


  

MŁODZI O SPORCIE 2015 

BOHATEROWIE  
DRUGIEGO PLANU  

W SPORCIE 

POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ 

KAROLINY NESSEL  
 

KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 



Recenzenci: 

dr hab. Jarema Batorski 
dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska 

 

Autorzy: 

Katarzyna Bujak, Magdalena Czakon, Bartosz Czauderna, Kamil Drabek, Paweł Izdebski, 
Przemysław Jastrzębski, Szczepan Kościółek, Krzysztof Karski, Marta Kita, Aleksandra Kruc, 

Magda Matuła, Filip Mazurków, Edyta Musioł, Joanna Rutkowska, Karolina Stenka, 
Kajetan Suchecki,  Weronika Szeląg 

 

 

Publikacja sfinansowana przez Katedrę Zarządzania w Turystyce UJ  
oraz PZU Życie S.A. 

 

Zdjęcie na okładce © Depositphotos.com/[lightsource] 
Ostatnia strona – plakat konferencji Młodzi o sporcie 2015: Studio PROJEKTOR 

Opracowanie redakcyjne i skład: Karolina Nessel 
 

 

 
Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons-Uznanie autorstwa-Użycie 

niekomercyjne-Na tych samych warunkach-4.0 Międzynarodowe. 

 

 

 

ISBN: 978-83-940368-2-9 
Wydanie I,  Kraków 2015 

http://www.turystyka.uj.edu.pl/bohaterowie-drugiego-planu-w-sporcie 
 

 

 

Publikacja Katedry Zarządzania w Turystyce 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ul. prof. S. Łojasiewicza 4 
30-348 Kraków 

tel. 12 664 55 79 
e-mail: kzt@uj.edu.pl

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
mailto:kzt@uj.edu.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

-------------------- 
K. Nessel (red.) – Bohaterowie drugiego planu w sporcie 

3 

 

Spis treści 
 

 

Wstęp (Karolina Nessel) ............................................................................................................. 5 

 

Część I. Wsparcie menedżerskie 

Rozdział 1. Zarządzanie jako czynnik sukcesu sportowego polskich klubów żużlowych 
(Magda Matuła) .......................................................................................................................... 8 

Rozdział 2. Współpraca krajowego związku sportowego z instytucjami międzynarodowymi 
w organizacji rozgrywek piłki siatkowej (Marta Kita)............................................................... 21 

Rozdział 3. Działania public relations klubu sportowego na przykładzie Śląsk Wrocław 
Basketball S.A. (Edyta Musioł) .................................................................................................. 34 

Rozdział 4. Wpływ wyników sportowych na przychody klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej 
w latach 2009-2013 (Szczepan Kościółek) ................................................................................ 42 

 

Część II. Pion sportowy 

Rozdział 5. Kluczowe kompetencje trenera grup młodzieżowych według modelu 
Tadeusza Oleksyna (Filip Mazurków) ....................................................................................... 56 

Rozdział 6. Rola psychologa w sporcie – wyzwania i możliwości (Joanna Rutkowska, 
Karolina Stenka, Paweł Izdebski) .............................................................................................. 68 

Rozdział 7. Wpływ zawodników obcokrajowych na sukces sportowy na przykładzie Polskiej 
Ligi Futbolu Amerykańskiego (Katarzyna Bujak) ...................................................................... 78 

 

Część III. Sponsorzy 

Rozdział 8. Wpływ sponsoringu na rozwój dyscypliny sportowej na przykładzie skoków 
narciarskich w Polsce oraz Grupy Lotos S.A. (Magdalena Czakon) .......................................... 91 

Rozdział 9. Rola sponsoringu w sporcie niszowym na przykładzie kajakarstwa 
freestylowego (Bartosz Czauderna) ....................................................................................... 102 

Rozdział 10. Wpływ sponsora na rozpoznawalność zawodnika na przykładzie umowy 
sponsorskiej firmy Milka z Andreasem Wellingerem (Aleksandra Kruc, Weronika Szeląg) .. 115 

Rozdział 11. Rola władz samorządowych w rozwoju sportu w Polsce     
(Przemysław Jastrzębski)  ....................................................................................................... 131 

 

 



 

-------------------- 
K. Nessel (red.) – Bohaterowie drugiego planu w sporcie 

4 

Część IV. Związki sportowe 

Rozdział 12. Jaką strategię rozwoju piłki nożnej w Polsce powinien przyjąć PZPN? 
(Kamil Drabek)   ...................................................................................................................... 143 

Rozdział 13. Rola Klubu Uczelnianego AZS w upowszechnianiu sportu i rywalizacji sportowej 
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
(Kajetan Suchecki) .................................................................................................................. 155 

Rozdział 14. Problematyka funkcjonowania polskich związków sportowych – zagadnienia 
wybrane (Krzysztof Karski) ..................................................................................................... 165 

 

Spis rysunków ......................................................................................................................... 179 
Spis tabel ................................................................................................................................ 179 
Spis wykresów ........................................................................................................................ 179 
Spis zdjęć ................................................................................................................................ 182 

 

 

  



 

-------------------- 
K. Nessel (red.) – Bohaterowie drugiego planu w sporcie 

5 

 

Wstęp 
  

Karolina Nessel1 

 

 

Sport ma wielorakie oblicza. Rzadko jednak jest przedsięwzięciem indywidualnym. I nawet jeśli 

na metę dociera tylko pojedynczy zawodnik, to moment ten jest zwykle kulminacją 

długookresowych działań całego zespołu. Na sukces sportowy składają się dziś bowiem wysiłki 

wielu podmiotów – i to nie tylko w sporcie zawodowym. Chociaż medal i sława przypadają  

tylko zawodnikom, to jednak satysfakcja i uznanie należą się też wielu (zwykle nieznanym 

szerzej) osobom oraz instytucjom.    

To właśnie tym często niewidocznym „pomocnikom” sportowców poświęcona była 

II Konferencja Naukowa Młodzi o Sporcie, która odbyła się w Uniwersytecie Jagiellońskim 

21 maja 2015 roku. Jej hasłem przewodnim tym razem było: „Bohaterowie drugiego planu, 

czyli kto pracuje na sukces sportowca”.  

Gościliśmy więc Bogdana Zająca (drugiego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej 

mężczyzn), Dawida Chylaszka (menedżera zawodników reprezentującego agencję BMG Sport), 

Jakuba Głogowskiego (specjalistę ds. mediów społecznościowych agencji PR Expert 

i menedżera drużyny futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław), Michała Pacudę (rzecznika 

prasowego Polskiej Ligii Koszykówki), Joannę Sakowicz-Kostecką (tenisistkę ziemną), Jakuba 

Kreboka (statystyka sportowego Chemika Police) i Marzannę Herzig (psychologa sportu)2.  

Kontynuując tematykę Konferencji, niniejszą publikację poświęcamy bohaterom drugiego 

planu w sporcie – organizacjom i specjalistom, którzy przyczyniają się do rozwoju i sukcesu 

sportowego pojedynczych zawodników i całych drużyn. W obliczu ich mnogości prezentujemy 

opracowania dotyczące jedynie wybranych podmiotów, na konkretnych przykładach z polskiej 

rzeczywistości sportowej. Wybór ten determinują zainteresowania badawcze uczestników 

Konferencji. To właśnie młodzi ludzie (najczęściej studenci i doktoranci różnych polskich 

uczelni) są autorami rozdziałów tej pracy. Składa się ona z czterech części. 

                                                      

1 dr Karolina Nessel – Uniwersytet Jagielloński 

2 Tematyka wystąpień, prezentowane wówczas materiały oraz relacja zdjęciowa z konferencji dostępne 
są na stronie wydarzenia: www.turystyka.uj.edu.pl/mlodzi-o-sporcie-konferencja-2015. 

http://www.turystyka.uj.edu.pl/mlodzi-o-sporcie-konferencja-2015
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Część pierwsza dotyczy zaplecza menedżerskiego zawodników i klubów. To od specyficznych 

kompetencji menedżerskich zależy dziś sukces w sporcie w swych różnorodnych przejawach. 

Przedstawiamy więc kluczowe obszary zarządzania w sporcie drużynowym (na przykładzie 

polskiego żużla), podkreślamy konieczność umiejętności współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi (na przykładzie organizacji międzynarodowych rozgrywek piłki siatkowej) 

oraz potrzebę długofalowej strategii public relations (na przykładzie klubu koszykówki). 

Profesjonalne zarządzanie klubem przekłada się na wyniki sportowe, co z kolei ma niemały 

wpływ na przychody finansowe (co ilustrujemy przykładem polskiej ekstraklasy piłki nożnej). 

Część następna publikacji prezentuje wybrane zagadnienia związane z pracą drugoplanowych 

bohaterów pionów sportowych. Przedstawiamy więc kluczowe kompetencje trenerów 

piłkarskich grup młodzieżowych, wyzwania i możliwości pracy psychologów w sporcie oraz 

rolę zawodników zagranicznych w rozwoju sportu drużynowego w Polsce (na przykładzie 

futbolu amerykańskiego). 

Część trzecia pracy poświęcona jest sponsorom. Dziś mogą oni z sukcesem przyczyniać się 

do rozwoju i popularyzacji sportu w wymiarze krajowym (prezentujemy przykład ekspansji 

skoków narciarskich w Polsce w oparciu o współpracę związku ze sponsorem strategicznym). 

Jak pokazuje natomiast przykład kajakarstwa freestylowego sponsorzy są też konieczni 

dla rozwoju dyscyplin niszowych. Co więcej przyczyniają się oni nie tylko do sukcesu 

sportowego i finansowego zawodników, ale także do sukcesu wizerunkowego sportowców 

(tezę tę udowadniamy historią młodego niemieckiego skoczka narciarskiego). Tym samym 

ta część monografii odbiega od zwykle przyjmowanej perspektywy badawczej skupiającej się 

przede wszystkim na wpływie sponsoringu na wizerunek firmy sponsorującej. 

Natomiast dodatkowo prezentujemy w niej wpływ na rozwój sportu odmiennej kategorii 

instytucji finansujących sport – jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie 

miasta Krakowa). 

Ostatnia część pracy poświęcona jest roli związków sportowych w rozwoju sportu. 

Przedstawiamy zarówno perspektywę ogólnokrajową (na przykładzie PZPN), jak i perspektywę 

lokalną (na przykładzie jednego z akademickich związków sportowych). Uzupełnieniem jest 

spojrzenie prawnicze na procesy tworzenia i funkcjonowania polskich związków sportowych. 

Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie inspirującą lekturą i pozwoli lepiej zrozumieć 

coraz bardziej złożony współczesny świat sportu. 

Karolina Nessel
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Rozdział 1 

 

Zarządzanie jako czynnik sukcesu 
sportowego polskich klubów żużlowych 

 

Magda Matuła1 

 

 

Streszczenie: Celem rozważań jest przedstawienie zarządzania jako czynnika sukcesu 
sportowego polskich drużyn żużlowych. Szczegółowej analizie poddano pięć obszarów 
zarządzania w klubach: zasoby ludzkie, finanse, infrastrukturę, marketing oraz aspekt 
społeczny. Na podstawie ankiet wśród ekspertów związanych z żużlem określono 
najważniejsze dla tego sportu czynniki w poszczególnych obszarach. Wyniki potwierdziły tezę, 
że efektywne zarządzanie klubem oraz synergia działań poszczególnych działów przyczyniają 
się do osiągania sukcesów sportowych.  

Słowa kluczowe: sukces sportowy, zarządzanie, klub sportowy, żużel.

 

Wprowadzenie 

Żużlowcy pędząc na maszynie bez hamulców przy prędkości około 100 km/h kontrolowanym 

ślizgiem pokonują cztery okrążenia, co wprawia w zachwyt kilkunastotysięczną widownię 

na polskich stadionach. W środowisku żużlowym słyniemy z najlepszej ligi żużlowej na świecie 

oraz zawodników, którzy zdobywają najwyższe trofea w międzynarodowych zawodach 

zarówno indywidualnych, jak i drużynowych.  

Rozwój i profesjonalizacja czarnego sportu jest szczególnie zauważalna od 2007 roku, 

kiedy najwyższą klasą rozgrywek w Polsce zaczęła zarządzać Ekstraliga Żużlowa Sp. z o. o., 

a każdy z klubów jeżdżących w najwyższej lidze żużlowej musiał przekształcić się w spółkę 

akcyjną. Uprawianie sportu żużlowego wymaga bardzo wysokich nakładów finansowych 

oraz specjalistycznego wyposażenia. Specyfika tej dyscypliny sportu ma niewątpliwy wpływ 

na sposób zarządzania klubami. Działacze pragnąc zapewnić płynność zespołu, tak finansową, 

jak i sportową, muszą potraktować zarządzanie klubem holistycznie. Oprócz prawidłowego 

                                                      

1 mgr Magda Matuła – Uniwersytet Jagielloński 



M. Matuła – Zarządzanie jako czynnik sukcesu sportowego polskich klubów żużlowych 

-------------------- 
K. Nessel (red.) – Bohaterowie drugiego planu w sporcie 

9 

koordynowania działaniami w pionie sportowym należy w równej mierze zadbać o pozostałe 

działy w klubie, jak marketing, infrastruktura czy zaangażowanie w życie lokalne.  

Celem poniższego opracowania jest określenie obszarów zarządzania o największym 

znaczeniu w osiąganiu sukcesów sportowych klubów żużlowych w Polsce. Badania polegały 

na sondażu ankietowym wśród osób ściśle związanych ze środowiskiem żużlowym. Były one 

częścią procesu badawczego przeprowadzonego na potrzeby pracy magisterskiej autorki1.  

W kolejnej części niniejszej pracy została przedstawiona specyfika koordynacji pracą w klubie 

sportowym oraz idea sukcesu sportowego w sporcie. Następnie przedstawiono metodologię 

badań zastosowaną na potrzeby pracy. W części kolejnej zaprezentowano wyniki omawiające 

znaczenie poszczególnych czynników w osiąganiu sukcesów sportowych przez kluby żużlowe. 

Zakończenie przedstawia wnioski końcowe oraz możliwe kierunki dalszych badań. 

Zarządzanie a sukces sportowy  

Współczesne kluby sportowe działają niczym małe przedsiębiorstwa. Oprócz pionu 

sportowego zauważalny jest znaczny rozwój pozostałych działów, takich jak marketing 

czy finanse. Rozwój struktur klubów żużlowych wymaga profesjonalnej wiedzy i sprawnego 

koordynowania wszystkimi jej elementami. Zarządzanie jest określane jako „proces polegający 

na podejmowaniu decyzji, zapewniających wykorzystanie określonych zasobów 

dla osiągnięcia pożądanych celów, określonych przez właściciela organizacji 

oraz na koordynowaniu aktywności mających współpracować ze sobą ludzi zaangażowanych 

w tę działalność, tak aby osiągnąć rezultaty, które są trudne do uzyskania przez osoby 

indywidualne” [Bogdanienko 2010, s. 16-17]. Osobami monitorującymi i kierującymi 

działalnością klubu są menedżerowie rozporządzający posiadanymi przez organizację 

sportową zasobami, jakimi mogą być: finanse (wpływy i wydatki), technologia (szkolenia, 

tradycja i kultura organizacji, powiązania zewnętrzne), materiały (tereny, obiekty, urządzenia 

sportowe, sprzęt i strój sportowy do ćwiczeń) oraz zasoby ludzkie.  

Bogusław Ryba [2000] przedstawia cztery główne funkcje zarządzania klubem sportowym: 

planowanie, motywowanie, organizowanie oraz kontrolowanie (Rysunek 1.1). Dodatkowo 

wyznacza trzy główne obszary, w których działa organizacja sportowa. Są to domeny: 

sportowa, administracyjno-finansowa oraz gospodarczo-techniczna. Ta kategoryzacja ukazuje 

wieloaspektowość działalności klubów sportowych oraz potrzebę sprawnego zarządzania 

każdym ich działem. Szeroki zakres funkcyjny świadczy również o profesjonalizacji 

klubów sportowych, które wraz z rozwojem dyscypliny wyznaczają sobie coraz wyższe 

i różnorodne cele.  

  

                                                      

1 obronionej w lipcu 2015 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
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Rysunek 1.1. Funkcje zarządzania klubem sportowym 

 
Źródło: Ryba [2000, s. 123]. 

Najpowszechniejszym i najbardziej intuicyjnym celem każdego klubu sportowego jest 

osiąganie sukcesów sportowych, odnoszenie zwycięstw nad rywalami. Jednak w dzisiejszym 

sporcie ma na to wpływ nie tylko dobra postawa zawodników na torze, ale również 

prawidłowe działanie całej organizacji sportowej na różnych polach. Oprócz sukcesu 

sportowego można wyznaczyć także inne rodzaje sukcesów w sporcie. Są to:  

 sukces organizacyjny (zadbanie o prawidłowy przebieg imprezy sportowej) 

 sukces finansowy (zapewnienie płynności finansowej organizacji) 

 sukces społeczny (zaangażowanie klubu w życie lokalne, zbudowanie więzi między 

klubem a zewnętrznymi interesariuszami: kibicami, sponsorami, mediami) 

 sukces marketingowy (budowa silnej marki, wspieranie pozytywnego wizerunku 

klubu). 

Rysunek 1.2. Relacje sukcesu w sporcie 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wyżej wymienione obszary sukcesu wpływają na siebie nawzajem oraz wspomagają pozostałe 

(Rysunek 1.2). Na przykład poprzez sprawne działania marketingowe sponsorzy chętniej 

angażują się we współpracę z klubem, a kibice przychodzą na mecze, kupują gadżety, 

co skutkuje dodatkowymi wpływami do klubowej kasy (a więc przyczynia się do sukcesu 

finansowego i społecznego).  

Dotychczasowe badania dotyczące wpływu zarządzania na sukces sportowy podkreślały 

przede wszystkim wagę następujących obszarów: kapitał ludzki [Chelladurai 2006], 

finanse [Jedel 2013], marketing [Sznajder 2011], infrastruktura [Wicker i in. 2013] oraz aspekt 

społeczny [Karwiński 2007]1. Były to jednak przede wszystkim prace analizujące wpływ 

pojedynczego obszaru (np. marketingu) na wynik sportowy. Najbardziej wielowymiarową 

analizę uwzględniającą wszystkie te obszary z podobszarami włącznie przedstawili 

Doherty i in. [2014] na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 roku wśród 51 dyrektorów 

klubów sportowych z Ontario. Wyznaczono i przeanalizowano tam 5 czynników wpływających 

na osiągnięcie celów sportowych: kapitał ludzki, finanse, infrastrukturę, planowanie i rozwój 

oraz kontakty z podmiotami zewnętrznymi.  

Metodologia badań 

W celu wyznaczenia i oceny czynników mających wpływ na osiągnięcie sukcesu 

sportowego drużyny w sporcie żużlowym została przeprowadzona ankieta składająca się 

z 5 pytań zamkniętych, gdzie ankietowani oceniali od 1 (najmniej istotny czynnik) 

do 5 (czynnik najbardziej wpływający na sukces) czynniki z grup: kapitał ludzki, finanse, 

marketing, infrastruktura oraz aspekt społeczny. Dodatkowo każdy ankietowany mógł 

(według własnego uznania) dopisać w pytaniu otwartym czynniki, które nie zostały zawarte 

w ankiecie, a mające istotny wpływ na osiąganie sukcesów sportowych.  

Na pytania kwestionariusza ankietowani odpowiadali osobiście oraz drogą elektroniczną 

w maju oraz czerwcu 2015 roku. Osobami, które nadawały wartości poszczególnym czynnikom 

były postaci ściśle związane ze środowiskiem żużlowym: Daria Kabała-Malarz 

(prezenterka i dziennikarka nc+), Mateusz Kędzierski (dziennikarz pracujący dla Tygodnika 

Żużlowego), Marcin Krzywicki (reporter TVP Gorzów), Maciej Noskowicz (dziennikarz 

sportowy Radia Zachód) oraz legenda polskiego żużla Andrzej Huszcza (były zawodnik przez 

30 lat związany z Zielonogórskim Klubem Żużlowym, obecnie trener zielonogórskiej drużyny). 

Wyniki badań  

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie czynników o największym wpływie na osiąganie 

sukcesu sportowego w polskich klubach żużlowych. Ocenie zostały poddane czynniki z pięciu 

                                                      

1 Szerzej stan badań dotyczących tej problematyki przedstawia Matuła [2015]. 
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badanych grup, tj. kapitał ludzki, finanse, marketing, infrastruktura oraz aspekt społeczny. 

Na podstawie wyników każdego z aspektów dokonano ogólnej oceny dla badanego obszaru. 

Wykres 1.1. Ocena czynników z grupy kapitał ludzki wpływających na sukces sportowy 
klubów żużlowych 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Wykres 1.1 przedstawia wyniki badania czynników z grupy kapitał ludzki. Najwyżej oceniono 

stabilizację kadrową (4,6), a najniżej (2,3) kontraktowanie aktualnych mistrzów i częstą rotację 

w klubie. Nadanie takich wartości wynika ze specyfiki sportu żużlowego, w którym 

dostosowanie się do toru odgrywa kluczową rolę podczas zawodów. Dodatkowo nawiązanie 

dobrych stosunków wewnątrz klubu wpływa pozytywnie na atmosferę w klubie 

oraz współpracę zawodników na torze. Należy pamiętać, że żużel jest sportem drużynowym, 

wymagającym wspólnego zaufania podczas spotkań ligowych na torze czy w parkingu. 

Kolejno wskazano: ważność prac kadry administracyjnej oraz technicznej (3,6), 

które są odpowiedzialne za przygotowanie bezpiecznego i atrakcyjnego toru dla zawodników 

oraz kibiców tak, by ci ostatni mogli być świadkami mijanek na całej długości owalu 

i uczestniczyć w sprawnie przebiegającym spotkaniu żużlowym. Ocenę 3,4 otrzymały pomoc 

wolontariuszy oraz prowadzenie szkółki żużlowej. Są to ważne aspekty ze względu 

na kształtowanie poprzez kontakt z klubem kolejnego pokolenia kibiców oraz zawodników. 

Jak wskazuje Andrzej Huszcza1 szczególnie sportowcy jeżdżący w swoim rodzinnym mieście 

wykazują chęć jak najlepszego występu przed publicznością, której znaczną część stanowią ich 

koledzy czy rodzina. Rozbudowany sztab szkoleniowy oceniono na 2,6. W większości klubów 

żużlowych trenerami są byli zawodnicy pochodzący z danego miasta. Przykładowo w zespole 

żużlowym z Leszna za szkolenie odpowiadają osoby silnie związane z lokalnym żużlem. To byli 

                                                      

1 Dopis do ankiety w trakcie wywiadu. 
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żużlowcy: Adam Skórnicki i Roman Jankowski. Jest to działanie profesjonalne, jednak 

jak wynika z badania nie jest najważniejsze przy osiąganiu sukcesu sportowego. 

Kolejną badaną grupą były finanse (Wykres 1.2). O istocie tego aspektu zarządzania w klubach 

żużlowych świadczy fakt, że ocenę równą lub powyżej 4 otrzymały aż cztery czynniki. Najwyżej 

oceniono zainteresowanie kibiców losami drużyny oraz frekwencje na stadionie (4,6). Kibice 

stanowią ważną grupę klientów klubów sportowych. Potwierdza to fakt, że same wpływy 

z  biletów w 2015 roku były szacowane na około 30% całego budżetu Zielonogórskiego Klubu 

Żużlowego [Konarski 2015]. Następnie wskazano długofalową stabilność finansową oraz brak 

długów wobec zawodników (4,3) i długofalową współpracę sponsorską (4,0). Płynność 

finansowa klubu umożliwia nie tylko starty zespołu w rozgrywkach ligowych, ale również jest 

podstawą, dzięki której klub jest chętnie wybierany przez zawodników oraz sponsorów. 

Szczególnie istotną rolę odgrywają sponsorzy tytularni. Im przyznano ocenę 3,3, a następnie 

wskazano (3,0) dofinansowania od miasta i innych podmiotów oraz wpływy z projektów 

niezwiązanych z żużlem (wynajęcie stadionu, wypożyczenie sprzętu itp.). Najmniejszą wartość 

nadano rozproszeniu podmiotów sponsorujących (2,3), co może świadczyć o tym, że nie ma 

znaczenia ilość sponsorów w żużlu, ale jakość, czyli siła, z jaką wspierają zespół (wysokość 

przeznaczonych pieniędzy na klub). O skali i istotności rozważnego planowana wydatkami 

w żużlu może świadczyć fakt, że budżety topowych polskich klubów ekstraligowych znacząco 

przekraczają 10 mln PLN na sezon [(paw) 2014]. 

Wykres 1.2. Ocena czynników z grupy finanse wpływających na sukces sportowy klubów 
żużlowych 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

W obszarze finansów dziennikarka Daria Kabała-Malarz dopisała konieczność ograniczenia 

wysokości wynagrodzeń dla zawodników. Ich kontrakty stanowią często znaczną część 
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całorocznego budżetu klubu. Takie zachowania i umowy mogą doprowadzić do zachwiania 

płynności funkcjonowania całej organizacji sportowej. Maciej Noskowicz potwierdził tę opinię 

i również zwrócił uwagę na problem długów wobec zawodników, spowodowany 

podpisywaniem przed sezonem bardzo wysokich umów, które znacząco wpływają na ogólny 

kształt budżetu klubów, a często są również przyczyną braku ich stabilności. 

Następnie poddano ocenie czynniki z grupy marketingu (Wykres 1.3). Ankietowani za czynniki 

odgrywające najważniejszą rolę w osiągnięciu sukcesu sportowego uznali aż 5 czynników, 

które uzyskały oceny powyżej bądź równe 4. Najwyższą notę przyznano mnogości sieci 

komunikacji z kibicami (strona i telewizja internetowa, korzystanie z mediów 

społecznościowych) oraz bogatą ofertę reklamy dla sponsorów. Poprzez kluby żużlowe firmy 

współpracujące mogą promować swoje usługi w postaci różnorodnych reklam: 

plansze na koronie stadionu, reklamy na bandzie, reklamy na ogrodzeniu zewnętrznym 

i na ekranie, reklamy na motocyklu, biletach, kevlarze czy w programie zawodów. Oba czynniki 

otrzymały notę 4,3. Świadczy to o konieczności utrzymywania pozytywnych relacji 

z zewnętrznymi interesariuszami, którzy są nabywcami oferowanych przez klub produktów. 

Wykres 1.3. Ocena czynników z grupy marketing wpływających na sukces sportowy klubów 
żużlowych 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Kolejno wskazano z oceną równą 4,0 działania skierowane do różnych grup 

(wiekowych, zawodowych), szeroką promocję wydarzeń sportowych (plakaty, radio, telewizja, 

bilbordy, itd.) oraz transmitowanie relacji ze spotkań w mediach. Niższe oceny otrzymały sklep 

z klubowymi gadżetami (3,6) oraz dywersyfikacja i uznanie klubu w postaci nagród 

biznesowych (3,0).  

Relacje klubów żużlowych z nabywcami oferowanego przez nich produktu można podzielić 

na B2C (kibice kupujący bilety i gadżety klubowe) oraz B2C (sponsorzy, media, Ministerstwo 
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Sportu i Turystki, Międzynarodowa Federacja Motocyklowa, Polski Związek Motorowy, 

Ekstraliga Żużlowa, przedstawiciele władzy lokalnej itp.). Szerokie grono zewnętrznych 

interesariuszy wymaga od klubów żużlowych sprawnego zarządzania marketingiem, 

wyróżniania się spośród pozostałych klubów żużlowych oraz permanentnego utrzymywania 

pozytywnych relacji z każdym ze wspomnianych wyżej podmiotów. 

Wśród czynników z grupy infrastruktura (Wykres 1.4) znacząco wyróżniają się geometria 

oraz  nawierzchnia toru, które uzyskały notę 4,7. Jest to najwyższa przyznana ocena wśród 

wszystkich pięciu grup czynników. Odpowiednio przygotowany tor gwarantuje prawidłowy 

przebieg zawodów, bezpieczeństwo zawodników oraz atrakcyjne spotkanie dla widzów, którzy 

mogą podziwiać mijanki na całej długości toru. Następnie wskazano pojemność obiektu (4,3) 

oraz zapewnienie sektora VIP (4,0). Im większa ilość dostępnych miejsc dla kibiców 

i potencjalnych sponsorów, tym poważniejsza szansa na osiągnięcie większych wpływów 

do klubowej kasy i chęć wspierania drużyn przez lokalnych oraz ogólnopolskich 

przedsiębiorców. Następną w kolejności notę 3,6 otrzymał wysoki standard wyposażenia 

dla kibiców (krzesełka, toalety itp.) oraz zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc i warunków 

pracy dla dziennikarzy. Kolejno wskazano lokalizację stadionu oraz dysponowanie sektorem 

dla gości (3,3). Na ostatnim miejscu (3,0) ulokowano wysoki standard pomieszczeń dla samych 

zawodników (szatnie, parking, sanitariaty).  

Wykres 1.4. Ocena czynników z grupy infrastruktura wpływających na sukces sportowy 
klubów żużlowych 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Powodzenie i sens działania klubu sportowego nadają kibice, którzy są jego głównymi 

klientami. W sporcie żużlowym nie ma możliwości jednoznacznego rozgraniczenia 

na sponsorów oraz kibiców, ponieważ role te się pokrywają. Aby utrzymać ich 

zainteresowanie, nie wystarczy zapewnić tylko interesujące widowisko sportowe (co jest 
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ogólnie pożądane), ale trzeba też zagwarantować komfortowe i bezpieczne warunki 

do kibicowania.  

Ostatnią ocenianą grupą były czynniki aspektu społecznego (Wykres 1.5). Trzy czynniki zostały 

szczególnie wyróżnione na tle pozostałych. Są to mnogość lokalnych sponsorów 

zaangażowanych w żużel (4,7), tradycja, bogata historia żużla w mieście (4,4) oraz silna 

identyfikacja kibiców z klubem (4,0). Następnie wskazano udział zawodników w spotkaniach 

z kibicami (3,0) oraz starty wychowanków, działalność pozasportową klubu (np. zakładanie 

fundacji) oraz brak konkurencji ze strony innych drużyn sportowych w danym mieście. 

Wszystkim ostatnim trzem czynnikom przyznano notę 2,6.  

Wykres 1.5. Ocena czynników z grupy aspekt społeczny wpływających na sukces sportowy 
klubów żużlowych 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Czynniki należące do grupy aspektu społecznego zdecydowanie mogą przyczynić się 

do sukcesów sportowych. Są szczególnie ważne, wymagają stałej troski oraz rozsądnego 

zarządzania, ponieważ nie da się kupić oferowanych przez nie wartości. Wymagają lat 

pracy i ciągłego wypracowywania zaufania i przywiązania społeczności lokalnej, sponsorów 

czy pozostałych podmiotów do klubu. 

Ogólne zestawienie pięciu badanych grup i nadanych im wartości ukazuje ostatni wykres (1.6). 

Każdy z poddanych ocenie obszarów otrzymał porównywalnie wysokie noty.  
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Wykres 1.6. Ocena ważności obszarów zarządzania wpływających na sukces sportowy 
w żużlu 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Zestawiając główne obszary zarządzania, najwyższą ocenę 3,77 otrzymał marketing, co może 

świadczyć o ciągłym rozwoju sportu żużlowego w Polsce oraz potrzebie ciągłego 

wykorzystywania przez klub pojawiających się możliwości technologicznych, np. reklamy 

na stronach internetowych, prowadzenia działalności online itd. Następną w kolejności 

wskazano infrastrukturę (3,72). Jej wysoki wynik nie może dziwić, gdyż odpowiednio 

przygotowany stadion jest podstawą do przeprowadzenia zawodów czy udziału w ogóle 

w rozgrywkach ligowych. Kolejną notę (3,6) przyznano finansom. Jest to niewątpliwie ważny 

aspekt zarządzania nie tylko organizacją sportową, ale każdą firmą, ponieważ płynność 

finansowa warunkuje działanie danego przedsiębiorstwa. Najniżej oceniono aspekt społeczny 

(3,41) i kapitał ludzki (3,23).  

Wnioski i dyskusja 

Od sezonu 2007 w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej mogą brać udział jedynie kluby, 

które przekształciły się w spółki akcyjne, co znacząco wpłynęło na profesjonalizację tego 

sportu w Polsce. Nastąpił rozwój marketingu w klubach żużlowych oraz wzmożono 

nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi sponsorami. Struktura klubów zaczęła się rozrastać. 

Powstawały kolejne działy, których pracę należało koordynować. 

Dzisiaj ekstraligowe kluby żużlowe są małymi firmami, których głównym celem jest osiągnięcie 

sukcesu sportowego generującego kolejne korzyści (większe wpływy do klubowej kasy, wzrost 

rozpoznawalności itp.). Można rozróżnić szereg czynników mających wpływ na osiągnięcie 

sukcesu. W pracy zostało wyróżnionych i opisanych pięć grup (kapitał ludzki, finanse, 

marketing, infrastruktura, aspekt społeczny). W opinii ankietowanych każdy z nich jest ważny 

i ma podobny wpływ na osiągnięcie sukcesu sportowego, o czym może świadczyć mała 

rozpiętość ocen (3,23-3,77). Jednak jako najistotniejszy obszar zarządzania mający wpływ 

na osiągnięcie sukcesu sportowego wskazano marketing. Odpowiednie wykorzystanie jego 

potencjału może doprowadzić do zbudowania silnej marki i pozytywnego wizerunku klubu, 

3,23

3,6

3,77

3,72

3,41

0 1 2 3 4 5

Kapitał ludzki

Finanse

Marketing

Infrastruktura

Aspekt społeczny



M. Matuła – Zarządzanie jako czynnik sukcesu sportowego polskich klubów żużlowych 

-------------------- 
K. Nessel (red.) – Bohaterowie drugiego planu w sporcie 

18 

co będzie skutkować większym zainteresowaniem kibiców, sponsorów, mediów oraz 

wszelkich innych nabywców produktów oferowanych przez klub. Takie działania bezpośrednio 

wpływają na inne aspekty drużyny: finanse (większa rozpoznawalność determinuje wyższe 

wpływy do klubowej kasy), kapitał ludzki (zawodnicy chcą być kojarzeni z danym klubem), 

infrastruktura (reklamy sponsorów na obiekcie) czy aspekt społeczny (wyższa frekwencja 

na spotkaniach i doping).  

Wyniki te ukazują słuszność doboru obszarów i czynników zarządzania, co w części pokrywa 

się z badaniami innych autorów [Doherty i in. 2014, Karwiński 2007, Chelladurai 2006, Sznajder 

2011, Wicker i in. 2013]. Jednak autorzy ci analizowali czynniki mające wpływ na sukces 

sportowy ogólnie w sporcie. Na potrzeby poniższego artykułu przeanalizowano zaś wyniki 

dotychczasowych badań i wybrano czynniki, które należy przypisać sportowi żużlowemu. Dało 

to dokładny i nieznany dotąd obraz zarządzania klubami żużlowymi w Polsce. Badania 

dowiodły wieloaspektowości przedsiębiorstw sportowych oraz konieczności zarządzania 

i koordynacji wieloma obszarami organizacyjnymi tych instytucji. 

Podsumowanie 

Zawodowe kluby sportowe dzisiaj walczą nie tylko o wynik na torze, ale także o wielkość 

budżetu, ilość fanów czy przewagę nad konkurencją w udziale rynkowym. W tym celu muszą 

zadbać nie tylko o szkolenie zawodników. Powinny pamiętać również o profesjonalnym 

prowadzeniu i koordynacji zarządzania wszystkimi aspektami organizacji sportowej. 

Efektywność zarządzania jest dziś bowiem silną determinantą sukcesu sportowego.  

Wszystkie pięć wyróżnionych w pracy obszarów zarządzania w porównywalnym, silnym 

stopniu współtworzy sukces sportowy drużyny żużlowej (z nieznacznym wskazaniem na obszar 

marketingu oraz infrastrukturę). Wśród badanych pojedynczych czynników najwyższe noty 

(powyżej 4.0) otrzymały: stabilizacja kadrowa (w obszarze kapitału ludzkiego), 

zainteresowanie kibiców i frekwencja na stadionie, brak długów względem zawodników, 

długofalowa stabilność budżetowa, długofalowa współpraca sponsorska (w obszarze 

finansów), bogata oferta dla sponsorów, działania skierowane do różnych grup kibiców, 

mnogość sieci komunikacji z kibicami (w obszarze marketingu), odpowiednia geometria 

i nawierzchnia toru, pojemność stadionu (w obszarze infrastruktury), wielość lokalnych 

sponsorów, tradycja i bogata historia żużla w mieście (w aspekcie społecznym). 

Zdecydowana większość z tych czynników ma charakter uniwersalny, dotyczący także innych 

sportów drużynowych. 

Otrzymane wyniki mogą więc być punktem odniesienia do badań porównawczych także 

w innych dyscyplinach sportowych. Kolejne badania zyskałyby również poprzez ankietowanie 

większej liczby specjalistów (w tym aktualnej kadry menedżerskiej) oraz analizę dokumentacji 

klubów (aby pozyskać dane statystyczne charakteryzujące badane obszary zarządzania). 

W tym celu konieczne jest jednak pokonanie dość wyraźnej bariery dostępu do informacji. 
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Rozdział 2 

 

Współpraca krajowego związku 
sportowego z instytucjami 

międzynarodowymi w organizacji 
rozgrywek piłki siatkowej 

 

Marta Kita1 

 

 

Streszczenie: Niniejszy artykuł porusza zagadnienie podziału zadań przy organizowaniu 
wydarzenia sportowego między krajowym związkiem sportowym a instytucjami 
międzynarodowymi odpowiedniej dyscypliny na przykładzie organizowanych w Polsce 
międzypaństwowych rozgrywek piłki siatkowej. Na podstawie wywiadu z koordynatorem 
ds. międzynarodowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz analizy wtórnej danych 
stwierdzono, iż wraz ze wzrostem rangi wydarzenia rozszerza się i wydłuża zakres współpracy 
związku krajowego z instytucją międzynarodową. Warunkami koniecznymi profesjonalnej 
organizacji imprezy sportowej stają się precyzyjne rozdzielenie zadań i odpowiedzialności 
między współorganizatorów zgodnie z ich kompetencjami oraz stała i otwarta komunikacja 
między nimi. W ten sposób jest szansa na wzrost zaufania między stronami i długoterminową 
współpracę.  

Słowa kluczowe: związek sportowy, federacja światowa, Polski Związek Piłki Siatkowej, 
Międzynarodowa Federacja Piłki Światowej, współpraca, wydarzenie sportowe.

 

Wprowadzenie 

Sport w dzisiejszej rzeczywistości staje się coraz ważniejszą dziedziną życia społecznego. 

Wpływa na to zarówno fakt ogólnoświatowego trendu koncentrującego uwagę na zdrowym 

trybie życia, jak również chęć poczucia się częścią wspólnoty przez jednostkę. Potrzeba 

szeroko pojętego uczestnictwa w sporcie coraz większej zbiorowości stwarza również szanse 

dla podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie wizerunku oraz rzeczywistej postaci sportu. 

                                                      

1 mgr Marta Kita – Uniwersytet Jagielloński 
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Biorąc dodatkowo pod uwagę udział w sporcie tych, którzy uczestniczą w nim również 

finansowo, dziedzina ta przestaje być rozumiana jedynie jako szeroko pojęta aktywność 

fizyczna czy jej obserwowanie, ale staje się również wielkim obszarem podmiotów 

biznesowych. Wielość oraz zróżnicowanie grup interesariuszy zaangażowanych w rozległy 

proces współtworzenia sportu stwarzają konieczność prowadzenia działań w taki sposób, 

aby szeroko pojęte produkty sportowe nie tylko posiadały swe uzasadnienie w zaspokajaniu 

potrzeb rynkowych, ale również w stopniu swojej atrakcyjności – szczególnie ważnej 

w przypadku intensywnej konkurencji.  

Niniejsza praca porusza kwestie współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za stworzenie 

od podstaw specyficznego rodzaju produktu, jakim jest widowisko sportowe. Jest to produkt 

sportowy zyskujący w Polsce coraz większą popularność. Natomiast piłka siatkowa jako jedna 

z nielicznych uważana jest za tę dziedzinę sportu, która nad Wisłą łączy efektywność 

organizacyjną z wysokimi wynikami sportowymi. Czyni to tę dyscyplinę coraz bardziej 

atrakcyjną dla coraz szerszej grupy odbiorców. 

Celem niniejszej pracy jest wykazanie, iż rzetelna i klarowna komunikacja między 

współorganizatorami danego widowiska sportowego oraz jasne wyznaczenie granic 

i kompetencji stanowią warunek niezbędny do utrzymania wysokiego poziomu organizacji 

oraz satysfakcji różnych grup interesariuszy wydarzenia lub nawet całej dyscypliny. 

W celu uzyskania potrzebnych informacji posłużono się metodą jakościową w postaci 

wywiadu częściowo standaryzowanego. Przeprowadzono go 12 maja 2015 roku 

w Warszawie z Katarzyną Bizukojć, koordynatorem ds. Międzynarodowych Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej. Wywiad uzupełniono analizą wtórną danych dotyczących rozgrywek 

piłki siatkowej na szczeblu międzypaństwowym, jak również informacjami własnymi, 

uzyskanymi na bazie doświadczeń wynikających z pracy podczas międzynarodowych wydarzeń 

siatkarskich w Polsce.  

Niniejsza praca podzielona została na trzy części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne ukazanie 

widowiska sportowego jako produktu (na podstawie literatury przedmiotu z dziedziny 

zarządzania w sporcie w odniesieniu do rozgrywek piłki siatkowej). Część druga przedstawia 

profile instytucji, których współpraca leży u podstaw organizowania każdych 

międzynarodowych wydarzeń siatkarskich: Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej 

oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Część trzecia poświęcona została analizie głównych 

obszarów organizacyjnych dotyczących widowisk siatkarskich, których stworzenie wymaga 

współpracy wyżej wymienionych podmiotów w różnym zakresie oraz stopniu. Zakończenie 

przedstawia wnioski końcowe z przeprowadzonej analizy. 

Widowisko sportowe jako produkt  

Podejmując próbę scharakteryzowania widowiska sportowego pod kątem podziału zadań 

podczas jego organizacji, najpierw należy skupić się na zdefiniowaniu jego istoty. 

Należy zaznaczyć, iż mimo powszechności i mnogości widowisk sportowych do dziś samo 
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pojęcie nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Pojęcie widowiska często używane jest 

w sposób zamienny ze słowami imprezy lub wydarzenia. W odniesieniu do sportu literatura 

przedmiotu podsuwa odmienne ich definicje. Widowisko to „podstawowy, publiczny akt 

rywalizacji sportowej, zwykle ograniczający się do jednej dyscypliny, zespolony w całość biorąc 

pod uwagę miejsce, czas i wynik” [Skorupka 1968, s.648] lub „zdarzenie społeczne dostępne 

percepcji wzrokowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zaistniałe z racji organizowanej 

rywalizacji sportowej zawodników, przebiegające zgodnie z uznanymi regułami (przepisami), 

w którym uczestniczą jako strony sędziowie, organizatorzy i widzowie tworzący widowisko” 

[Matusewicz 1990 [w:] Ryba 2001, s. 51]. Impreza rozumiana jest jako przedsięwzięcie 

organizacyjno-gospodarcze, służące odbyciu aktów rywalizacji sportowej, skupionych czasowo 

i połączonych wynikiem. Wydarzenie natomiast definiowane jest jako „pojęcie zbiorcze, 

odnoszące się zarówno do imprez, jak i poszczególnych widowisk sportowych, a nawet 

ich części” [Wojciechowski 2005, s. 21]. Biorąc pod uwagę powyższe definicje, zauważyć 

można kilka kluczowych elementów wspólnych: 

 ograniczony charakter czasoprzestrzenny 

 cel skoncentrowany na ustaleniu wyniku sportowego 

 charakter powszechny 

 potrzeba odpowiedniego skonstruowania planu i działań organizacyjnych 

 szczególne nastawienie na uczestników, a także odbiorców 

 unikatowość, wyjątkowość. 

Stąd więc wymienione wyżej pojęcia używane będą wymiennie. 

Produkt sportowy definiowany jest jako „dobro rzeczowe, usługa lub kombinacja tych 

elementów, przeznaczone do zaspokojenia potrzeb widzów imprez sportowych, 

ich uczestników i sponsorów” [Shank 2002, s. 257]. Przyjmować może postać dobra 

materialnego (np. sprzęt sportowy), jak i niematerialnego (np. mecz piłki siatkowej) 

[Sznajder 2012, s. 121]. Posiada szczególne cechy decydujące o jego specyficznym charakterze 

i odróżniające go od produktów w ujęciu tradycyjnym [Hardy, Mulin i Sutton 2000, s. 12-13; 

Sporek 2007, s. 41-43]. W przypadku produktu sportowego, jakim jest mecz piłki siatkowej 

można wyróżnić następujące cechy charakterystyczne: 

 niematerialność: nie można dotknąć, a jedynie doświadczyć, uczestniczyć w jego 

współtworzeniu jako widz, zawodnik, organizator, wolontariusz lub członek innej grupy 

interesariuszy. W przypadku produktów materialnych, jak na przykład hal 

widowiskowo-sportowych, również należy pamiętać, iż to nie one same są sednem 

sportu, albowiem bez uczestników meczu oraz faktycznej rywalizacji siatkarskiej, 

obiekty te tracą cały sens i znaczenie swojego powstania.  

 subiektywność doświadczania: dla każdej z grup interesariuszy danego produktu 

sportowego odmienna jest hierarchia najważniejszych jego aspektów. Również każda 

jednostka nabywająca produkt materialny lub niematerialny traktuje 

go w niejednakowy sposób, albowiem ma dla niej inne znaczenie, sposób postrzegania 
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oraz poziom istotności czy identyfikowalności. Inaczej mecz piłki siatkowej postrzegany 

będzie przez kibiców na trybunach, dla których najważniejsza jest dobra zabawa 

i atmosfera widowiska, inaczej przez kibicujących telewidzów w zaciszu domu 

lub gwarze pubu. Sami zawodnicy swoją uwagę skupiać będą na jak najlepszym wyniku 

sportowym oraz niezawodności całej machiny organizacyjnej dającej im szansę 

skoncentrowania się tylko i wyłącznie na tym, by jak najlepiej wykonać swoje zadania. 

Dla samych organizatorów natomiast najważniejszym aspektem widowiska jest 

czuwanie  nad odpowiednią regulacją tej machiny. 

 ulotność: sport jest w wielu aspektach produktem niepowtarzalnym, co najbardziej 

uwidacznia się w widowiskach sportowych. Każda bowiem rozgrywka, 

każda rywalizacja ma zupełnie inny przebieg nawet wtedy, gdy zbliżone są grupy 

uczestników. W piłce siatkowej każdy z co najmniej trzech rozegranych setów może 

mieć zupełnie inny przebieg oraz rezultat, niekoniecznie wskazujący w ciągu całego 

spotkania na jedną drużynę, mimo iż okoliczności – poza wyjątkowymi przypadkami 

(jak na przykład kontuzja kluczowego zawodnika) – pozostają podczas całego meczu 

u podstaw niezmienne. Jednak również niektóre produkty materialne są w pewien 

sposób ulotne. Przykładowo stroje sportowe (czy mówiąc ściślej ich repliki dostępne 

dla kibiców) bywają cyklicznie modyfikowane – z reguły co sezon. 

 współtworzenie: tak naprawdę to odbiorcy decydują o powodzeniu widowiska 

sportowego. Produkt sportowy, którym są chociażby gadżety czy repliki strojów 

oraz posiadanie ich przez dużą grupę kibiców, stwarza wśród nich poczucie jedności, 

integracji ze sportowcami. Podczas meczów piłki siatkowej w Polsce, zarówno podczas 

spotkań ligowych, jak i reprezentacyjnych, wyjątkami są osoby nieposiadające na sobie 

barw wspieranego przez siebie zespołu. Co więcej widowiska sportowe są wówczas 

udane, gdy towarzyszy im duża publiczność. To zdecydowanie poprawia ich oprawę, 

wizerunek i atrakcyjność. To właśnie atmosfera w halach siatkarskich w Polsce 

(w ocenie ekspertów i znawców tej dyscypliny) jest fundamentalną częścią sukcesu 

polskiej piłki siatkowej. Poza samymi spontanicznymi reakcjami widowni istnieją 

również animatorzy dopingu, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu wypracowali 

tak efektywne sposoby nawiązywania interakcji z publicznością, iż zapraszani 

są również do prowadzenia dopingu podczas siatkarskich meczów poza granicami 

Polski. Podkreślanie znaczenia widzów czy, szerzej ujmując, odbiorców produktu 

sportowego, zarówno poprzez organizatorów widowisk siatkarskich, ekspertów, 

jak i samych zawodników, wzmaga u nich poczucie istotności oraz tworzenia relacji 

pomiędzy nimi a głównymi aktorami wydarzenia.  

 wyrażenie pasji: najpełniejsze uczestnictwo w produkcie sportowym wykazują z reguły 

najbardziej zagorzali sympatycy danej dyscypliny czy drużyny. U podstaw tego faktu 

leży kwestia zainteresowania piłką siatkową w Polsce, którego rozmiary wielokrotnie 

przewyższają możliwości organizatorskie, związane choćby z pojemnością siatkarskich 
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obiektów. To powoduje, iż w momencie samej konsumpcji, a więc na przykład 

kibicowania podczas meczu reprezentacji, kibice są w nim maksymalnie zaangażowani, 

co z kolei buduje niepowtarzalność atmosfery oraz wyzwala chęć ponownego 

uczestnictwa w tego typu lub podobnych wydarzeniach.  

W ciągu ostatnich dwudziestu lat przy udziale instytucji międzynarodowych, 

a więc Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (w przypadku rozgrywek reprezentacyjnych) 

bądź Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (w przypadku rozgrywek klubowych), 

przy współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej zorganizowano w Polsce kilkanaście 

dużych przedsięwzięć o międzypaństwowym zasięgu. Do najważniejszych z nich należą:  

 Mistrzostwa Europy Kadetek (1999 r.) 

 Mistrzostwa Europy Kadetów (1999 r.) 

 Finałowe Turnieje męskich rozgrywek FIVB World League (2001 r., 2007 r., 2011 r.) 

 Finałowe Turnieje Ligi Mistrzów (2002 r., 2008 r., 2010 r., 2012 r.) 

 Finałowe Mecze Pucharu CEV siatkarzy (2002 r., 2011 r., 2012 r.) 

 Finałowe Turnieje Ligi Mistrzyń (2003 r., 2015 r.) 

 Memoriał Huberta Jerzego Wagnera (rokrocznie począwszy od 2003 r.) 

 Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej (rokrocznie od 2009 r.) 

 Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet (2009 r.) 

 Mistrzostwa Europy Juniorów (2012 r.) 

 Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej (2013 r.) 

 Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn – wraz z Danią (2013 r.) 

 Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn (2014 r.). 

Poza powyższymi odbywają się w Polsce spotkania grupowe Ligi Światowej siatkarzy, 

a także grupowe mecze Ligi Mistrzów oraz Mistrzyń. Polska uzyskała również prawo 

do organizacji Mistrzostw Europy mężczyzn w 2017 r. 

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej  
oraz Polski Związek Piłki Siatkowej 

„Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (Fédération Internationale de Volleyball – FIVB, 

Zdjęcie 2.1) jest instytucją zarządzającą wszelkimi formami międzynarodowych rozgrywek piłki 

siatkowej na różnym poziomie wiekowym. Poprzez bliską współpracę ze związkami krajowymi 

oraz partnerami prywatnymi celem FIVB jest ciągła poprawa pozycji piłki siatkowej jako jednej 

z najatrakcyjniejszej pod względem medialnym i rozrywkowym dyscypliny sportu, co czynione 

jest również dzięki najwyższemu poziomowi zarządzania, organizacji wydarzeń 

oraz inicjowaniu przedsięwzięć. FIVB jest również częścią Ruchu Olimpijskiego, 

przyczyniając się do sukcesu Igrzysk Olimpijskich” [www.fivb.org: Presentation]. Historia 

instytucji sięga lat 40 XX wieku [www.fivb.org: History]. W kwietniu 1947 roku w Paryżu 

spotkali się przedstawiciele czternastu krajów: Belgii, Brazylii, Czechosłowacji, Egiptu, Francji, 
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Holandii, Jugosławii, Polski, Portugalii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju, Węgier 

i Włoch, by pod przewodnictwem delegata gospodarzy spotkania Paula Libaud’a założyć 

organizację mającą na celu koordynację rozwoju żeńskiej oraz męskiej piłki siatkowej na całym 

świecie. To właśnie pomysłodawca stworzenia Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej 

został wybrany na jej pierwszego szefa, dzięki któremu sukcesywnie organizacja się rozrastała. 

W ciągu dwudziestu lat od jej powstania liczba członków wzrosła niemal ośmiokrotnie, 

by w 2015 r. być najliczniejszą międzynarodową federacją sportową na świecie, 

zrzeszającą dwieście dwadzieścia siatkarskich związków krajowych z całego świata. 

Nadmienić warto, iż pomimo prawie siedemdziesięcioletniej historii FIVB przewodniczyło 

(włącznie z obecnym) jedynie czterech prezydentów, co świadczyć może o ciągłości zadań 

związanych z rozwojem piłki siatkowej na świecie. W jej aktywność wpisują się nie tylko nadzór 

nad międzynarodowymi rozgrywkami piłki siatkowej czy członkostwo w Ruchu Olimpijskim, 

ale również stwarzanie programów popularyzujących dyscyplinę wśród dzieci i młodzieży 

(np. kampania FIVB Heroes).  

Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS, Zdjęcie 2.2) funkcjonuje w obecnym kształcie 

od 1957 roku. Odpowiedzialny jest za promocję i rozwój dyscypliny w Polsce. 

Wcześniej, w okresach międzywojennym i stalinowskim dyscyplina była regulowana 

poprzez Polski Związek Gier Ruchowych (Sportowych), później Polski Związek Piłki 

Ręcznej funkcjonujący również jako Polski Związek Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka 

[www.pzps.pl: Historia]. Według Ustawy o Sporcie z 25 czerwca 2010 roku określającej zasady 

organizowania i uprawiania sportu, związek sportowy powołuje się w celu organizowania 

i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie. Utworzenie polskiego związku 

sportowego wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

[ustawa o sporcie, art.7]. Zgodnie z art. 13 niniejszej ustawy „polski związek sportowy 

ma wyłączne prawo do: 

 organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski 

oraz o Puchar Polski w danym sporcie 

 ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych  

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek 

 powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, 

igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy 

 reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych”. 

Zdjęcie 2.1. Logo Międzynarodowej 
Federacji Piłki Siatkowej 

 

Źródło: FIVB. 

Zdjęcie 2.2. Logo Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej 

 

Źródło: PZPS. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://siatkowka24.pl/news/10808/Tegoroczne-zmiany-w-siatkwce&ei=fLNEVd3nDaHZyAOPwIGwCQ&psig=AFQjCNEvjxpo-Oqc_DfftQt1I2LquunBUg&ust=1430652136281406
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Główne obszary organizacyjne międzynarodowych 
rozgrywek siatkarskich 

Od ponad dekady Polska wielokrotnie była wybierana na gospodarza międzynarodowych 

rozgrywek siatkarskich począwszy od Mistrzostw Świata Juniorek przez Mistrzostwa Europy 

Kadetek i Kadetów, turnieje kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, 

Final Four Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn po Finały Ligi Światowej oraz rozgrywki World Grand 

Prix czy Mistrzostwa Europy oraz Seniorów i Seniorek, jak i Mistrzostwa Świata mężczyzn. 

Rokrocznie gości też w Polsce jeden z turniejów Swatch-FIVB World Tour w siatkówce 

plażowej. Fakt mnogości przedsięwzięć organizowanych w Polsce przy współpracy 

Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (w przypadku turniejów czy meczów 

reprezentacyjnych, bowiem nadzór nad rozgrywkami klubowymi prowadzi kontynentalna 

federacja CEV – Confédération Européenne de Volleyball) oraz Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej świadczy o profesjonalizmie zarówno kooperacji wspomnianych podmiotów, 

jak i sposobów zarządzania poszczególnymi składnikami przedsięwzięć oraz – a może przede 

wszystkim – o wysokich kompetencjach osób, które je tworzą. Częścią tego sukcesu 

organizacyjnego jest też efektywna współpraca PZPS z FIVB.  

Podstawowym elementem rozpoczęcia działań organizacyjnych jest skompletowanie 

komitetu organizacyjnego oraz kadry pracowników niższego szczebla. Logiczne jest bowiem, 

iż każde zadanie wymaga wykonawcy posiadającego odpowiedni rodzaj kompetencji, 

doświadczenia oraz kreatywności. Wśród grupy organizatorów wyróżnić można, niezależnie 

od rangi imprezy, zarówno komitet krajowy, jak i międzynarodowy. Komitet krajowy złożony 

jest z członków związku sportowego, a więc w przypadku piłki siatkowej z przedstawicieli PZPS. 

Oprócz pełnienia funkcji reprezentacyjnych każda z osób wchodzących w skład tej grupy 

odpowiedzialna jest za ogólny kształt danego obszaru (np. marketingu, obsługi obiektów, 

zakwaterowania i logistyki) i bierze odpowiedzialność finalną za wszelkie decyzje podjęte 

w swoim obszarze na niższych szczeblach organizacyjnych. Liczebność oraz struktura komitetu 

krajowego w dużym stopniu są uzależnione od rangi oraz rozmiaru wydarzenia. Dla turniejów 

toczonych w kilku miastach (np. FIVB Mistrzostwa Świata 2014) praktykuje się tworzenie 

komitetów lokalnych, które w porozumieniu z przedstawicielami komitetu krajowego 

odpowiedzialne są za funkcjonowanie danych obszarów organizacyjnych w swoich ośrodkach. 

Komitetom podległy jest również zastęp pracowników szeregowych świadomych jednakże 

całokształtu danego przedsięwzięcia. W porozumieniu z menedżerami komitetu krajowego 

(i lokalnego – w przypadku jego istnienia) odpowiedzialni są oni za najdrobniejsze działania. 

Komitet międzynarodowy powoływany z delegatów FIVB posiada prawo uczestnictwa 

w każdej (nawet najmniejszej) decyzji organizacyjnej. W praktyce jednak jego działalność 

sprowadza się do współdecydowania strategicznego, mającego charakter bardziej ogólny niż 

szczegółowy. Komitet posiada również uprawnienia kontrolne pozwalające weryfikować stan 

przygotowań do danego przedsięwzięcia i oceniać poprawność wszelkich procedur 
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z regulacjami międzynarodowymi. Co ważne, współpraca komitetów krajowych 

oraz międzynarodowych występuje na każdym etapie organizacji począwszy od rozpoczęcia 

procesu akcesyjnego przez fazę przygotowań aż do okresu po imprezie, kiedy to dokonuje się 

jej oceny. Ścisłą kooperację zaobserwować można również podczas trwania samego 

przedsięwzięcia, choćby w trakcie spotkań komitetów: Preliminary Enquiry oraz General 

Technical Meeting (Zdjęcie 2.3).  

Zdjęcie 2.3. Spotkanie General Technical Meeting podczas FIVB Mistrzostw Świata 2014  
w Polsce 

 

Źródło: własne (fot. M. Kita). 

Kolejnym obszarem organizacyjnym, gdzie uwidacznia się udział przedstawicieli PZPS oraz FIVB 

jest pozyskiwanie partnerów danego wydarzenia siatkarskiego. Rozumie się przez nich 

zarówno partnerów technicznych, jak i medialnych oraz wizerunkowych, a także sponsorów. 

Współpraca z niektórymi z nich ma charakter strategiczny dla dyscypliny i w przypadku piłki 

siatkowej dotyczy np. dostarczania wykładzin na boiska siatkarskie typu Teraflex przez firmę 

Gerflor. Jednak dla poszczególnych turniejów czy pojedynczych spotkań skład firm 

czy instytucji partnerskich może być odmienny i zależeć będzie m.in. od ich umiejscowienia 

w danym mieście. Ilość partnerów oraz ich rodzaj w dużym stopniu uzależnione są również 

od rangi organizowanego przedsięwzięcia. Dobór partnerów do konkretnej imprezy leży 

w gestii organizatorów krajowych, co uzasadnione jest w głównej mierze ich znajomością 

lokalnego rynku w obszarze koniecznego do dostarczenia produktu lub usługi. Docelowo 

jednak warunki każdej z umów muszą zostać zweryfikowane pod względem opłacalności 

również przez FIVB.  

Jednym z najważniejszych obszarów organizacji przedsięwzięcia sportowego jest 

projektowanie działań promocyjnych. Konkurencja na rynku produktów sportowych jest 

obecnie tak duża, iż o atrakcyjności konkretnego widowiska nie decyduje już jedynie jego 

ranga, ale również sposób zaprezentowania grupie potencjalnych jego odbiorców. Działania 

promocyjne leżą w interesie zarówno organizatora krajowego, jak i federacji światowej. 

Przykładowo skuteczna promocja Mistrzostw Świata w 2014 roku w Polsce była korzystna 
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dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej jako przedstawiciela krajowego. Należało zachęcić 

do udziału jak największą liczbę kibiców z Polski gwarantujących odpowiednią oprawę 

wydarzenia, ale również kibiców przyjezdnych, którzy przybywając na Mistrzostwa korzystali 

także z oferty turystycznej naszego kraju. Dla FIVB odpowiednia promocja wydarzenia była 

szansą na popularyzowanie całej dyscypliny. Oczywiście z punktu widzenia obu tych 

podmiotów skuteczna strategia promocyjna przynieść mogła również wymierne skutki 

finansowe. Jej opracowanie oraz prowadzenie należy w głównej mierze do PZPS 

jako organizatora krajowego. To właśnie krajowy związek w porozumieniu z federacją 

światową opracowuje plan działań promocyjnych dostosowany do specyfiki lokalnego rynku 

w taki sposób, aby jak najefektywniej do niego trafić. W przypadku organizowania całych 

turniejów mistrzowskich, jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, konieczna jest 

również koordynacja działań między organizatorem a miastami-gospodarzami, tak by strategia 

działań promocyjnych miała charakter spójny. Termin promocja pochodzi od łacińskich 

słów promotio (tzn. poparcie, krzewienie) oraz promovere (tzn. posuwać naprzód, szerzyć) 

[Izydorczyk 2001, s. 179]. Etymologia pojęcia wskazuje zatem na fakt nie tylko 

poinformowania potencjalnych odbiorców o danym wydarzeniu, ale również uczynienie tego 

w taki sposób, aby zbudować jego pozytywny wizerunek oraz wywołać chęć uczestnictwa 

w nim jak największej grupy osób. O znaczeniu działań promocyjnych świadczy fakt, iż koszty 

promocji w przypadku bodaj największej imprezy siatkarskiej, jaka została zorganizowana 

w Polsce (FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn POLSKA 2014) wyniosły niemal 

40% całości budżetu [Drąg 2014]. Współpraca przy projektowaniu oraz prowadzeniu działań 

promocyjnych dotyczy nie tylko takich jej składników, jak reklama, public relations 

czy akwizycja, ale także tworzenia elementów identyfikacji wizualnej (na przykład logo – 

Zdjęcie 2.4). Każde z działań musi być zaprojektowane odpowiednio nie tylko pod względem 

sposobu, ale również czasu realizacji. Działania te mają sprawić, aby informacja o danym 

wydarzeniu utrwaliła się dostatecznie w świadomości potencjalnych odbiorców, 

nie wywołując jednak wrażenia przesytu komunikatami promocyjnymi.  

Zdjęcie 2.4. Przykłady identyfikacji wizualnej międzynarodowych turniejów siatkarskich 
organizowanych w Polsce 

              

Źródło: PZPS. 

Z punktu widzenia organizacji wydarzenia sportowego kluczowe znaczenie ma również 

przygotowanie areny zmagań uczestników. To jeden z obszarów, gdzie współpraca między 
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różnymi ogniwami widoczna jest bardzo wyraźnie. Po pierwsze komitet krajowy 

w porozumieniu ze światową federacją odpowiedzialny jest za wybór obiektu, 

gdzie rozgrywane będą dane zawody rangi reprezentacyjnej. Wybór ten nierzadko 

dokonywany jest pośrednio poprzez selekcję ośrodków, gdzie będzie odbywał się 

turniej – szczególnie w przypadku, gdy jest to wydarzenie na dużą skalę. Trzeba pamiętać, 

że w większości polskich miast jest jeden obiekt widowiskowo-sportowy. Wybór miasta 

pociąga za sobą zatem wybór konkretnej hali. Sytuacja zmienia się nieco w odniesieniu 

do rozgrywek klubowych. Mecze są rozgrywane w miastach siedzib klubów oraz w ich halach 

spełniających odpowiednie wymogi. Miasto, w którym zlokalizowany jest klub biorący udział 

choćby w Lidze Mistrzów staje się automatycznym gospodarzem meczów grupowych bądź –

po spełnieniu odpowiednich warunków (w przypadku przyznania praw do organizacji) – 

turnieju finałowego. Należy jednak pamiętać, iż obiekty muszą spełniać odpowiednie 

wymagania pod względem kubatury, warunków oświetleniowych oraz pojemności trybun. 

W razie braku możliwości ich spełnienia kluby biorące udział w rozgrywkach 

międzynarodowych zmuszone są do wynajmowania hal w swoim najbliższym otoczeniu. 

Sytuacja taka miała miejsce w Jastrzębiu-Zdroju w przypadku klubu KS Jastrzębski Węgiel 

oraz w przypadku PGE Skry Bełchatów, która ze względu na rozmiar zainteresowania 

(dalece przewyższającego zainteresowanie meczami Ligi Mistrzów) postanowiła rozgrywać 

swoje spotkania w łódzkiej Atlas Arenie. Poprzez przygotowanie hali rozumie się również jej 

odpowiednie obrandowanie, a więc umieszczenie (wewnątrz i na zewnątrz) przygotowanych 

materiałów promocyjnych: band reklamowych, banerów czy plakatów. Te materiały tworzy 

się także w porozumieniu (w przypadku siatkówki) PZPS z FIVB. Przygotowanie obiektu 

to również (w przypadku nowoczesnych, wielofunkcyjnych hal) spełnienie międzynarodowych 

wymogów rozgrywek piłki siatkowej (Zdjęcie 2.5). Odpowiedzialność zapewnienia 

tych standardów przypada z reguły na firmy będące partnerami danego wydarzenia 

oraz na pracowników szeregowych. W kolejności dokonywana jest wstępna ocena skutków 

przygotowań przez przedstawicieli komitetu narodowego, a następnie (z reguły tuż przed 

rozpoczęciem imprezy) przez FIVB, reprezentowaną przez tak zwanego Supervisora zawodów.  
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Zdjęcie 2.5. Wymogi FIVB dotyczące wymiarów boiska do piłki siatkowej na czas rozgrywek 
międzynarodowych 

 

Źródło: FIVB [2014]. 

Oprócz samych aren sportowych niezwykle ważne jest również przygotowanie pozostałej 

infrastruktury oraz logistyki wydarzenia. Rozumie się przez nią zarówno plan transportu 

uczestników, jak i dobór obiektów zakwaterowania oraz przeznaczonych do treningu. 

Wprawdzie to związek krajowy odpowiedzialny jest zarówno za odpowiednie dobranie 

partnerów w tym obszarze, jak hotele czy firmy transportowe (ze względu na lepszą znajomość 

rynku), to jednak wymagania ich dotyczące są określone przez federację światową. 

Podsumowanie 

W przypadku każdego przedsięwzięcia sportowego efektywność działań organizacyjnych 

w dużym stopniu zależy od dostosowania strategii wykonywanych czynności do rangi 

wydarzenia oraz jego wielkości. Wiadomo, iż międzypaństwowy turniej młodzieżowy wymaga 

innych starań, przygotowań oraz zasobów niż międzynarodowe rozgrywki mistrzowskie 

najwyższego szczebla. Współpraca podmiotów organizujących wydarzenie sportowe 

(w przypadku imprez siatkarskich organizowanych w Polsce) oparta jest na długoletnich 
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doświadczeniach oraz wypracowanych schematach aktualizowanych podczas każdego 

przedsięwzięcia w celu zapewnienia jego najwyższej jakości (jako produktu sportowego). 

Wraz ze wzrostem rangi wydarzenia zwiększa się ilość podmiotów odpowiedzialnych za jego 

tworzenie, rozszerza się oraz wydłuża zakres współpracy związku krajowego z instytucją 

międzynarodową, a więc federacją światową danej dyscypliny. Rozmiar oraz znaczenie 

wydarzenia powodują bowiem namnożenie zadań na różnych szczeblach organizacyjnych. 

Muszą być one odpowiednio zdefiniowane zarówno pod względem czasu ich wykonania, 

jak i w odniesieniu do realnie ocenionych zasobów organizatorów, jak i miejsca, gdzie dane 

wydarzenie jest zlokalizowane.  

Warunkami koniecznymi dla profesjonalnie zorganizowanego przedsięwzięcia sportowego 

są również: jasny, precyzyjny rozdział kompetencji i poszczególnych zadań oraz ich formalne 

udokumentowanie. Tyczy się to zarówno tych najmniejszych, jak i tych, których wykonawca 

wydaje się oczywisty, a charakter dość ogólny. Działanie to pozwala nie tylko na ocenę 

faktycznych postępów prac w procesie przygotowywania przedsięwzięcia, ale także 

na egzekwowanie odpowiedzialności za ich wykonanie wobec konkretnie i ściśle określonego 

podmiotu. Biorąc pod uwagę kompetencje poszczególnych podmiotów w ramach związku 

krajowego, jak i federacji międzynarodowej nie można dokonywać ich hierarchizacji. 

Wykonanie poszczególnych zadań celem zorganizowania profesjonalnego wydarzenia 

sportowego rangi międzynarodowej zazębiać się musi zarówno pod względem zakresu, 

jak i czasu, a niejednokrotnie elementy należące do obu podmiotów wynikają z siebie 

nawzajem. Jednakowoż kompetencje organizacyjne federacji światowej (w przypadku 

rozgrywek piłki siatkowej) koncentrują się na nadzorowaniu całości przedsięwzięcia na każdym 

z jego etapów, a także na jego poprawności administracyjnej oraz regulaminowej – tak pod 

kątem dyscypliny, jak i konkretnych rozgrywek oraz na zatwierdzaniu lub kwestionowaniu 

decyzji organizatora krajowego. Zadania Polskiego Związku Piłki Siatkowej (a więc najogólniej 

mówiąc związku krajowego) są zdecydowanie bardziej zróżnicowane pod względem szczebla 

oraz zakresu. To właśnie związek jako podmiot dobrze znający realia, w których ma zostać 

zorganizowane dane przedsięwzięcie, odpowiedzialny jest zarówno za współudział 

w strategicznych decyzjach jego dotyczących, jak i za dobór partnerów w jego organizowaniu 

oraz za ich nadzór. Należy pamiętać zarazem, iż u podstaw profesjonalnie zorganizowanego 

wydarzenia sportowego na najwyższym poziomie znajduje się otwarta, ciągła komunikacja 

między jego współorganizatorami. Daje ona obu stronom poczucie przejrzystości wzajemnych 

intencji oraz sposobów działań, co w konsekwencji stwarza możliwość większego wzajemnego 

zaufania. Tym samym buduje się fundamenty długoletniej współpracy owocującej organizacją 

kolejnych wydarzeń sportowych.  
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Rozdział 3 

 

Działania public relations klubu 
sportowego na przykładzie 

Śląsk Wrocław Basketball S.A. 
 

Edyta Musioł1
 

 

 

Streszczenie: Powszechnie zauważalny jest związek sportu z mediami i sponsorami. 
Współcześnie sport jest zjawiskiem tyle komercyjnym, że profesjonalni (lub aspirujący 
do zawodowstwa) zawodnicy również stają się produktami sportowymi. Podmioty te powinny 
więc dbać o długofalową budowę swojego wizerunku oraz marki. Celem pracy jest diagnoza 
narzędzi public relations (PR) dostępnych w przypadku klubu sportowego oraz wskazanie 
potencjału i trudności w ich wykorzystaniu. Praca ma charakter studium przypadku, w którym 
prezentowane są działania PR klubu Śląsk Wrocław Basketball S.A. w sezonie 2013/2014. 
Analiza wskazuje na różnorodność dostępnych instrumentów PR w działaniach klubu 
sportowego, a także na konieczność poprawnego zdefiniowana długoterminowej strategii, 
standaryzowania procedur, zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i synchronizacji 
działań PR z pozostałymi obszarami zarządzania klubem. 

Słowa kluczowe: public relations, klub sportowy, zarządzanie klubem sportowym. 

 

Wprowadzenie 

Powszechnie zauważalny jest związek sportu z mediami i sponsorami. Współcześnie sport jest 

zjawiskiem tyle komercyjnym, że profesjonalni (lub aspirujący do zawodowstwa) zawodnicy 

również stają się produktami sportowymi. Dlatego też sukcesu sportowca nie można 

rozpatrywać tylko pod kątem uzyskiwanych wyników sportowych. Obecnie znaczący sukces 

osiągają zawodnicy, którzy swoje rezultaty sportowe (stanowiące podstawę udanej kariery) 

potrafią wykorzystać do budowy własnej marki, do wzmacniania swojej atrakcyjności 

i wizerunku. Tym samym sportowcy zapewniają sobie dłuższe istnienie na rynku; pod koniec 

kariery oparte nie tyle na kompetencjach sportowych, co właśnie na marce i atrakcyjności 

swojego wizerunku [Panfil 2014]. Sukces zawodników jest silnie związany z działaniami klubu, 

                                                      

1 mgr Edyta Musioł – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
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który reprezentują. Im silniejsza jest marka klubu, tym większe jest zainteresowanie kibiców 

klubem, w tym również zawodnikami.  

W przypadku każdego klubu sportowego dobre zarządzanie relacjami z otoczeniem jest 

kluczowe dla osiągnięcia długotrwałego sukcesu [L' Etang, 2013]. Efektywna komunikacja 

z klientami pozwala w dużym stopniu na uniezależnienie sukcesu komercyjnego od wyników 

sportowych oraz pozwala mieć nadzieję, że frekwencja spełni założenia nawet przy spadku 

formy sportowej drużyny. 

Zasadniczym celem tej pracy jest rozpoznanie narzędzi public relations (PR) stosowanych przez 

klub sportowy. Analiza działań z zakresu PR została przeprowadzona w klubie Śląsk Wrocław 

Basketball S.A. biorącym udział w rozgrywkach polskiej ekstraklasy mężczyzn – Tauron Basket 

Ligi. Oprócz identyfikacji stosowanych narzędzi PR istotne było również rozpoznanie ich 

niewykorzystanego potencjału oraz wskazanie możliwości zwiększenia efektywności 

stosowanych technik z zakresu public relations.  

Metodą zastosowaną w badaniu jest studium przypadku. Analiza obejmuje działania 

prowadzone przez klub w sezonie 2013/2014. Informacje zostały zebrane na podstawie 

analizy dokumentów klubu, wiadomości pojawiających się w mediach lokalnych, na stronie 

internetowej oraz na facebookowym fanpage’u klubu.  

Kolejno w dalszej części pracy zaprezentowane zostaną specyfika PR w sporcie 

(funkcje i możliwe obszary) oraz analiza działań WKS Śląsk Wrocław Basketball w tym obszarze. 

W podsumowaniu przedstawione zostaną wnioski z badania. 

Public relations w sporcie  

Produkt sportowy zmienia się w poszczególnych etapach konsumpcji. Rdzeń tego produktu, 

a więc rozgrywki sportowe danej dyscypliny są nieprzewidywalne. Dlatego tak istotne jest, aby 

kreować pozostałe elementy produktu sportowego w sposób ciągły, zgodnie z opracowaną 

wcześniej strategią długofalową. Do takich elementów należy właśnie kreacja wizerunku klubu 

oraz marki sportowców.  

Silna marka pozwala osiągnąć stabilną pozycję na rynku oraz wzmacnia lojalność klientów. 

Przyjmując, „że wizerunek jest konstruktem wynikającym z procesu komunikacji i - co z tego 

wynika - że jest ciągle modyfikowany i negocjowany w ramach owego procesu” [Grech, 2012] 

istotne jest budowanie strategii public relations w kreowaniu wizerunku klubu sportowego. 

Prawidłowe zarządzanie komunikacją z otoczeniem ułatwia osiąganie strategicznych celów 

i budowę silnej pozycji klubu. Również ocena sportowców dokonywana przez potencjalnych 

klientów w nawiązaniu do marki klubu może znacząco wzrosnąć. Oznacza to, że zawodnicy 

budując swoją markę, mogą wesprzeć się wizerunkiem reprezentowanego klubu 

(poprzez transfer marki) [Panfil 2014]). Jednocześnie – wspierając markę drużyny – zawodnicy 

wzmacniają też swój wizerunek i na zasadzie sprzężenia zwrotnego zarówno klub, 

jak i sportowiec zwiększają rozpoznawalność swoich produktów.  
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Działania PR będące składową działań marketingowych stanowią formę komunikacji rynkowej. 

Public relations klubów sportowych można zdefiniować jako wieloaspektowe i wielostronne 

kontakty ze środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym. Działania te służą wywołaniu oraz 

podtrzymaniu zainteresowania profilem działalności klubu sportowego, a tym samym 

przyczyniają się do wykreowania pozytywnego obrazu w świadomości odbiorców 

[Izydorczyk 2003, Olędzki i Tworzydło 2007].  

Public relations jako jedno z narzędzi stosowanych do kreowania wizerunku klubu 

i sportowców pełni wiele istotnych funkcji. Zaliczamy do nich między innymi 

[Giergiel i Ostropolski 2008]: 

 funkcję informacyjną: polega głównie na przekazywaniu wiadomości na temat działań 

prowadzonych przez klub oraz akcji promocyjnych, w których biorą udział sportowcy. 

Dominują informacje na temat rozgrywanych meczów oraz aktualnego poziomu 

sportowego drużyny; 

 funkcję kreacyjną: jej istotą jest kreacja wizerunku, a więc obejmuje ona wszystkie 

czynności z zakresu PR mające na celu tworzenie i wzmacnianie marki zawodnika 

oraz klubu; 

 funkcję organizacyjną: polegającą na organizowaniu oraz podtrzymywaniu 

różnorodnych kontaktów z otoczeniem; 

 funkcję antykryzysową: jej celem jest przygotowanie się na ewentualne sytuacje 

kryzysowe, ich neutralizowanie oraz wyciąganie wniosków na przyszłość; 

 funkcję lobbystyczną: kreowanie grup wpływu, które mogą zwiększać szanse 

na pozyskanie sponsora dla klubu czy też wynegocjowanie odpowiedniego kontraktu 

dla zawodnika. 

Wszystkie czynności związane z zarządzaniem relacjami z otoczeniem, a więc 

z wykorzystaniem narzędzi public relations można podzielić na kilka obszarów 

[McDonald i Wilson 2013]:  

 generowanie informacji: najczęstsza forma komunikowania się z otoczeniem. 

Dominuje przekazywanie wiadomości na temat rozgrywanych meczów oraz 

aktualnego poziomu sportowego drużyny. Kluby sportowe powinny dążyć 

do wprowadzania jak największej ilości informacji niezwiązanych bezpośrednio 

z wynikami rozgrywanych meczów – mogą to być komunikaty związane np. z akcjami 

promocyjnymi, życiem zawodników, konkursami. Tego typu wiadomości wpływają 

na lepszą ocenę klubu, dzięki nim wzrasta przywiązanie do drużyny i zawodników. 

Generowanie informacji nie musi polegać tylko i wyłącznie na publikacji tekstów, może 

również opierać się na udostępnianiu materiałów video lub też na wykorzystywaniu 

elementów marketingu szeptanego; 

 imprezy: w tym obszarze mieszczą się zarówno mecze, jak i konferencje prasowe, 

bankiety czy też spotkania z kibicami. Organizacja wydarzeń tego typu oraz 

przedstawianie ich w mediach utrzymuje zainteresowanie kibiców klubem, a imprezy 

takie jak bankiety bądź imprezy na zakończenie sezonu wzmacniają relacje z klientami 
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biznesowymi i sponsorami. Pojawianie się zawodników na organizowanych przez klub 

imprezach stanowi dla nich szansę nawiązania kontaktów biznesowych oraz 

zaprezentowania swojego wizerunku w szerszym gronie interesariuszy; 

 publikacje: zalicza się do nich wszelkiego rodzaju informatory, broszury oraz publikacje 

okolicznościowe (np. dotyczące jubileuszy). Najczęściej stosowanym rodzajem 

publikacji są informatory rozdawane na meczach; 

 wspieranie inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności: działalność 

prowadzona w ramach tego obszaru pomaga ukształtować pożądany wizerunek klubu 

oraz wzmacniać skojarzenia z określonymi wartościami. Inicjatywy z tego zakresu 

to m.in.: udział w akcjach charytatywnych, spotkania zawodników organizowane 

w szkołach, domach dziecka, wspieranie lokalnych działań sportowych aktywizujących 

dzieci i młodzież;  

 tożsamość wizualna: obszar ten obejmuje kreacje spójnego wizerunku. Jak pokazują 

badania, kreowanie spójnego komunikatu we wszystkich kanałach dystrybucji 

zwiększa chęć korzystania z usługi oraz ocenę danego produktu [Falkowski i Tyszka 

2001]. Przykładem może być używanie tego samego hasła reklamowego na plakatach 

i podczas meczów lub eksponowanie jednolitych wzorów (np. użycie wizerunku tego 

samego zawodnika na plakatach, biletach oraz w reklamach). 

Działania public relations prowadzone przez Śląsk Wrocław 
Basketball S.A.  

Sezon 2013/2014 był dla tego klubu z bogatą historią szczególny: po wielu latach nastąpił 

powrót do najwyżej klasy rozgrywkowej. Celem podstawowym działań PR było więc 

zainteresowanie jak największej liczby klientów z regionu produktem oferowanym przez klub 

oraz stopniowe zwiększanie frekwencji na meczach. Cel ten związany był z chęcią wzmocnienia 

popularności oraz świadomości marki koszykarskiego Śląska Wrocław. Powrót do najwyższej 

klasy rozgrywkowej zespołu o ugruntowanej i mocnej historycznie pozycji stanowił bardzo 

duży potencjał do kreowania kampanii marketingowych. Również zawodnicy reprezentujący 

barwy tego zespołu mogli kreować swój wizerunek, wspierając się znaną marką klubu. 

Podjęte przez klub działania w zakresie PR w badanym sezonie można skategoryzować zgodnie 

z postulatami McDonalna i Wilosna [2013] na działania związane z: generowaniem informacji, 

organizacją imprez, wspieraniem inicjatyw z zakresu CSR oraz budową tożsamości wizualnej. 

Generowanie wiadomości 

 W przypadku Śląska Wrocław Basketball S.A. działanie to polegało głównie na udostępnianiu 

relacji pomeczowych, zarówno z meczów organizowanych we Wrocławiu, jak i ze spotkań 

wyjazdowych. Głównym nośnikiem informacji klubu była strona internetowa oraz fanpage 

na portalu społecznościowym Facebook. Wiadomości pojawiające się na fanpage’u drużyny 

to krótkie wpisy odnośnie meczów, relacje “live” głównie ze spotkań rozgrywanych 
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we Wrocławiu oraz filmy promujące i zapowiadające mecze. Promocja prowadzona była 

głównie w Internecie i lokalnych mediach, natomiast sporadycznie stosowana była promocja 

za pomocą narzędzi typu “outdoor” (np. plakat, billboard). Opierała się ona głównie 

na plakatach dystrybuowanych przez jednego z partnerów klubu. Klub w opisywanym sezonie 

współpracował z lokalnymi portalami internetowymi, dzięki czemu regularnie pojawiały się 

tam zapowiedzi i relacje z meczów. Relacje “live” ze spotkań rozgrywanych przez drużynę 

stanowią dobry pomysł utrzymywania kontaktu z odbiorcami, jednak w większym stopniu klub 

powinien skupić się na relacjach z meczów wyjazdowych. Klub prowadził bardzo intensywną 

kampanię informującą o bieżących wydarzeniach, skupiając się jednak przede wszystkim 

na fanpage’u na Facebooku, brakowało natomiast regularnych aktualizacji informacji 

na stronie internetowej, stanowiącej wizytówkę klubu. Przykładem może być fakt, 

iż po zdobyciu Pucharu Polski w lutym 2014 roku, jeszcze w kwietniu w zakładce 

Rozgrywki- Puchar IMBC można było znaleźć zapowiedź tego turnieju finałowego. Komunikaty 

związane pośrednio z meczami, konkursy dla kibiców czy też informacje o zawodnikach 

pojawiały się sporadycznie, tworzone były ad hoc, bez wyraźnej konsekwencji czy też 

prowadzenia jednej strategii komunikacyjnej. 

Organizacja imprez 

Kolejna część działań public relations to imprezy. W początkowej fazie sezonu najczęściej 

organizowanymi wydarzeniami przez klub były konferencje prasowe. Dotyczyły one głównie 

transferów nowych zawodników. Niestety w kilku przypadkach okazało się, że zapowiadany 

szumnie transfer nie doszedł do skutku, co obniżało wiarygodność kolejnych zapowiedzi 

ze strony klubu i pokazywało niedostatki koordynacji różnych obszarów zarządzania w klubie. 

W takich przypadkach osłabiona zostaje także marka zawodnika. Faktem jest jednak, 

że organizacja licznych konferencji prasowych przyczyniła się do rozpoczęcia długotrwającej 

dyskusji w prasie i w środowisku sportowym na temat Śląska Wrocław Basketball S.A. 

Rozgłos medialny wywołany konferencjami prasowymi zwiększył zainteresowanie kibiców 

pierwszymi od lat meczami w ekstraklasie.  

Klub włączył się również w organizację międzynarodowego turnieju „Tauron Basket 

Cup z okazji 50-lecia ME w 1963 roku”. Turniej ten umożliwił zawodnikom zaprezentowanie 

i sprawdzenie swoich umiejętności z najlepszymi drużynami Polski i Europy. Dodatkowo 

klub miał możliwość przetestowania swojego potencjału organizacyjnego tuż przed 

rozpoczęciem sezonu.  

Podczas sezonu zawodnicy brali udział w szeregu spotkań z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczyli 

w treningach pokazowych, zachęcali do prowadzenia zdrowego trybu życia, promowali markę 

klubu oraz wzmacniali swój wizerunek na rynku lokalnym.  

Jedną z większych akcji zorganizowanych przez klub w sezonie 2013/2014 było zbieranie 

podpisów pod petycją dotyczącą dofinansowania działań klubu przez miasto Wrocław. 

Podczas meczów przygotowano oznaczone miejsca, w których kibice mogli złożyć podpisy 

popierające żądanie klubu Śląska Wrocław otrzymania wsparcia finansowego ze strony miasta 
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przez wszystkie drużyny grające w najwyższych klasach rozgrywkowych swoich dyscyplin. 

Początkowo akcja była intensywnie promowana. Zapowiadano zebranie kilkudziesięciu tysięcy 

podpisów. Kiedy okazało się, że podpisów jest mniej niż oczekiwano, sprawa petycji została 

wyciszona, bez wyraźnego podsumowania i poinformowania opinii publicznej o wynikach. 

W środowisku lokalnym oraz w mediach pojawiło się wiele komentarzy i spekulacji na temat 

zakończenia tej akcji. Liczne grono kibiców po zaangażowaniu się w zbieranie podpisów 

oczekiwało komunikatu o rezultacie akcji i liczbie zebranych podpisów. Mogą czuć się więc 

rozczarowani brakiem tych informacji ze strony klubu. Brak podsumowania może świadczyć 

o braku spójności i konsekwencji w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem. Intensywne 

zachęcanie do składania podpisów zwiększyło wprawdzie zainteresowanie sytuacją klubu, 

w mediach pojawiało się sporo informacji na temat drużyny, jednak właśnie ze względu 

na rozczarowanie części kibiców trudno tę akcję uznać za udaną. 

Działania CSR 

Klub korzystając z zaproszenia innych podmiotów (m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu), włączył się w kilka aukcji charytatywnych, stanowiących część działań 

społecznie użytecznych. Klub przekazał koszulki m.in. na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Innymi działaniami mającymi na celu wzmacnianie wizerunku pożytecznego 

społecznie było zapraszanie dzieci z domów dziecka i ośrodków wychowawczych na mecze 

rozgrywane we Wrocławiu. Dzięki uczestnictwu w tego typu wydarzeniach marka klubu jest 

pozytywnie oceniania, a znajomość zawodników wśród kibiców znacznie wzrasta.  

Tożsamość wizualna 

Śląsk Wrocław Basketball S.A. w ramach działań związanych z kreacją spójnej tożsamości 

wizualnej postanowił zmienić logotyp drużyny – herb Śląska Wrocław po naniesionych 

poprawkach został połączony z logo Śląska Wrocław Basketball w jeden logotyp. Działanie to 

miało wyróżnić klub na rynku lokalnym spośród innych podmiotów posługujących się 

podobnymi logotypami (Wojskowy Klub Sportowy Śląsk i Wrocławski Klub Sportowy Śląsk S.A.) 

Niestety nowy logotyp przez znaczną cześć sezonu nie był używany w sposób prawidłowy 

i konsekwentny. Pojawiły się takie błędy, jak rozdzielanie logotypu na dwie części zamiast 

używania wersji horyzontalnej i wertykalnej, używanie przez partnerów złego logotypu, 

nieprzestrzeganie pól ochronnych.  

Wnioski  

Przedstawione powyżej obszary działań klubu Śląsk Wrocław Basketball S.A. w sezonie 

2013/2014 wskazują na świadome wykorzystanie wielu rodzajów narzędzi z zakresu public 

relations przez organizację – często dość skutecznie. Tym niemniej ich analiza wskazuje 

również na pewne braki i trudności, które utrudniły wykorzystanie w pełni potencjału 

historycznego sukcesu sportowego klubu. Podstawowy problem wiązał się w tym przypadku 
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z brakiem jasno zdefiniowanej długofalowej strategii działania, niewystarczającymi zasobami 

osobowymi przeznaczonymi na te działania i brakiem spójności działań różnych obszarów 

zarządzania klubem.  

Działania z zakresu public relations analizowane pojedynczo są akcjami mogącymi przynieść 

korzyść dla klubu w postaci zwiększonego rozgłosu medialnego i większego zainteresowania 

kibiców klubem. Będą to jednak korzyści krótkotrwałe. Najważniejsze czynniki wzmacniające 

wizerunek i markę to spójność oraz długofalowe działanie (w perspektywie wieloletniej 

i dotyczącej także okresu poza sezonem). Tylko dzięki takiemu podejściu klub może 

wykreować silną markę oraz uniezależnić ją od wyników rozgrywek sportowych. Dlatego też 

poprawa działań PR w klubie Śląsk Wrocław Basketball S.A. powinna rozpocząć się 

od określenia długofalowych celów oraz budowy długofalowej strategii PR w powiązaniu 

ze strategią marketingową. Cele te powinny być jasno sformułowane, mierzalne, 

ambitne, realistyczne i określone w czasie (zasada SMART). Dodatkowo należałoby 

ustandaryzować część procedur. Wnioski te znajdują potwierdzenie w innych badaniach 

dotyczących PR w sporcie – np. Hopwood [2005] podkreśla właśnie konieczność 

systematycznych i ustrukturyzowanych działań PR w klubie sportowym.  

Podobnie jak w innych organizacjach sportowych działających w Polsce, również w przypadku 

Śląska Wrocław Basketball S.A. w schemacie organizacyjnym klubu widnieje tylko stanowisko 

specjalisty ds. marketingu. Biorąc pod uwagę zakres i różnorodność działań związanych 

z marketingiem klubu sportowego w najwyższej lidze, wskazane byłoby wyodrębnienie działu 

marketingu i specjalizacja działań między kilkoma stanowiskami. Specjalizacja sprzyja bowiem 

podnoszeniu kwalifikacji, a kompetencje z zakresu PR są wymieniane jako najbardziej 

pożądane wśród menedżerów klubów sportowych [Horch i Schutte 2003]. 

Istotne również w przypadku tego klubu jest stworzenie Księgi Znaku. Jej brak sprawia, 

iż elementy tożsamości wizerunkowej nie są w pełni wykorzystywane, a błędy w używaniu 

logotypu prowadzą do niespójnych komunikatów. Brak konsekwentnego wykorzystywania 

logotypu powoduje, iż kibice mogą mieć problem z jego zapamiętaniem.  

Podsumowując, analiza działań PR klubu Śląsk Wrocław Basketball S.A. pokazuje, jak istotne 

są poprawnie zdefiniowana długoterminowa strategia działania i zestandaryzowane 

procedury, poparte odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz synchronizacja z innymi obszarami 

zarządzania klubem. Są one konieczne dla spójnego, rzetelnego i wielopłaszczyznowego, 

a więc efektywnego kreowania wizerunku klubu, a przez to także marki zawodników. 

Zaprezentowane w tej pracy badanie należy traktować jako wstępny etap szerszego projektu 

badawczego. Kolejno nastąpi badanie opinii kibiców klubu, co pozwoli na wskazanie obszarów 

działań PR o największym znaczeniu w kształtowaniu opinii tej grupy interesariuszy. Pozwoli 

to na skategoryzowanie wg priorytetów działań PR klubu sportowego. Dalsze użyteczne 

rozwinięcia badań powinny dotyczyć skuteczności wpływu działań PR na opinie innych 

interesariuszy (m.in. aktualnych i potencjalnych sponsorów, władz lokalnych). Wskazane jest 

też objęcie badaniami większej grupy klubów (w ramach analizy porównawczej). 
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Rozdział 4 

 

Wpływ wyników sportowych 
na przychody klubów polskiej Ekstraklasy 

piłkarskiej w latach 2009-2013 
 

Szczepan Kościółek1 

 

 

Streszczenie: W ostatnich latach odnotować można gwałtowny wzrost przychodów 
generowany przez zawodowe kluby piłki nożnej w Polsce. Celem pracy było zbadanie wpływu 
wyników sportowych na przychody klubów Ekstraklasy piłkarskiej w sezonach 2008/2009-
2012/2013. W wyniku analizy korelacji oraz modelu regresji prostej ustalono, że istnieje 
bezpośrednia zależność pomiędzy obiema zmiennymi, a sukcesy sportowe odpowiadają 
za niemal 60% zmian udziału klubów w całości przychodów Ekstraklasy. Wykazano też, 
że zależność przychodów od wyników sportowych przedstawia tendencję wzrostową 
w ostatnich latach. 

Słowa kluczowe: Ekstraklasa, kluby sportowe, przychody, wyniki sportowe.

 

Wprowadzenie 

Po sezonie 2014/2015 sponsor rozgrywek Ekstraklasy podzielił między kluby 120 mln PLN. 

Środki te wypłacane były według kolejności miejsc w tabeli na koniec sezonu ligowego 

(Bugajski 2014). Jednak nie wszystkie wpływy z umów sponsorskich zależą od sukcesu 

sportowego, a i sam sponsoring stanowi jedynie część wszystkich pieniędzy, jakie trafiają 

do budżetu klubu. Nie jest więc wcale pewne, że w ogólnym rozrachunku sukces sportowy 

zagwarantuje powodzenie finansowe klubu. 

Wyniki dotychczasowych badań naukowych udowodniły, iż istnieje związek pomiędzy 

wynikami sportowymi i finansowymi wybranych klubów europejskich. Zależność 

tę tłumaczono faktem, że wraz ze wzrostem sukcesów na poziomie krajowym 

i międzynarodowym wzrastało zainteresowanie klubami nie tylko ze strony sponsorów, 

                                                      

1 mgr Szczepan Kościółek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
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lecz również mediów, kibiców i władz, co w konsekwencji przekładało się na pozyskanie przez 

kluby nowych źródeł finansowania. 

Celem opracowania jest określenie relacji zależności pomiędzy wynikami sportowymi 

a przychodami w polskim futbolu zawodowym. Poszukiwano odpowiedzi na następujące 

pytania: Czy i w jakim stopniu przychody klubów polskiej Ekstraklasy są zależne od wyniku 

sportowego? Czy w latach 2009-2013 zależność ta – jeśli istniała – zmieniała się w czasie?  

Opracowanie rozpoczyna przegląd literatury przedmiotu oraz wyników dotychczasowych 

badań w zakresie omawianego zagadnienia. Zaprezentowano źródła finansowania 

zawodowych klubów piłkarskich oraz strukturę przychodów zespołów Ekstraklasy. W dalszej 

części pracy przedstawiono wyniki badania modelu regresji prostej oraz korelacji między 

wynikiem sportowym a udziałem klubów w przychodach Ekstraklasy. Zebrane w ten sposób 

informacje zestawiono z rezultatami dotychczasowych analiz, co następnie pozwoliło 

na sformułowanie wniosków końcowych. 

Przychody klubów piłkarskich a wyniki sportowe 

Większość dotychczasowych opracowań naukowych dotyczących finansów klubów 

sportowych zorientowana była na zyskowność ich działalności (m.in. G. Caplan i P. Smith 

[2005] oraz D. E. Panagotis [2005]). Tymczasem dla samych klubów ważniejsze okazują się 

wzrost wartości organizacji, jej rozwój oraz pozycja rynkowa niż działalność zarobkowa. 

Jak bowiem piszą przywołani Caplan i Smith [2005, s. 28], budżet jedynie co trzeciego klubu 

osiąga we współczesnym sporcie zysk operacyjny. Cele prorozwojowe kluby realizować mogą 

poprzez fundusze wpływające do ich budżetów. Te generowane są przez rosnący popyt 

na wydarzenia związane z danym zespołem [Avgerinou 2007, s. 9].  

Bardzo ogólną typologię źródeł przychodów klubów sportowych zaprezentowali B. Harris, 

R. Mills, S. Parker-Bennett [2004, s. 25]. Efekty ich analizy obejmujące przychody ze sprzedaży 

praw telewizyjnych, biletów, przychodów od sponsorów, składek członkowskich, dotacji, 

darowizn i pożyczek oraz wynajmu obiektów i innych usług przedstawia Rysunek 4.1. 
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Rysunek 4.1. Źródła finansowania klubów sportowych 

 

Źródło: Harris, Mills i Parker-Bennett [2004, s. 25]. 

Zestawienie to posiada jednak pewną istotną wadę – nie rozgranicza klubów na zawodowe 

i amatorskie. Rozróżnienie takie jest dość istotne, biorąc pod uwagę, że stanowi główną oś 

podziału źródeł przychodów dedykowanych poszczególnym typom zespołów. Klub zawodowy 

nie będzie bowiem pobierał składek członkowskich od swoich sportowców, a klub amatorski 

ma znikome szanse na pozyskanie finansowania z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych.  

W literaturze przedmiotu dostrzeżono ten problem i coraz więcej opracowań poświęconych 

jest finansowaniu sportu amatorskiego lub zawodowego, traktując je jako dwa oddzielne 

przypadki. W kontekście klubów zawodowych przychody zwykło dzielić się na cztery główne 

kategorie [Steward 2015, s. 43]: 

 sprzedaż praw do transmisji telewizyjnych: 

o mediom ogólnokrajowym 

o mediom lokalnym 

o mediom internetowym; 

 sponsoring: 

o klubów 

o tytułu sponsora tytularnego 

o banery reklamowe 

o akcje reklamowe; 

 komercyjne wykorzystanie stadionu: 

o sprzedaż prawa do nazwy 

o stanowiska reklamowe 

o miejsca imienne 

o parking 

o koncesje na działalność; 
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 działalność komercyjna: 

o udostępnianie marki partnerom detalicznym 

o licencjonowanie towaru 

o publikacje, materiały wideo. 

Zbliżonego podziału dokonują analitycy firmy Deloitte. W oparciu o ich raporty 

przeprowadzono badanie na potrzeby niniejszej pracy. Trzy główne źródła wyszczególnione 

w corocznych raportach „Piłkarska Liga Finansowa” to przychody: z tytułu dnia meczu, 

ze sprzedaży praw telewizyjnych oraz komercyjne [Deloitte 2014]. Podział ten nie różni się 

znacząco od typologii zaproponowanej przez Stewarda, z tą różnicą, że wpływy z tytułu 

działalności komercyjnej oraz sponsoringu potraktowane zostały wspólnie. 

Zgodnie z badaniami nad ekonomiczną rolą transmisji telewizyjnych w sporcie, 

wraz z rosnącym czasem antenowym skoncentrowanym wokół drużyny coraz większe 

są również jej przychody z innych źródeł [Noll 2007, s. 36]. Dotychczasowa praktyka pokazuje, 

że częsta obecność klubu sportowego w mediach pozwoliła na księgowanie wyższych 

przychodów z tytułu sprzedaży biletów (dzień meczowy) oraz pomagała pozyskać sponsorów 

(przychody komercyjne).  

Wykres 4.2. Suma przychodów klubów Ekstraklasy w latach 2009-2013 z uwzględnieniem 
źródła pochodzenia kapitału (mln PLN) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte [2013, s. 12]. 

Największą część struktury przychodów polskich zawodowych klubów piłkarskich (Wykres 4.2) 

stanowią wpływy komercyjne, a więc pochodzące głównie od sponsorów oraz ze sprzedaży 

klubowych pamiątek. Ten typ finansowania (jako jedyny z wymienionych) przedstawia w skali 

całej Ekstraklasy stałą tendencję wzrostową. Dużym wahaniom poddawane są przychody 

z tytułu sprzedaży praw do transmisji meczów. Związane jest to ze znaczącymi kwotami, 
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które można uzyskać od stacji telewizyjnych przy okazji występów w pucharach europejskich. 

W latach, kiedy wyniki na arenie międzynarodowej były najlepsze, fundusze przekazywane 

przez media telewizyjne były najwyższe1. 

Jak widać wszystkie elementy finansowania piłkarstwa zawodowego powiązane są z wynikami 

sportowymi. Przekonanie, że im lepsze są wyniki sportowe, tym wyższe przychody opierać 

można na badaniach S. Theiriego, A. Medebesha i A. Atiego [2012, s. 147], którzy udowodnili, 

że to dzięki lepszym rezultatom na boisku rosną wyniki finansowe drużyny. Kiedy liczba 

zdobytych tytułów w krajowych i w międzynarodowych rozgrywkach rośnie, klub staje się 

coraz bardziej znany, a w skutek tego przyciąga uwagę sponsorów, mediów, widzów, a nawet 

rządu. Pozwala to na pozyskanie nowych źródeł finansowania, co bez wątpienia wpływa 

na zwiększenie budżetu spółki. 

Podobne wnioski wysnuł Panagiotis [2009, s. 168] badający rentowność greckich klubów 

piłkarskich. Zauważył on ponadto, że zyskowność z prowadzenia zespołu zmienia się 

w kontekście wyników sportowych przede wszystkim w krótkim okresie, co związane jest 

ze skokowym wzrostem wpływów z biletów oraz zainteresowaniem mediów. 

Pogląd ten potwierdza też Z. I. Nagy [2002, s. 10] wskazujący na wpływy ze sprzedaży praw 

telewizyjnych oraz biletów jako na te elementy struktury przychodów klubu, które wraz 

z poprawą wyników sportowych rosną najszybciej. Zwraca on jednak uwagę na możliwość 

zawierania umów medialnych jeszcze przed rozpoczęciem sezonu oraz limitowaną kwotę 

przychodów telewizyjnych, które jak zauważa R. G. Noll [2007, s. 34.] pochodzą z umów 

wiążących nadawcę telewizyjnego z pojedynczym klubem bądź całą ligą. W przypadku Polski, 

jak i większości lig europejskich stosuje się ten drugi model. Oznacza to, że znaczący wzrost 

przychodów z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych osiągnąć można jedynie poprzez 

nieoczekiwany sukces na arenie międzynarodowej, a możliwość taką mają tylko kluby 

najlepsze w sezonie wcześniejszym. Według Nagya przychody generowane przez rynek 

medialny są zazwyczaj najważniejszym i najbardziej intensywnie rosnącym źródłem 

przychodów dla profesjonalnych klubów piłkarskich. 

Cel i metoda badań oraz charakterystyka badanej 
zbiorowości 

Głównym celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na trzy pytania [P1, P2, P3]: 

 P1 – Czy wyniki sportowe przekładają się na wyższe przychody klubów piłkarskiej 

Ekstraklasy? (budowa modelu i analiza regresji prostej dla 64 obserwacji w okresie 

pięciu lat). 

                                                      

1 W rekordowym pod względem przychodów z tytułu transmisji telewizyjnych sezonie 2011/2012 Wisła Kraków 
awansowała do fazy pucharowej Ligi Europy, a Legia Warszawa występowała w fazie grupowej tych rozgrywek. 
W najgorszym roku 2012 (sezonie 2012/2013) żadna polska drużyna nie awansowała do fazy grupowej 
pucharów europejskich. 
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 P2 – W jakim stopniu model wyjaśnia badaną relację, a tym samym na ile wyższe 

wpływy do budżetu klubu zależą od wyników sportowych? (wyznaczenie i interpretacja 

współczynnika determinacji). 

 P3 – Czy w latach 2009-2013 zależność pomiędzy wynikami sportowymi a przychodami 

zmieniała się w czasie, a jeżeli tak, to jaką tendencję przedstawiała? 

(analiza współczynników korelacji dla pięciu serii danych odpowiadających sezonom 

2008/2009-2012/2013). 

Do budowy modelu wykorzystano ogólnodostępne archiwalne tabele ligowej polskiej 

Ekstraklasy z sezonów 2008/2009-2012/2013. Wynik sportowy przedstawiono w postaci 

miejsca w tabeli w określonym sezonie. Dane dotyczące wielkości przychodów klubów 

(w mln PLN) pozyskane zostały z corocznych raportów „Piłkarska Liga Finansowa” 

publikowanych przez firmę Deloitte (zestawienie danych prezentuje Tabela 3 w Aneksie).  

W sumie w bazie znalazły się 64 pozycje zestawiające przychody za rok rozpoczęcia badanych 

rozgrywek. Były to wszystkie kluby występujące w omawianym okresie na boiskach Ekstraklasy 

z wyłączeniem klubów, które z różnych przyczyn nie były zobowiązane do ujawnienia swoich 

zeznań finansowych za rok poprzedzający rozgrywki. Przypadków takich było dwanaście: 

Piast Gliwice, Lechia Gdańsk (w sezonie 2008/2009), Odra Wodzisław (2009/2010), 

Arka Gdynia, Polonia Bytom (2010/2011), Widzew Łódź (2011/2012), GKS Bełchatów 

(2012/2013) oraz dwukrotnie ŁKS Łódź (2008/2009 i 2011/2012) i trzykrotnie Polonia 

Warszawa (w sezonach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013). Do sumy przychodów nie były 

wliczone fundusze pochodzące z transferów. W badaniu pominięto także drużynę Zagłębia 

Lubin (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) finansowaną przez państwowego 

monopolistę, firmę KGHM.  

Wyniki badania 

Przychody klubów Ekstraklasy w latach 2009-2013 charakteryzowały się tendencją wzrostową 

(Wykres 1). Suma przychodów dla całej ligi w roku 2013 była o prawie 50% wyższa niż w roku 

2009. W związku z silną dynamiką zmiany przychodów w czasie dla potrzeb badania jako 

zmienną objaśnianą przyjęto nie absolutne wielkości przychodów klubów, lecz ich udziały 

w sumie wpływów finansowych wszystkich klubów w poszczególnych sezonach. 

Pozwala to na porównanie zmieniających się w czasie przychodów między sobą. Relację tę 

obrazuje Wykres 4.3. 
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Wykres 4.3. Relacja miejsca w tabeli klubów Ekstraklasy do rocznego udziału w przychodach 
całej ligi w sezonach 2008/2009-2012/2013 

 
Źródło: opracowanie własne. 

P1 – Ponieważ relacja między badanymi zmiennymi ma wyraźnie charakter potęgowy, 

nastąpiła ich logarytmizacja. Kolejno, stosując metodę najmniejszych kwadratów, otrzymano 

następujący model regresji liniowej: 

lnYx= -1,92 - 0,57 lnX 

Zgodnie z charakterystyką modelu (Tabela 4.1) jego parametry są statystycznie istotne 

na poziomie α=0,01. 

Tabela 4.1. Statystyki regresji 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Współczynnik korelacji zmiennych UDZIAŁ W PRZYCHODACH (Y) oraz MIEJSCE W TABELI (X) 

wskazuje na korelację ujemną, co oznacza, że im wyższe miejsce (niższa wartość zmiennej X), 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

12345678910111213141516u
d

zi
ał

 w
 p

rz
yc

h
o

d
ac

h
 E

ks
tr

ak
la

sy

miejsce w tabeli



S. Kościółek – Wpływ wyników sportowych na przychody klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej  
w latach 2009-2013 

-------------------- 
K. Nessel (red.) – Bohaterowie drugiego planu w sporcie 

49 

tym udział klubu w przychodach Ekstraklasy jest wyższy. W tym wypadku elastyczność 

przychodów względem miejsca w tabeli kształtuje się na poziomie -0,57, a więc przesunięcie 

się o jedno MIEJSCE W TABELI (X) w dół (o -6,25%) powoduje spadek UDZIAŁU 

W PRZYCHODACH (Y) o 3,54%. 

Jednocześnie estymacja udziału klubu w sumie przychodów dla całej ligi (Y), gdy X=1 

(tj. dla klubu zajmującego pierwsze miejsce) wynosi 14,72%, podczas gdy dla ostatniego (X=16) 

jest to 3,06%. 

P2 – Współczynnik determinacji Ry
2 świadczy o tym, że zmiana UDZIAŁU W PRZYCHODACH (Y) 

w 56,15% została wyjaśniona przez zmienną MIEJSCE W TABELI (X). Tym samym zmiana 

udziału w sumie PRZYCHODÓW (Y) nie została wyjaśniona w przyjętej funkcji przez zmianę 

MIEJSCA W TABELI (X) w 43,85%. Wyniki te należy interpretować, że jedynie w 56,15% udział 

w sumie przychodów dla danego sezonu można wytłumaczyć wynikiem sportowym. 

Pozostałych czynników wpływających na wielkość finansowania szukać należy gdzie indziej.  

P3 – W badaniu porównano współczynniki korelacji dla zmiennych UDZIAŁ W PRZYCHODACH 

(Y) i MIEJSCE W TABELI (X) dla sezonów 2008/2009-2012/2013 (Tabela 4.2).  

Tabela 4.2. Współczynnik korelacji udziału w przychodach i miejsca w tabeli w 
poszczególnych sezonach 2008/2009-2012/2013 

Sezon 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

rxy -0,73709 -0,78618 -0,81847 -0,55813 -0,84204 

Źródło: opracowanie własne. 

Choć ogólna tendencja zachwiana została w rozgrywkach 2011/2012 korelacją jedynie -0,56 

(głównie za sprawą dopiero trzeciego miejsca generującego wówczas zdecydowanie 

największe przychody Lecha Poznań), to w badanym okresie wykazywała ona wyraźny trend 

wzrostowy.  

Dyskusja 

Gdyby rozpatrywać kondycję finansową polskich klubów pod kątem ich rentowności 

to z pewnością należałoby uznać, że wpisują się w światowe trendy ekonomiczne dla swojego 

sektora. W 2013 roku jedynie trzy z nich uzyskały zysk operacyjny netto [Biszof i Sachs 2014, 

s. 52]. Były to: Legia Warszawa (37 mln PLN), Lech Poznań (3 mln PLN) oraz Zawisza Bydgoszcz 

(0,5 mln PLN). Tak niewielka liczba rentownych klubów to wynik jeszcze gorszy niż szacowane 

1/3 dla piłkarskich klubów świata [Caplan i Smith 2005, s. 28]. 

Rola wpływu wyników sportowych na przychody klubów w Polsce nie odbiega od danych 

z dotychczasowych badań. Podobnie jak w opracowaniu Theiriego, Medebesha i Atiego 

[2012, s. 147] sukces sportowy przejawia bardzo wysoką korelację z przychodami. W modelu 



S. Kościółek – Wpływ wyników sportowych na przychody klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej  
w latach 2009-2013 

-------------------- 
K. Nessel (red.) – Bohaterowie drugiego planu w sporcie 

50 

regresji prostej sukces sportowy tłumaczy zmianę udziału w sumie przychodów całej ligi 

w 56,15%. W kontekście typologii źródeł przychodu przedstawionych przez B. Stewarda 

[2015, s. 43] jest to jak najbardziej zrozumiałe. O ile bowiem wpływy od mediów telewizyjnych 

mają charakter wymierny i przyznawane są według określonego klucza, o tyle na przykład 

wpływy stadionowe są ograniczone pojemnością obiektu czy obszarem geograficznym, 

na którym funkcjonuje klub. Podobnie sytuacja ma się z przychodami komercyjnymi 

i sponsoringiem, gdzie zawarcie umów nie zawsze skorelowane jest z wynikiem sportowym 

i szansami promocyjnymi, a przykładowo ze związkiem firmy z lokalnym rynkiem (jak choćby 

firma Comarch w Cracovii czy miasta Bielsko-Biała i Kielce dotujące lokalne kluby sportowe: 

Podbeskidzie i Koronę). 

W kontekście pozasportowego wpływu na przychody istotne wydają się spostrzeżenia 

V. Avgerinou [2007, s. 12] dotyczące różnic amerykańskiego i europejskiego rynku 

sportowego. Kibice w Europie, zwłaszcza piłkarscy, przywiązują bardzo dużą wagę do tradycji 

i ciągłości historycznej klubu. Dlatego też kluby szukając kapitału, nie zmieniają swoich siedzib, 

tak jak dzieje się to w przypadku sportu amerykańskiego. Z drugiej strony słabe wyniki nie 

ograniczają przychodów najpopularniejszych klubów, posiadających grono wiernych fanów 

chcących na bieżąco uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, kupować pamiątki i oglądać 

swój klub w telewizji bez względu na wynik sportowy.  

Niemniej jednak z zaprezentowanych danych wynika również, że wpływy z tytułu sprzedaży 

praw do transmisji oraz dnia meczowego w skali całej ligi poddawane są największym 

wahaniom. Transmisje i dzień meczowy w odróżnieniu od stale rosnących przychodów 

komercyjnych były wyższe, kiedy polskie drużyny osiągały dobre wyniki w rozgrywkach 

Ligi Europy. Potwierdzają się więc badania Nagya [2002], który sukces na arenie 

międzynarodowej diagnozował jako największą szansę na uzyskanie skokowego powiększenia 

przychodów klubu. W skali rozgrywek krajowych wypłaty z tytułu transmisji 

telewizyjnych dotychczas dzielone były według miejsc osiągniętych na koniec sezonu, a więc 

relacja wyniki-przychód stanowiła tutaj relację bezpośrednią. Zmiana wielkości przychodów 

poddawana była gwałtownej zmianie w krótkim okresie, o czym przekonywał Panagiotis 

[2009, s. 168]. Oprócz przychodów telewizyjnych rosło też zainteresowanie ze strony kibiców, 

o czym świadczą wyższe wpływy z tytułu dnia meczowego u klubów notujących najlepsze 

wyniki [Deloitte 2014]. 

Drugie z założeń prezentowanych przez Nagya [2002] wskazuje wpływy z transmisji jako 

mające największy udział w strukturze przychodów klubów sportowych. Sytuacja taka ma 

miejsce tylko w przypadku klubów występujących z powodzeniem w pucharach europejskich. 

W skali całej ligi najważniejszym źródłem finansowania są komercyjne wpływy z tytułu umów 

sponsorskich. Gdyby presja rynku medialnego na przychody stale rosła, wówczas korelacja 

przychodów z wynikami sportowymi z roku na rok stawałaby się silniejsza. W badaniu 

Ekstraklasy udało się co prawda wykazać wzrost trendu dla zmiany relacji wyników 

i przychodów w czasie, jednak widać wyraźną zależność pomiędzy wielkością przychodów 
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z tytułu sprzedaży praw do transmisji meczów a powodzeniem, z jakim w pucharach 

europejskich występują najlepsze drużyny polskie. 

Profesjonalnie zarządzane kluby prowadzą politykę finansową mającą maksymalnie 

zdywersyfikować kanały przychodów [Theiri, Medabesh i Ali 2012, s. 139]. Jednym z rozwiązań 

rekomendowanych przez Theiriego, Medabesha i Aliego jest wejście klubu na giełdę. Jedynym 

polskim klubem, który dotychczas zdecydował się na taki krok (a planowało to kilka) jest 

Ruch Chorzów notowany na giełdzie New Connect [Todur 2008, s. 35]. Pozwala to, oprócz 

poprawy wizerunku i mobilizacji personelu otworzyć się na nowe źródła finansowania 

i niwelować tym samym zagrożenie związane z uzależnieniem budżetu klubu od wyniku 

sportowego. Przypadek pominiętego w badaniu Zagłębia Lubin, które w sezonie 2013/2014 

zajęło ostatnie miejsce w tabeli z przychodami bliskimi 38 mln PLN (z czego 80% pochodziło 

z umowy sponsorskiej z firmą KGHM) [Deloitte 2015, s. 33] udowadnia jednak, że całkowity 

brak powiązania dopływu kapitału z boiskowym rezultatem wcale nie musi być dla klubu (i jego 

kibiców) sytuacją korzystną. 

Wnioski  

W pracy zebrano 64 rezultaty osiągnięte przez 19 klubów, które w sezonach 2009/2010-

2012/2013 występowały na boiskach Ekstraklasy. Wyniki badania potwierdziły pogląd 

dominujący w literaturze przedmiotu o istnieniu zależności pomiędzy wynikami sportowymi 

a przychodami klubów sportowych. Zjawiskiem, które pojawiło się w badaniu nad polską ligą, 

a którego nie zauważono we wcześniejszych pracach, jest pogłębiająca się na przestrzeni 

ostatnich lat zależność wielkości przychodów od rezultatów osiąganych przez drużynę. 

Odstępstwo od tej reguły stanowił jedynie sezon 2011/2012. 

Przychody zespołów Ekstraklasy wykazują wyraźną korelację z osiąganymi przez nie wynikami 

sportowymi. Zmianę wielkości udziału klubu w sumie przychodów dla całej ligi można 

wytłumaczyć w 56%, co jednoznacznie pokazuje, że w 44% na zmianę przychodów wpływają 

inne pozasportowe czynniki. Zgodnie z dotychczasowymi opracowaniami mogą to być m.in. 

względy przywiązania kibiców do marki klubu czy też działania o charakterze komercyjnym 

(długoterminowe umowy sponsorskie, wynajem obiektów przystadionowych itp.) z zasady 

najmniej podatne na czynnik losowy, związany z rywalizacją sportową. 

Praca otwiera pole do dalszych badań nad relacjami pomiędzy wynikami sportowymi 

a przychodami klubów sportowych. Ważnym krokiem w rozwoju wiedzy na temat 

determinantów sukcesu finansowego klubu jest poszukiwanie pozostałych źródeł 

wpływających na wielkość przychodów. W przyszłości warto podjąć też próby budowy modelu 

dla relacji odwrotnej – wpływu przychodów na wynik sportowy, jak również porównania 

wykazanych korelacji w polskiej lidze piłkarskiej do lig zagranicznych oraz innych lig 

zawodowych w Polsce (siatkówki, koszykówki). Perspektywa ta powinna zainteresować 

tak teoretyków, jak i praktyków zarządzania w sporcie. 
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Aneks 

Tabela 3. Przychody i miejsca w tabeli klubów Ekstraklasy w latach 2009-2013 

Sezon (t) Klub Przychód Miejsce (x) Udział w ∑t (y) ln(x) ln(y) 

2008/2009 Wisła Kraków 33,6 1 0,128244 0 -2,05382 

 Legia Warszawa 21,2 2 0,080916 0,693147181 -2,51434 

 Lech Poznań 39,1 3 0,149237 1,098612289 -1,90222 

 Polonia Warszawa 11,7 4 0,044656 1,386294361 -3,10876 

 GKS Bełchatów 29,3 5 0,111832 1,609437912 -2,19076 

 Śląsk Wrocław 11,3 6 0,043130 1,791759469 -3,14354 

 Polonia Bytom 7 7 0,026718 1,945910149 -3,62243 

 Jagiellonia Białystok 8,7 8 0,033206 2,079441542 -3,40502 

 Ruch Chorzów 9,5 9 0,036260 2,197224577 -3,31705 

 Odra Wodzisław 5,6 12 0,021374 2,48490665 -3,84558 

 Arka Gdynia 10,4 13 0,039695 2,564949357 -3,22654 

 Cracovia 15,5 14 0,059160 2,63905733 -2,8275 

 Górnik Zabrze 7,5 15 0,028626 2,708050201 -3,55344 

2009/2010  Lech Poznań 61 1 0,201320 0 -1,60286 

  Wisła Kraków 27,2 2 0,089769 0,693147181 -2,41052 

  Ruch Chorzów 13,8 3 0,045545 1,098612289 -3,08906 

  Legia Warszawa 28,3 4 0,093399 1,386294361 -2,37087 

  GKS Bełchatów 15,3 5 0,050495 1,609437912 -2,98588 

  Korona Kielce 13,1 6 0,043234 1,791759469 -3,14112 

 Polonia Bytom 9,6 7 0,031683 1,945910149 -3,45197 

 Lechia Gdańsk 15,5 8 0,051155 2,079441542 -2,97289 

  Śląsk Wrocław 17,6 9 0,058086 2,197224577 -2,84583 

  Jagiellonia Białystok 16 11 0,052805 2,397895273 -2,94114 

  Cracovia 16,1 12 0,053135 2,48490665 -2,93491 

  Polonia Warszawa 12,1 13 0,039934 2,564949357 -3,22053 

  Arka Gdynia 13,1 14 0,043234 2,63905733 -3,14112 

 Piast Gliwice 5,3 16 0,017492 2,772588722 -4,04603 

2010/2011  Wisła Kraków 55,4 1 0,152198 0 -1,88257 

  Śląsk Wrocław 27,9 2 0,076648 0,693147181 -2,56853 

  Legia Warszawa 64,3 3 0,176648 1,098612289 -1,73359 

  Jagiellonia Białystok 18,2 4 0,050000 1,386294361 -2,99573 

  Lech Poznań 38,7 5 0,106319 1,609437912 -2,24131 

 Górnik Zabrze 16,6 6 0,045604 1,791759469 -3,08775 

 Lechia Gdańsk 17,6 8 0,048352 2,079441542 -3,02925 

 Widzew Łódź 17,5 9 0,048077 2,197224577 -3,03495 

  GKS Bełchatów 13,9 10 0,038187 2,302585093 -3,26527 

  Ruch Chorzów 9,7 12 0,026648 2,48490665 -3,62503 

  Korona Kielce 11,8 13 0,032418 2,564949357 -3,42905 

  Cracovia 15,9 14 0,043681 2,63905733 -3,13083 

2011/2012  Śląsk Wrocław 36 1 0,101983 0 -2,28295 

  Ruch Chorzów 16,1 2 0,045609 0,693147181 -3,08765 

  Legia Warszawa 66,4 3 0,188102 1,098612289 -1,67077 

  Lech Poznań 35,4 4 0,100283 1,386294361 -2,29976 

  Korona Kielce 10,1 5 0,028612 1,609437912 -3,55393 

  Wisła Kraków 31,5 7 0,089235 1,945910149 -2,41648 

 Górnik Zabrze 15,4 8 0,43656 2,079441542 -3,1321 

  Jagiellonia Białystok 13 10 0,036827 2,302585093 -3,30152 

  Podbeskidzie Bielsko-Biała 10,5 12 0,029745 2,48490665 -3,51509 

  Lechia Gdańsk 23,8 13 0,067422 2,564949357 -2,69678 

  GKS Bełchatów 11,4 14 0,032295 2,63905733 -3,43285 

  Cracovia 11,9 16 0,033711 2,772588722 -3,38993 
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2012/2013  Legia Warszawa 94,85 1 0,247005 0 -1,39835 

  Lech Poznań 49,33 2 0,128464 0,693147181 -2,05211 

  Śląsk Wrocław 28,76 3 0,074896 1,098612289 -2,59166 

  Piast Gliwice 10,13 4 0,026380 1,386294361 -3,63514 

  Górnik Zabrze 18,08 5 0,047083 1,609437912 -3,05584 

  Wisła Kraków 27,38 7 0,071302 1,945910149 -2,64083 

  Lechia Gdańsk 23,21 8 0,060443 2,079441542 -2,80606 

  Jagiellonia Białystok 12,08 10 0,031458 2,302585093 -3,45909 

  Korona Kielce 10,61 11 0,027630 2,397895273 -3,58885 

  Pogoń Szczecin 18,06 12 0,047031 2,48490665 -3,05694 

  Widzew Łódź 9,91 13 0,025807 2,564949357 -3,6571 

  Podbeskidzie Bielsko-Biała 8,61 14 0,022422 2,63905733 -3,79772 

  Ruch Chorzów 12,91 15 0,033620 2,708050201 -3,39264 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Deloitte [2009, s. 9; 2010, s. 11; 2012, s. 8; 2013, s. 9; 2014, s. 12] 
oraz 90minut.pl.
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Rozdział 5 

 

Kluczowe kompetencje trenera grup 
młodzieżowych według modelu 

Tadeusza Oleksyna 
 

Filip Mazurków1 

 

 

Streszczenie: Jednym z największych sukcesów Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, 
które odbyły się na terenie m.in. Polski, było ponad trzykrotne zwiększenie liczby nowo 
zarejestrowanych zawodników w wieku 6-12 lat. Co za tym idzie, na terenie całego kraju 
powstało wiele nowych akademii czy też szkółek piłkarskich. Sytuacja ta doprowadziła 
do dużego popytu na stanowiska trenerów drużyn młodzieżowych, zobowiązanych nie tylko 
do wykonywania zadań szkoleniowych, ale i organizacyjnych. 

Celem tej pracy jest zdefiniowanie kluczowych kompetencji trenera grup młodzieżowych 
w Polsce w oparciu o podejście T. Oleksyna do zarządzania kompetencjami i ich definiowania. 
Wyniki pracy są wskazówką dla działaczy związanych z drużynami na poziomie III, IV 
i w niższych ligach rozgrywkowych w zakresie doskonalenia kompetencji trenerów. 
Publikacja zwraca uwagę na podobieństwa kluczowych kompetencji w przypadku pracownika 
firmy oraz trenera młodzieży i dzieci, przedstawiając te zagadnienia z perspektywy niewielkiej 
szkółki sportowej.  

Słowa kluczowe: trener, młodzież, model zarządzania kompetencjami, szkółka piłkarska.

 

Wprowadzenie 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które w 2012 roku odbyły się na arenach Polski i Ukrainy 

podsumowane zostały jako spory sukces organizacyjny oraz finansowy. Z myślą o tym 

przedsięwzięciu mocno rozbudowana została infrastruktura sportowa, jak i logistyczna. 

Należy przypuszczać, że to niezbyt udany występ reprezentacji polskiej w Euro 2012 sprawił, 

że we wszelkich ocenach pozytywnych zabrakło równie ważnego (a może nawet 

najistotniejszego społecznie) sukcesu, jaki przyniosły te mistrzostwa Polsce: według statystyk 

                                                      

1 Lic. Filip Mazurków – Uniwersytet Jagielloński 
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opracowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2011 roku liczba trenujących regularnie 

zawodników w wieku 6 lat wynosiła 2110, natomiast w roku 2013 już 4659. We wszystkich 

kategoriach wiekowych między 6 a 10 rokiem życia przybyło około 20 tysięcy nowych, 

zarejestrowanych zawodników (Wykresy 5.1 i 5.2). W tym czasie powstały również liczne 

akademie czy szkółki piłkarskie, jak chociażby te na terenie Krakowa: Akademia Sportu 

Progress, Akademia Piłkarska 21 czy Krakowska Szkoła Piłki Nożnej.  

Wykres 5.1. Liczba zawodników między 6 a 10 rokiem życia w Polsce w latach 2011-2013 

 

Źródło: PZPN za: Kazanowski [2014]. 

Wykres 5.2. Liczba zarejestrowanych oficjalnie 8-latków trenujących piłkę nożną w Polsce 

w latach 2011-2013 

 

 Źródło: PZPN za: Kazanowski [2014]. 
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Korzystając z ogromnej reklamy piłki nożnej (jaką niewątpliwie było Euro 2012), na wcześniej 

istniejących i nowo powstałych boiskach klubowych zaczęło trenować więcej młodych 

zawodników niż kiedykolwiek. Większość ze wspomnianych akademii specjalizuje się 

w szkoleniu dzieci w wieku od 6 do 11 lat w kategoriach: Skrzaty, Żaki, Orliki i Młodziki. 

Dzieci uprawiające sport w tym wieku wymagają szczególnej opieki ze strony prowadzących 

je trenerów. Dlatego też, równocześnie ze wzrostem zainteresowania trenowaniem 

tej dyscypliny sportu, Polski Związek Piłki Nożnej przeprowadził reorganizację stopni 

trenerskich oraz zmienił zasady ich uzyskiwania [PZPN 2015]. 

Powstała kategoria trenerska UEFA C przeznaczona specjalnie dla trenerów zajmujących się 

trenowaniem młodzieży do wieku Młodzika włącznie. W większości akademii wychowania 

fizycznego w Polsce utworzono kierunki i specjalizacje dotyczące kształcenia dzieci 

w placówkach sportowych w wieku szkolnym (szkoły podstawowej i gimnazjalnej). 

Kilkakrotnie w ciągu roku PZPN na terenie największych miast Polski organizuje Konferencje 

GrassRoots dotyczące szkolenia dzieci i młodzieży, których celem jest podniesienie kwalifikacji 

i stanu wiedzy wszystkich uczestniczących w niej trenerów.  

Wszystkie te zmiany (po 2012 roku) spowodowane były zwiększeniem zapotrzebowania 

na wykształconych i wykwalifikowanych – w kierunku specyficznej pracy z dziećmi – trenerów.  

Większość akademii i szkółek piłkarskich istnieje dopiero od kilku lat i ich zasoby finansowe nie 

pozwalają jeszcze na wystarczające rozwinięcie swoich struktur wewnętrznych. W większości 

z nich panuje model, w którym to na jedną grupę wiekową (12-20 osób) przypada tylko jeden 

trener. Jedynie w największych ośrodkach treningowych (jak np. Akademia Piłkarska Wisły 

Kraków czy Akademia Piłkarska 21) istnieje stanowisko typu koordynator grup młodzieżowych, 

który oprócz trenera czuwa nad każdą z grup. Taka sytuacja często wymaga od młodych 

trenerów wielozadaniowości. Podczas treningów skupiają się oni przede wszystkim nad ich 

właściwym przebiegiem, natomiast poza zajęciami przyjmują role kierowników sportowych, 

organizując turnieje, mecze czy inne rozgrywki o charakterze sportowym dla swoich 

podopiecznych. Również na nich spoczywają wszystkie obowiązki związane z prawidłowym 

rozwojem osobowym podopiecznych-zawodników. Są więc często dla nich opiekunami, 

psychologami, nauczycielami czy po prostu przykładem do naśladowania. 

 W niniejszym opracowaniu starano się więc przedstawić kompetencje trenerów grup 

młodzieżowych na podstawie wybranego modelu kompetencji dotyczącego zarządzania firmą. 

Wszystkie akademie oraz szkółki piłkarskie jako kuźnie młodych talentów są przede wszystkim 

firmami, które oprócz celów sportowych są nastawione na osiąganie zysków finansowych, 

stąd pracujący w nich ludzie muszą posiadać wielorakie kompetencje nie tylko z zakresu 

sportu, ale i z zarządzania (by generować przychody dla swoich organizacji). 

Dalszy ciąg pracy obejmuje cztery części. Pierwsza z nich przedstawia zastosowaną 

metodologię. Część następna prezentuje opis modelu kluczowych kompetencji stworzony 

przez T.  Oleksyna [2010]. Model ten posłuży do charakterystyki najistotniejszych kompetencji 
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trenera grup młodzieżowych (w podziale na kompetencje dotyczące pracy organizacyjnej 

oraz szkoleniowej) w części kolejnej. Ostatnia część pracy to podsumowanie analizy. 

Metodologia 

W tej pracy zastosowano metodę obserwacji uczestniczącej. Autor wykorzystał swoje 

doświadczenie w kilkuletnim trenowaniu grup Młodzików, Trampkarzy i Młodziczek 

oraz w pełnieniu funkcji koordynatora grup młodzieżowych w Szkółce Piłkarskiej Promień 

Mikluszowice. W szkółce tej z sukcesem szkolone są dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 

6-14 lat. Tym samym obserwacja uczestnicząca objęła większość etapów szkolenia 

młodzieżowego. Obserwacje autora zostały następnie odniesione do modelu kluczowych 

kompetencji stworzonego przez  T. Oleksyna.  

Model kompetencji kluczowych T. Oleksyna  

W literaturze przedmiotu możemy spotkać liczne pozycje traktujące o zarządzaniu 

kompetencjami. Ich autorzy, jak np. Maria Jabłońska-Wołoszyn [2006] czy też Paweł Smółka 

[2003] przedstawiają własne modele kompetencji personelu. Kwestie te poruszane zostają 

również w literaturze dotyczącej sektora sportowego. Od pewnego czasu Polski Związek Piłki 

Nożnej systematycznie wydaje własne publikacje dotyczące spraw związanych ze szkoleniem 

młodzieży. Kilka z nich, takich jak "Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat" 

[PZPN 2015], "Piłka nożna jutra" [PZPN 2012} czy "Unifikacja organizacji szkolenia i systemu 

współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce" [PZPN 2013] przybliżają 

z praktycznego punktu widzenia relacje, jakie powinny występować między trenerem 

a zarządem, młodym zawodnikiem lub jego rodzicami.  

W tej pracy jako punkt odniesienia wybrano publikację "Zarządzanie kompetencjami" 

Tadeusza Oleksyna [2010]. Zaprezentowany przez tego autora model kluczowych kompetencji 

(na podstawie licznych badań i doświadczeń) prezentuje najważniejsze kompetencje 

w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, jako skalę przyjmując powszechność 

zapotrzebowania na konkretne kompetencje w przedsiębiorstwie. Stąd też model ten 

z powodzeniem można odnieść do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach 

sportowych, jakimi są szkółki piłkarskie.  

Kompetencje, do których odniósł się T. Oleksyn to: wiedza, doświadczenie i umiejętności, 

kreatywność i innowacyjność, samodzielność, orientacja biznesowa, odpowiedzialność, 

przedsiębiorczość, profesjonalizm, decyzyjność, dyscyplina pracy, skuteczność i efektywność, 

kompetencje związane z komunikacją, umiejętność współpracy, etyka zawodowa, 

inteligencja, kultura osobista i pracy, asertywność. Warto również dodać, że kolejność 

w/w kompetencji nie jest równoznaczna z ich wagą/znaczeniem dla organizacji. Co oznacza, 

że każda z organizacji sama może ustalać ich hierarchię. Można je też adaptować do konkretnej 

branży, specjalizacji.  
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Model kompetencji kluczowych T. Oleksyna w odniesieniu 
do kompetencji trenera grup młodzieżowych 

Poniżej podjęto próbę odniesienia wskazanych przez T. Oleksyna kompetencji do trenerów 

grup młodzieżowych będących najważniejszym ogniwem właściwego funkcjonowania szkółek 

piłkarskich. Charakterystykę kompetencji podzielono w tym przypadku na dwie najistotniejsze 

grupy: kompetencje organizacyjne oraz kompetencje szkoleniowe, przyjmując założenie, 

że to właśnie te dwie grupy kompetencji są kluczowe we właściwym wypełnianiu obowiązków 

przez trenerów szkółek piłkarskich.  

Kompetencje organizacyjne trenera grup młodzieżowych  

Przedsiębiorczość 

Kwestia przedsiębiorczości trenera grup młodzieżowych w dużym stopniu zależy od struktury 

akademii lub szkółki, w jakiej działa.  

W przypadku dużych klubów, z wieloma drużynami, najczęściej mamy do czynienia 

ze stanowiskiem koordynatora grup młodzieżowych, który odpowiada za wszystkie sprawy 

organizacyjne i to on w szczególności przejawiać powinien cechy przedsiębiorcze. 

W tej sytuacji trener może przyjąć dwie postawy: skupić się na celach czysto szkoleniowych 

(całą inicjatywę organizacyjną pozostawiając koordynatorowi) lub samemu systematycznie 

proponować różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu rozwój drużyny.  

Inaczej jest w przypadku małych klubów, gdzie trener najczęściej jest jednocześnie 

kierownikiem drużyny i koordynatorem, dlatego nieustannie musi wykazywać się 

przedsiębiorczością. Może on organizować (w okresie letnim lub zimowym – w przerwach 

między rundami rozgrywek) turnieje lub półkolonie czy też nawet obozy sportowe, z których 

zyski wpływają pozytywnie na stan finansowy klubu. W tym wypadku przydatna bywa również 

umiejętność nawiązywania współpracy z lokalnymi władzami (gmina, miasto), dzięki której 

przez różnego rodzaju dofinansowanie można na bieżąco modernizować infrastrukturę 

i sprzęt. Jeśli w pracy trenerskiej mamy do czynienia z dziećmi, to zdecydowanie nie wolno 

doprowadzić do monotonii i powtarzania utartych schematów. Zostało to szeroko opisane 

w publikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej: „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 

w wieku 4-12 lat” [PZPN 2015]. Kwestia przedsiębiorczości bezpośrednio wiąże się 

z innowacyjnością i kreatywnością – przy uwzględnieniu opłacalności.  

Zdolność do współpracy 

Piłka nożna przedstawiana jest jako koronny przykład sportu drużynowego, dlatego też 

kwestia współpracy jest tutaj bardzo ważna. Począwszy od samych zawodników, z którymi 

na co dzień widuje się i przebywa trener (a dzięki którym zapewniany jest zysk akademii 

lub szkółki), po ich rodziców (często angażujących się we wspólne wyjazdy meczowe, 
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wymagające od trenerów podejścia profesjonalnego) i zarząd klubu (pod który bezpośrednio 

podlegają trenerzy). Komunikacja i współpraca z wszystkimi wspomnianymi wyżej 

podmiotami wymagają specjalnego podejścia do każdego z nich.  

Pracując z dziećmi i młodzieżą, najważniejszą sprawą jest znalezienie wspólnego języka, 

aby zespołowa praca mająca przybliżyć całą grupę do określonego celu przebiegała jak 

najbardziej płynnie. Zawodnicy są wprawdzie niejako klientami szkółki czy akademii, ale należy 

cały czas wyzwalać i wymagać od nich pragnienia oraz aktywności we współdziałaniu. 

W przeciwnym razie „przygoda z piłką” danej osoby nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. 

Takie podejście zalecane jest przez wszystkie organizacje związane ze szkoleniem 

młodzieży [PZPN 2012]. 

Najważniejszym ogniwem w tym ciągu komunikacyjnym wydają się być jednak rodzice, którzy 

opłacają składki członkowskie, a co za tym idzie mają konkretne wymagania względem 

szkolenia swoich dzieci. Najistotniejsze jest to, aby podczas spotkań z rodzicami 

(które bezwzględnie należy systematycznie organizować) ustalić ich oczekiwania względem 

trenera oraz przedstawić swoją wizję współpracy w relacji trener-rodzic. Praktycznie 

we wszystkich klubach, zaczynając od tych małych, a kończąc na tych największych, to właśnie 

rodzice stanowią ważne ogniwo pomocy w organizacji różnych turniejów, obozów, 

kolonii czy też samych wyjazdów meczowych. Ważnym jednak jest, aby nie doprowadzić 

do sytuacji, w której to rodzice przekraczają wcześniej ustalone zasady oraz ingerują 

w kwestie prowadzenia drużyny [PZPN 2015]. Jest to istotny problem zwłaszcza w dużych 

akademiach czy też szkółkach, gdzie trenerzy bardzo często mają do czynienia właśnie z takimi 

zdarzeniami – szczególnie w kwestiach sportowych podczas meczów. Zdecydowanie zaburza 

to współpracę w zespole i niekorzystnie wpływa na pozycję trenera w drużynie. 

Równie ważnym aspektem współpracy jest płaszczyzna komunikacyjna między trenerem 

a zarządem danego klubu. Tutaj też należy wcześniej określić zasady, na jakich działa trener 

i według których rozliczana jest jego praca. Kontakt między trenerem a klubem powinien 

przebiegać płynnie i dotyczyć przede wszystkich spraw czysto sportowych – jeśli nie wpływają 

one niekorzystnie na sytuację finansową całego przedsięwzięcia. 

Postępowanie etyczne  

Poruszając kwestie etyczne w przypadku młodzieżowej piłki nożnej, należy już na początku 

ustalić zasadniczą kwestię: najważniejszym zadaniem trenera i samych zawodników jest nauka 

połączona ze zdrowym współzawodnictwem. Od pierwszych wspólnych zajęć opiekun grupy 

powinien wpajać swoim podopiecznym postawy etyczne i szlachetne zachowania. Korzystając 

z faktu, iż dzieci w swoim jeszcze młodym życiu nie były świadkami zbyt wielu nieetycznych 

zachowań, należy ciągle wskazywać im najważniejsze wartości, jakie niesie ze sobą sport. 

Do takich należą m.in. kwestia uczciwego współzawodnictwa, zasada równości na starcie oraz 

(najsłynniejszy chyba postulat środowiska sportowego) gra fair play. 
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Mecze piłkarskie to praktycznie nieustanna konfrontacja swoich umiejętności z przeciwnikami. 

Trenerzy powinni podkreślać i uczulać na właściwy stosunek do drużyn przeciwnych, a przede 

wszystkim do ich zawodników. Trener prowadzący drużynę podczas różnego rodzaju 

rozgrywek, ligowych czy też turniejów, będzie narażony na pokusę odniesienia sukcesu 

za wszelką ceną, nawet gdyby miał postępować nieetycznie. Dlatego ważnym jest, aby zarząd 

oraz osoby decyzyjne nie wymuszały na nim konkretnych sukcesów sportowych w postaci 

wysokich miejsc. Skupiać się należy na wyszkoleniu jak największej ilości wychowanków 

osiągających wysoki poziom sportowy.  

Im dłużej dany trener przebywa ze swoją grupą, tym większym autorytetem staje się dla jej 

członków. Wszystko zależy od sposobu prowadzenia zajęć i jakości przekazywanej wiedzy, 

ale najczęściej bywa tak, iż młodzi zawodnicy wszelkie zachowania, jakie obserwują u opiekuna 

traktują jako wzór do naśladowania. Dlatego tak ważnym jest, aby trener reprezentował 

niepodważalną postawę etyczną. 

Kultura osobista i kultura pracy 

Jak wspomniano powyżej, zawodnicy młodzieżowi współpracując z trenerem czerpią wzorce 

dotyczące nie tylko gry w piłkę nożną, ale także kultury osobistej i kultury pracy. Należy więc 

zachowywać przykładną postawę. Dotyczy to zarówno codziennego zachowania, 

jak i odpowiedniego, najlepiej jak najbardziej profesjonalnego podejścia do treningu czy też 

zawodów sportowych.  

Codzienna praca w drużynie to nie tylko kontakty z zawodnikami, ale również z ich rodzicami. 

Relacja trener-rodzic nie należy często do najłatwiejszych. Czasami dochodzi do tego, iż rodzice 

przyjmują mocno roszczeniowe postawy względem trenera i chcą narzucać swoją wizję 

rozwoju drużyny. W takich sytuacjach najważniejsze jest zachowanie spokoju i kultury 

rozmowy. 

Również same mecze czy turniejowe konfrontacje z innymi drużynami dostarczają sporych 

emocji, w wyniku których można stracić panowanie nad własnym zachowaniem. Należy jednak 

bezustannie pamiętać o głównej misji, jaka przyświeca pracy trenera i o tym, że większość 

zachowań trenerskich będzie w przyszłości powielana przez podopiecznych. 

Kiedy emocje związane z rywalizacją już opadną i zacznie się okres „roztrenowania” związany 

z meczami sparingowymi (zima lub lato), należy skorzystać z własnej bazy kontaktów 

do zaprzyjaźnionych klubów, szkółek czy też akademii, z którymi można zorganizować tego 

typu przedsięwzięcia. Dobre kontakty z różnymi trenerami lub prezesami klubów oraz 

odpowiedni, kulturalny stosunek do innych zespołów są więc nie do przecenienia w pracy 

każdego trenera.  
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Asertywność 

Wiele opracowań dotyczących kompetencji w sporcie porusza kwestie uczciwości. 

Często bywa tak, iż trenerzy są namawiani albo sugerowane jest im zachowanie się niezgodnie 

z zasadą fair play, dlatego tak ważna jest asertywność.  

Już na początku swojej przygody z danym zespołem trener powinien ustalić (przede wszystkim 

z zarządem, ale i z samymi zawodnikami oraz ich rodzicami) zasady bezwzględnie 

obowiązujące w trakcie współpracy oraz ich bezwarunkową niezmienność w czasie jej trwania. 

Poszanowanie tych kwestii i sumienna praca w zgodzie z przyjętymi postanowieniami pozwoli 

zbudować pozytywny wizerunek trenera.  

W większości organizacji zajmujących się piłką nożną występuje problem etycznego podejścia 

do transferowania zawodników, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. I chociaż sprawa 

ta unormowana jest regulaminem Związku Piłki Nożnej, to w polskich warunkach często bywa 

tak, że wyróżniający się gracze z małych klubów są transferowani do klubów o wyższej 

renomie (przy użyciu różnego rodzaju „kruczków” czy też nawet prób szantażu rodziców). 

Dla przyszłego rozwoju zawodników jest to najlepsze rozwiązanie, ale pozostaje jednak 

kwestia ludzi bezpośrednio zaangażowanych w rozwój ich dotychczasowych umiejętności 

piłkarskich. Najczęściej współtwórcy takich awansów swoich podopiecznych nie 

są uhonorowani – ani materialnie, ani prestiżowo. Trenerzy więc systematycznie tracą 

motywację do wykonywanego przez siebie zawodu. Ponadto dochodzi też do sytuacji, 

w których ewentualne transfery i dalsza droga rozwoju zawodnika są blokowane lub cała 

sytuacja kończy się licznymi nieprzyjemnościami dla klubu macierzystego. Jeśli swoją pracę 

trener wykonuje sumiennie, wedle ustalonych wspólnie założeń i systematycznie osiąga w niej 

dobre rezultaty szkoleniowe, to winien otrzymać zadośćuczynienie za poświęcony czas 

i energię – tak jak inni pracownicy.  

Kompetencje szkoleniowe trenera grup młodzieżowych  

Wiedza 

W polskich warunkach, aby zdobyć uprawnienia trenera grup młodzieżowych do 12 roku życia, 

należy ukończyć kurs trenerski na poziomie UEFA C lub studia II stopnia Wychowania 

Fizycznego AWF. W środowisku klubowym preferowane jest wykształcenie wyższe związane 

ze sportem. Doceniane jest również posiadanie stopnia trenerskiego przyznanego przez UEFA. 

Kursy trenerskie organizowane są też przez Polski Związek Piłki Nożnej i poszczególne 

wojewódzkie związki piłki nożnej. Kursy te składają się z części teoretycznej i praktycznej. 

Jednak ich wymiar godzinowy wydaje się niewystarczający, a zagadnienia związane 

ze szkoleniem młodzieży są jedynie zasygnalizowane. Natomiast uczelnie wyższe zapewniają 

program profesjonalnie przygotowujący przyszłych trenerów m.in. do prowadzenia 

drużyn młodzieżowych (obejmują takie przedmioty, jak np. nauczanie sportu, anatomia 

człowieka, pedagogika).  
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Niezależnie od raz zdobytego wykształcenia w tym zawodzie niezbędne jest ciągłe kształcenie 

i uaktualnianie wiedzy, ponieważ piłka nożna nieustanie się rozwija. Trenerzy powinni 

orientować się w rozwoju metod treningowych, zwłaszcza w tych krajach, które odnoszą 

sukcesy na różnego rodzaju imprezach rangi mistrzowskiej. Pomocne są w tym celu staże 

w polskich klubach zawodowych oraz staże zagraniczne, coraz częściej organizowane 

przez komórki związane z PZPN.  

Trener grup młodzieżowych powinien stale wzbogacać swoją wiedzę. W celu doskonalenia 

tworzonych konspektów treningowych, należy po każdym treningu notować obserwacje 

poczynione w czasie jego trwania. Pozwoli to (w miarę upływu czasu) wypracować 

szczegółowe schematy.  

Doświadczenie i umiejętności 

Podobnie jak w każdej pracy doświadczenie i umiejętności nabyte wcześniej są zdecydowanym 

atutem. W przypadku sportu, a zwłaszcza piłki nożnej młodzieżowej, sytuacja ta sprawdza się 

tylko do pewnego stopnia.  

Po ostatnich imprezach mistrzowskich w wykonaniu naszej reprezentacji czy klubów, 

a zakończonych niepowodzeniem, wdrożono program mający na celu dostosowanie polskich 

standardów szkolenia do standardów światowych. Przestały obowiązywać kanony z lat 70 i 80 

ubiegłego wieku (a często do dziś wykładane na uczelniach wyższych) niesprawdzające się 

w nowoczesnym futbolu. W życie weszły nowe formy uwzględniające kluczowe aspekty 

współczesnej piłki nożnej.  

W związku z tym do trenowania grup młodzieżowych poszukiwani są trenerzy młodzi, 

o nowym spojrzeniu na zagadnienia z zakresu szkolenia, bliżsi pokoleniowo i kulturowo swoim 

zawodnikom niż niektórzy bardzo doświadczeni trenerzy tzw. „starej daty”. W tej sytuacji 

zapotrzebowania na takich młodych trenerów pojawia się jednak problem ich 

niewystarczającego doświadczenia. Co prawda mogą oni korzystać ze staży i różnego rodzaju 

kursokonferencji systematycznie organizowanych przez podmioty związane z PZPN, jednak 

również i w tym przypadku działa zasada, że im więcej czasu minie, tym więcej konferencji czy 

też staży dany trener jest w stanie odbyć. Dlatego problem nadal nie jest do końca rozwiązany. 

Większość uznanych akademii czy też szkółek piłkarskich w obliczu tego dylematu do pracy 

w charakterze trenera poszukują osób, które z różnych powodów zakończyły już swoją karierę 

piłkarską. Dzięki takiej praktyce wielu znanych polskich piłkarzy, jak np. Mirosław Szymkowiak 

czy Piotr Reiss wykorzystują swoje spore doświadczenie zdobyte podczas kariery zawodniczej, 

przekładając je na szkolenie młodzieży.  

Kreatywność i innowacyjność 

W tym wypadku kreatywność należy rozumieć jako zdolność do tworzenia czegoś nowego, 

oryginalnego [Oleksyn 2010]. Innowacyjność natomiast oznacza wprowadzanie rzeczy 

nowych. Oba zagadnienia ściśle się ze sobą łączą.  
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W obecnych czasach, kiedy polski sport, a zwłaszcza piłka nożna próbuje dogonić „resztę 

świata”, twórcze naśladownictwo, swoisty benchmarking jest wręcz wskazany. Trenerzy 

kształcący młodzież powinni czerpać z istniejących od wielu lat osiągnięć angielskich, 

niemieckich czy holenderskich „szkół futbolu”, oczywiście przekładając i dopasowując 

wszystkie elementy do polskich uwarunkowań. Wprowadzanie innowacji musi odbywać się w 

sposób kontrolowany i monitorowany, by zmiany, które niewątpliwie wiążą się z nakładami 

finansowymi, były odpowiednie do zysków i przede wszystkim efektów szkoleniowych. 

Wszystkie usprawnienia i nowości należy wprowadzać systematycznie i selektywnie, tak aby 

każdy trener akademii czy szkółki miał czas na zapoznanie się z nimi (i co najważniejsze) 

spokojne ich wdrożenie. Taki schemat organizacji pracy jest zgodny z zaleceniami publikacji 

PZPN „Piłka nożna jutra”, które mają wprowadzić polski futbol na poziom europejski 

[PZPN 2012]. 

Odpowiedzialność 

W przypadku prowadzenia zajęć z młodzieżą hasło odpowiedzialność kojarzy się jednoznacznie 

z poczuciem obowiązku opieki nad daną grupą przez cały czas trwania zajęć. Rozumie się przez 

to troskę o ich zdrowie, bezpieczeństwo oraz prowadzenie treningu w sposób nienaruszający 

żadnej z tych wartości.  

W tym celu zaleca się, aby każdy trener posiadał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

pierwszej pomocy oraz przeszedł kurs kierownika lub opiekuna wycieczek młodzieżowych, 

co w zdecydowanym stopniu ułatwia w późniejszym czasie organizację różnego rodzaju kolonii 

czy też obozów sportowych lub samych wyjazdów na mecze, często wiążących się 

z przemieszczaniem na znaczną odległość.  

Poza bezpieczeństwem fizycznym trener odpowiada również za przekazywane na treningach 

i meczach wartości. Do prezesów klubów lub innych osób zatrudniających danego 

szkoleniowca należy rozliczanie go za to, jakie umiejętności wykształcił w danej grupie oraz ilu 

z wyszkolonych przez niego zawodników przygotowanych jest do gry w pierwszym zespole 

seniorskim. Niestety w polskich warunkach często bywa tak, iż trenerzy rozliczani są przede 

wszystkim za wyniki sportowe osiągane ze swoimi drużynami. To jest rozwiązanie błędne.  

Jak wiadomo, na etapie rozwoju do 12 roku życia sport powinien być przedstawiany przede 

wszystkim jako zdrowe współzawodnictwo, a sama gra traktowana jako zabawa, w której 

zawodnik może pokazać swoje umiejętności [PZPN 2015]. Wydawać by się mogło, iż sytuacja 

przedstawia się następująco: wyższe umiejętności = więcej wygranych meczów. W pewnym 

sensie tak może być, jednak piłka nożna jest na tyle trudnym sportem zespołowym, iż nie 

zawsze tak bywa, a zwłaszcza w przypadku rozgrywek młodzieżowych. Dobry i świadomy 

trener nie powinien doprowadzać do sytuacji, kiedy w końcówce meczu, posiadając korzystny 

acz niepewny wynik, ustawia swoich 8-letnich zawodników tak, aby Ci „zamurowali” przed 

rywalem swoją bramkę. Bez względu na ewentualny rezultat końcowy gracze powinni cieszyć 

się grą i próbować pokazać pełnię swoich umiejętności – niezależnie od ewentualnych 

konsekwencji w liczbie bramek. Dopiero od 16. roku życia wprowadzać należy rywalizację i grę 
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„o wynik”. Wcześniej, cały czas należy poświęcić na naukę techniki gry, której ewentualny brak 

w późniejszym okresie będzie nie do nadrobienia. 

Wnioski 

Po przeprowadzeniu porównania doświadczeń wynikających z prowadzenia grup 

młodzieżowych oraz kluczowych kompetencji przedstawionych przez T. Oleksyna można 

wyodrębnić decydujące umiejętności konieczne w pracy trenera grup młodzieżowych 

(Rysunek 5.1). 

Rysunek 5.1. Kluczowe kompetencje trenera grup młodzieżowych 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Kluczowe kompetencje trenera grup młodzieżowych w jego podstawowej roli szkoleniowca 

to wiedza oraz doświadczenie i umiejętności w połączeniu z kreatywnością 

i odpowiedzialnością. Z punktu widzenia trenera jako organizatora najistotniejsze wydają się 

być: przedsiębiorczość, zdolność do współpracy, etyczne postępowanie, kutra osobista oraz 

kultura pracy, a także asertywność.  

Należy zwrócić uwagę, iż model kompetencji menedżera zarządzającego grupą ludzi w firmie 

T. Oleksyna jest w wielu punktach spójny z kluczowymi kompetencjami, jakie powinien 

posiadać trener grup młodzieżowych. Szkółka czy też akademia piłkarska tak samo jak firma 

lub korporacja nastawione są przede wszystkim na wypracowywanie zysku finansowego. 

W obydwu przypadkach również chodzi o zadowolenie klienta; w przypadku sportu – 

zadowolenie rodziców posyłających swoje dzieci na treningi.  

Różnicę można dostrzec natomiast w kwestii podejścia do zarządzanej grupy. 

Grupa treningowa, w tym przypadku składa się z kilkunastu chłopców, do których należy 

podejść w sposób pedagogicznie poprawny. Spędzając z nimi odpowiednią ilość czasu 

w tygodniu, trenerzy odpowiadają również za ich rozwój emocjonalny i społeczny. Kwestia 
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psychologicznego ukształtowania zawodnika sięga innych wartości niż jest to w przypadku 

pracowników firm, których celem nadrzędnym i w zasadzie jedynym jest wypracowanie zysku.  

Kolejną różnicę dostrzec można w przypadku organizacji samej pracy/treningu. Opiekun grupy 

młodzieżowej musi nieustannie się rozwijać, doskonalić swoje umiejętności i przede 

wszystkim poszerzać i uaktualniać wiedzę. Zajęcia przez niego organizowane z jednej strony 

mają zachęcać do systematycznego w nich uczestnictwa, a z drugiej na bieżąco rozwijać 

wszystkie wymagane w danym okresie umiejętności piłkarskie, co nie zawsze można 

osiągnąć w łatwy, lekki i przyjemny sposób. Wytrzymałość, siła czy szybkość kształtowane 

są od najmłodszych lat w różnego rodzaju formach. Im wyższa kategoria wiekowa, tym sposób 

przekazu traci swoją atrakcyjność na rzecz skuteczności.  

Podsumowując, trener grup młodzieżowych poza wypracowywaniem zysku dla organizacji 

powinien dużą wagę przykładać do rozwoju sportowego i osobowego zarówno swoich 

podopiecznych, jak i własnego. Zyski szkółki czy też akademii piłkarskiej bezpośrednio zależą 

od jakości szkolenia, dlatego dobry trener grup młodzieżowych powinien łączyć w sobie 

kompetencje dotyczące samego kształcenia piłkarzy, jak i organizacji przedsiębiorstwa. 
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Rozdział 6 

 

Rola psychologa w sporcie – wyzwania 
i możliwości 

 

Joanna Rutkowska1 

Karolina Stenka2 

Paweł Izdebski3 

 

 

Streszczenie: Celem opracowania jest przybliżenie znaczenia roli psychologa w sporcie 
oraz możliwości oddziaływania i pomocy osobom uprawiającym sport wyczynowo. 
Analiza powstała w oparciu o wyniki badań naukowych z dziedziny psychologii sportu 
dostępne w bazach MEDLINE oraz PsycARTICLES. Wynika z nich, że w podejściu praktycznym 
w celu redukcji stresu u sportowców z powodzeniem stosuje się tzw. trening mentalny, 
relaksację, wizualizację, biofeedback oraz teorię wyznaczania celu. Kluczowe znaczenie 
dla aktywności sportowej pełni również motywacja wyznaczająca kierunek aktywności 
jednostki na osiągnięcie sukcesu. Istotne jest również wsparcie społeczne udzielane 
sportowcom przez cały sztab, w tym przede wszystkim przez trenera.  

Słowa kluczowe: psycholog sportu, radzenie sobie ze stresem wśród sportowców, 
motywacja w sporcie, wsparcie sportowców.

 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie wpływem czynników psychologicznych 

na funkcjonowanie sportowców. Poskutkowało to częstszym włączaniem psychologów 

do grona profesjonalistów wspomagających zawodników. Efekty współpracy na tej 

płaszczyźnie są zauważalne nie tylko przez samych sportowców, ale m.in. i przez media. 

Rosnące zainteresowanie w tej kwestii stanowi wyzwanie dla specjalistów w zakresie 

psychologii sportu. Wykorzystują oni swoją wiedzę m.in. do odpowiedniego przygotowania 

                                                      

1 Joanna Rutkowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
2 Karolina Stenka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
3 dr hab. Paweł Izdebski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
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sportowców do zawodów oraz do redukowania związanego z tym stresu. W swojej pracy 

skupiają się na odpowiednim mobilizowaniu zawodników do treningów.  

Celem niemniejszej pracy jest przybliżenie znaczenia roli psychologa w sporcie oraz możliwości 

oddziaływania i pomocy osobom uprawiającym sport. Przedstawiono rozwiązania oparte 

o wyniki badań naukowych z dziedziny psychologii sportu dostępnych w bazach danych 

MEDLINE oraz PsycARTICLES.  

Artykuł podzielono na pięć części tematycznych. W każdej z nich poruszone zostały odmienne 

zagadnienia związane z możliwościami wspierania sportowców. Pierwsza część opisuje 

zjawisko stresu wśród sportowców oraz sposoby radzenia sobie z nim. W kolejnej części 

autorzy skupiają się na treningu mentalnym i jego roli w osiąganiu lepszych wyników 

treningowych. Szczególną uwagę zwrócono na rolę relaksacji oraz treningu wyobrażeniowego 

w radzeniu sobie ze stresem oraz maksymalizacji osiągnięć. W trzeciej części artykułu 

przedstawiona została teoria wyznaczania celów. Następnie poruszono zagadnienie 

motywacji wśród sportowców. Ostatnia część artykułu odnosi się do roli wsparcia społecznego 

i jego wykorzystania w trakcie treningów oraz zawodów sportowych.  

Stres wśród sportowców 

Okoliczności współczesnego życia sprawiają, że stres staje się nierozłączną częścią 

funkcjonowania człowieka w każdej dziedzinie życia. Specjalizacja w sporcie jest coraz 

wcześniejsza, a rywalizacja przybiera formy zorganizowanego sportu już od najwcześniejszych 

etapów kariery młodych sportowców. Osoby uprawiające sport można podzielić na te, 

które za wszelką cenę dążą do sukcesu oraz te, które podejmują aktywność fizyczną 

z powodów zdrowotnych, hedonistycznych lub w celu redukcji stresu. W sporcie 

wyczynowym, szczególnie w jego profesjonalnej części, nastąpiło odwrócenie tych ról: trzeba 

być niezwykle zdrowym, aby go uprawiać. Co więcej zdrowie częściej można tam stracić niż 

zyskać. Sportowcy wyczynowi są narażeni na silne, długotrwałe i negatywne napięcie 

emocjonalne pochodzące z wielu sfer – sportowych i pozasportowych [Anshel i Si, 2008]. 

W trakcie treningów stres pojawia się w wyniku dużego obciążenia fizycznego i fizjologicznego 

podejmowanego regularnie pomimo częstego uczucia zmęczenia. Trening dostarcza obciążeń 

również w sferze psychicznej, m.in. poprzez ciągłe pokonywanie doznawanego bólu, 

zmęczenia lub strachu, np. przed kontuzją czy chorobą przeszkadzającymi w realizacji celów 

treningowych i startowych (zdarza się, że zawodnik musi ze względu na zły stan zdrowia 

zrezygnować z zawodów, do których przygotowywał się cały sezon lub nawet kilka lat). 

W sytuacji zawodów, przed ważnymi startami stres objawia się bardzo emocjonalnymi 

reakcjami zawodników. Bywają poirytowani, zdenerwowani. Niektórzy sportowcy podają, 

że w głowie kotłują im się myśli związane z nadchodzącymi zawodami. Jeden z bardziej 

stresujących czynników to tzw. kalkulowanie wyniku, czyli myśli dotyczące przewidywania 

osiągnięcia pożądanego wyniku lub doznania porażki [Anshel i Wells, 2000]. Niekiedy myśli 
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te pomagają sportowcom w mobilizacji sił fizycznych i psychicznych, lecz mogą również 

stanowić źródło destrukcyjnego stresu (tzw. dystres) i lęku przed startem [Roberts i in. 1998]. 

Takie przeżycie znacznie obniża realne możliwości jednostki, szczególnie w sytuacji 

wzmożonego stresu, który jest nieodłącznym składnikiem rywalizacji sportowej. 

Radzenie sobie ze stresem przez zawodników 

Z uwagi na szereg stresorów, z jakimi stykają się sportowcy, psycholodzy zaczęli poszukiwać 

metod ich redukcji. Najczęściej wykorzystywaną w sporcie koncepcją radzenia sobie 

ze stresem jest teoria opracowana przez Roth i Cohena [1986], w której wyróżnili dwie 

kategorie strategii radzenia sobie w sytuacji stresowej: dążeniowa (approach) i unikowa 

(avoidance) [Anshel i Wells 2000]. Dążeniowe radzenie sobie ze stresem wiąże się 

ze świadomym zachowaniem lub myśleniem w odpowiedzi na stresujące bodźce lub zdarzenie 

w celu złagodzenia negatywnych efektów oddziaływania stresora. Przykładami takiej strategii 

mogą być podejmowanie bezpośrednich działań, poszukiwanie informacji wyjaśniających 

źródło stresu lub wyobrażanie, planowanie sposobu postępowania. Roth i Cohen [1986] 

sugerują, że ten typ radzenia sobie ze stresem jest preferowany, kiedy sytuacja jest 

kontrolowalna, źródło stresu jest znane albo gdy stresor oddziałuje długoterminowo, nawet 

po zakończeniu sytuacji stresowej (np. po porażce sportowiec nadal zmaga się 

z odpowiedzialnością za popełnione podczas swojego startu błędy i może wtedy poprosić 

trenera o radę). W innym przypadku zawodnik może podejmować unikowe strategie 

polegające na odwracaniu uwagi od problemu, byciu pasywnym, unikaniu trudności. 

Przykład  unikowego sposobu radzenia sobie ze stresem to m.in. poszukiwanie kontaktów 

towarzyskich w celu odsunięcia myśli o stresującej sytuacji, obniżanie wagi zdarzenia, 

ignorowanie uwag kibiców bądź trenera, angażowanie się w inne zadania. Obydwa style 

radzenia sobie ze stresem (dążeniowy i unikowy) zostały potwierdzone w konfirmacyjnej 

analizie czynnikowej przeprowadzonej w wielu badaniach na grupach sportowców 

[Rawstorne i in. 2000]. Dodatkowo do obydwu tych stylów wyróżniono po dwie podskale: 

behawioralną i poznawczą. 

W polskich badaniach najczęściej pojawiają się odniesienia do koncepcji stylów radzenia sobie 

ze stresem Endlera oraz strategii wyróżnionych przez Carvera [Endler i Parker 1990]. 

Guszkowska [2002] sprawdzając różnice w rozkładzie stylów radzenia sobie ze stresem 

u studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ustaliła, że dominującym stylem 

radzenia sobie był styl zadaniowy. Istotnie rzadziej (z podobną częstotliwością) wybierali oni 

zachowania przypisane stylom unikowemu i emocjonalnemu. 

Podobny układ wyników otrzymała Litwic-Kaminska [2010] u juniorów i seniorów trenujących 

strzelectwo sportowe. Zawodnicy deklarowali, że najczęściej korzystali ze strategii zaliczonych 

przez Endlera i Parkera [1990] do stylu zadaniowego oraz najrzadziej z tych, które autorzy 

Kwestionariusza CISS umieścili w skali stylu emocjonalnego. Taka hierarchia stylów radzenia 

sobie ze stresem występowała niezależnie od płci. Kobiety ujawniają istotnie więcej niż 

mężczyźni zachowań właściwych dla stylu skoncentrowanego na problemie, co stoi 
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w sprzeczności z wcześniejszymi badaniami na temat związku płci ze stylami radzenia sobie 

ze stresem. Analogiczny rozkład hierarchii stylów uzyskali Blecharz i Siekańska [2007] 

w badaniach na grupie piłkarzy nożnych i koszykarzy. 

Proces radzenia sobie ze stresem wśród zawodników zależy nie tylko od specyfiki sportu, lecz 

także od indywidualnych różnic w postrzeganiu intensywności stresu [Anshel i Si 2008]. 

Madden, Summers i Brown [1990] w badaniach nad koszykarzami zauważyli, iż sportowcy 

deklarujący wysoką intensywność odczuwanego stresu podejmowali więcej działań i częściej 

poszukiwali rozwiązań oraz wsparcia społecznego, by radzić sobie ze stresującymi 

wydarzeniami niż ci zawodnicy, którzy ujawniali mniej spostrzeganego stresu. W innym 

badaniu Rawstorne i in. [2000] stwierdzili, że styl radzenia sobie ze stresem zależny jest 

od typu stresora (w przypadku gdy stresor uznawany jest za wysoko intensywny). 

Trening mentalny 

W podejściu praktycznym w celu redukcji stresu u sportowców z powodzeniem wykorzystuje 

się tzw. trening mentalny. Dotyczy on m.in. kształtowania umiejętności kontroli emocjonalnej 

poprzez trening relaksacyjny, wyobrażeniowy czy symulacyjny [Jarvis 2003]. Oddziaływania 

prowadzone w celu lepszego radzenia sobie ze stresem mogą dotyczyć zarówno aspektów 

psychologicznych (np. zmiany oceny swoich kompetencji lub trudności stojącego przed 

zawodnikiem zadania), jak i fizjologicznego stanu ciała (np. zmniejszanie napięcia 

mięśniowego). Stosowane przez sportowców techniki często łączą ze sobą oba przejawy 

funkcjonowania człowieka, wykorzystując istnienie sprzężenia zwrotnego między 

dokonywanymi ocenami a poddawanym pomiarom stanem fizjologicznym [np. za pomocą 

biofeedbacku – Nowicki 2004]. Biofeedback przyczynia się do zrozumienia funkcjonowania 

psychiki i ciała oraz tego, w jaki sposób mózg koordynuje różne funkcje psychika – ciało 

[Blecharz 2006]. Umiejętności nabyte przez zawodników w trakcie treningu biofeedbacku 

można wykorzystywać także w czasie treningów oraz zawodów w celu lepszego 

rozpoznawania reakcji organizmu na stres i radzenia sobie z nim. 

Relaksacja 

Ćwiczenia relaksacyjne wykorzystują wpływ rozluźniania mięśni oraz uspokajania rytmu 

oddechowego i pracy serca na ogólny stan spokoju i poczucie komfortu psychicznego. 

Relaksacja mięśni i umysłu wiąże się z poprawianiem umiejętności koncentracji uwagi, 

zwiększaniem efektywności procesów poznawczych, przez co trening relaksacyjny staje się 

podstawą do ćwiczenia kolejnych umiejętności w czasie mentalnego treningu sportowego 

[Nowicki 2004]. Trening taki jest procesem długotrwałym i wymagającym regularności, 

ponieważ jego celem jest pełna automatyzacja ćwiczonych reakcji. Z badań wynika 

[Nowicki 2004], że pierwsze efekty ćwiczeń występują już w drugim tygodniu codziennych sesji 

treningowych, jednak czas potrzebny do wyćwiczenia pożądanych cech psychicznych różni się 

w zależności od rodzaju stosowanych metod i indywidualnych predyspozycji zawodników. 
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Jedno z pierwszych badań na temat efektywności tego typu metod było przeprowadzone przez 

Orlicką i in. [1988] wśród uczestników igrzysk olimpijskich. Rezultaty badań wykazały, iż sukces 

zawodników na najwyższym poziomie powiązany był z konkretnymi elementami tzw. treningu 

mentalnego, dotyczącymi m. in. kształtowania umiejętności kontroli emocjonalnej poprzez 

trening relaksacyjny, wyobrażeniowy czy symulacyjny. 

Trening wyobrażeniowy 

Teoria psychoneuromięśniowa podkreśla znaczenie tzw. pamięci ruchowej. Gdy wyobrażamy 

sobie, że wykonujemy daną czynność, to nasz układ nerwowy i mięśniowy reagują podobnie 

jak podczas realnego wykonywania tego zadania. W tym ujęciu oznacza to, że wyobraźnia 

pomaga opanowywać nowe techniki. Dodatkowo wizualizacja okazuje się pomocna 

w opanowywaniu stresu i lęku związanego ze współzawodnictwem. Im większy kontakt mamy 

ze źródłem stresu/lęku w rzeczywistości lub w wyobraźni – tym mniejsze staje się uczucie lęku 

bądź stresu [Jarvis 2003]. 

Vealey i Walter [1993] opisali zastosowanie technik wyobrażeniowych przez reprezentację 

Związku Radzieckiego na olimpiadzie w 1976 roku. Drużyna, która wcześniej nie widziała 

stadionu w Montrealu, otrzymała jego zdjęcia zrobione z różnego położenia, aby mogła 

wizualizować siebie na nim. Dzięki temu środowisko zawodów nie było już tak stresujące 

[Jarvis 2003]. 

Teoria wyznaczania celu 

Teoria wyznaczania celu pochodzi z metod poznawczo-behawioralnych. Opiera się 

na założeniu, że w kontakcie z szerokimi i ogólnie wyznaczonymi celami ludzie są zwykle 

niespokojni, oszołomieni i tracą motywację. Dzieląc cel nadrzędny na pomniejsze i bardziej 

konkretne sprawiamy, że cele te wydają się bardziej realne i mniej zagrażające [Jarvis 2003]. 

W sporcie można wyznaczać cele działania (np. poprawę jakości gry w piłkę nożną) lub cele 

wyniku, czyli osiągnięcie wygranej. Wyznaczanie celów musi być starannie przemyślane, aby 

było skuteczne. Jeśli dana drużyna postawi sobie za cel wygranie meczu, jednocześnie pracując 

nad poprawą jakości gry, a potem zostanie pokonana przez silniejszego przeciwnika, może 

stracić motywację do dalszej pracy. Cox [1998] zaproponował kilka wskazówek skutecznego 

wyznaczania celu: 

 konkretne cele są lepsze niż ogólne 

 cele powinny być możliwe do „zmierzenia” 

 cele trudniejsze są lepsze niż cele łatwe 

 cele krótkoterminowe mogą być przydatne w osiąganiu celów długoterminowych 

 cele związane z poziomem działania są lepsze niż cele związane z wynikiem 

 cele powinny być spisane i kontrolowane 

 cele wymagają akceptacji zawodników. 
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Johnson i in. [1997] w celu weryfikacji owej teorii przebadali grupę przypadkowo wybranych 

36 niedoświadczonych zawodników gry w kręgle, wyznaczając im różne cele. Podzielono ich 

na 3 grupy. Pierwszej z nich polecono, aby „dokładała wszelkich starań”, drugiej wyznaczono 

cele indywidualne, trzeciej zaś cele grupowe. Po upływie 5 tygodni dokonano oceny poziomu 

gry tych 3 grup. Okazało się, że grupa, której wyznaczono cele wspólne radziła sobie znacznie 

lepiej niż pozostałe drużyny. Interesujący jest fakt, iż grupa posiadająca cele indywidualne 

wcale nie okazała się lepsza od tej, której polecono „dokładać wszelkich starań”. Odkrycia 

te dowodzą, że zespół najlepiej reaguje na wyznaczenie celu wspólnego (grupowego), co może 

pozytywnie wpływać na komunikację i współpracę pomiędzy jego członkami. 

Motywacja w sporcie 

Problematyka motywacji odgrywa kluczową rolę w psychologii sportu. Motywacja wpływa 

na procesy nauczania w sporcie, mobilizacji i zaangażowania podczas treningu lub zawodów. 

John Nicholls wyróżnił orientację zadaniową i personalną w procesie motywacji [Kuczek 2001]. 

Orientacje te różnią się przede wszystkim rozumieniem zdolności i powiązaniem ich 

z wysiłkiem. Nastawienie personalne polega na przekonaniu, że zdolności i duży wysiłek 

wzajemnie się wykluczają, zatem dla zaprezentowania wysokich zdolności wystarczy małe 

zaangażowanie. Wynika z tego przekonanie, iż za bardziej uzdolnionego zawodnika uznaje się 

osobę, która osiągnęła sukces mniejszym wysiłkiem. Z kolei w nastawieniu zadaniowym nie 

jest potrzebne porównywanie swoich osiągnięć z wynikami innych. Czynnikami 

wystarczającymi w procesie motywacji są osobisty postęp, satysfakcja i podnoszenie poziomu 

swoich umiejętności. 

Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie przemawiają za orientacją zadaniową. 

Diener i Dweck [1980] wykazali, że dzieci zorientowane personalnie podczas sytuacji 

zadaniowej przekraczającej ich możliwości, zmieniają strategie działania i zaczynają się 

zachowywać nieracjonalnie, stosując przy tym reakcje obronne. Po utrudnieniu zadania nagle 

stwierdzały brak pamięci, wystarczającej inteligencji, znudzenie, lęk i chęć zmiany zajęcia. 

Z kolei dzieci o orientacji zadaniowej pomimo niemożności rozwiązania problemu, stosowały 

dalej dotychczasową strategię działania. Różnice w efektach przyjętej taktyki ujawniały się 

dopiero w momencie sytuacji trudnej. Zawodnicy nie unikną takich okoliczności w swojej 

karierze, dlatego przyjęcie przez nich orientacji zadaniowej może być jednym ze skutecznych 

sposobów radzenia sobie z problemami.  

Podobne rezultaty uzyskali van de Pol i Kavussanu [2012] z Uniwersytetu Birmingham 

w Wielkiej Brytanii. Grupę badaną stanowiło 214 mężczyzn i 134 kobiety. W badaniu wzięło 

udział 145 respondentów, uprawiających sporty indywidualne (lekkoatletyka, badminton, 

golf, tenis stołowy, squash) oraz 203 sportowców trenujących dyscypliny drużynowe (football 

amerykański, koszykówka, frisbee, siatkówka, rugby, piłka nożna, piłka wodna). Respondenci 

rekrutowani byli z uniwersyteckich organizacji sportowych. W badaniu zastosowano narzędzia 

badawcze mierzące cel orientacji (Perception of Success Questionnaire – POSQ), wysiłek 
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i zadowolenie (Intrinsic Motivation Inventory –IMI) oraz natężenie cechy lęku podczas 

zawodów i treningów (Sport Anxiety Scale-2; SAS-2). Otrzymane przez autorów wyniki badań 

sugerują, iż orientacja zadaniowa podczas zawodów częściej występowała u sportowców 

podejmujących indywidualne dyscypliny sportu niż wśród uczestników sportów drużynowych. 

Takie nastawienie może utrudniać pracę zespołową w drużynie, dlatego trenerzy 

we współpracy z psychologami sportu powinni skupić się na przyjęciu orientacji zadaniowej 

przez zespół zawodników. Orientacja personalna dostarcza satysfakcji, lecz jednocześnie może 

utrudniać odpowiednie podejmowanie wysiłku i zaangażowanie w aktywności sportowej. 

Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z orientacji zadaniowej w utrzymywaniu wysiłku 

i zmniejszania wpływu lęku podczas zawodów, dla psychologów sportu kluczowe jest 

kształtowanie tego typu orientacji wśród sportowców [van de Pol i Kavussanu 2012]. 

Zdaniem Cucui i Cucui [2014] motywacja jest czynnikiem odpowiedzialnym za osiąganie 

wysokich wyników sportowych, szczególnie w przypadku zawodów wysokiej klasy. 

Bez odpowiedniego poziomu motywacji zawodnik nie będzie odpowiednio zdeterminowany, 

aby poradzić sobie z wysiłkiem w celu poprawienia swoich zdolności psychomotorycznych. 

Według autorów osiągnięcia sportowe mogą wpływać na natężenie motywacji, a optymalny 

poziom motywacji powoduje osiąganie lepszych rezultatów. Intensywność motywacji jest 

silnie związana z umiejętnościami, predyspozycjami indywidualnymi sportowców oraz 

ze zrozumieniem przez nich możliwości osiągania imponujących wyników. W związku z tym 

rola motywacji w sporcie jest kwestią niezwykle istotną, a jej wydajność zależy od zdolności 

i wiedzy psychologa sportu w tym zakresie.  

Wsparcie sportowców 

Problematyka związana ze wsparciem społecznym w psychologii pojawiła się stosunkowo 

niedawno. Wyrasta z nurtu badań nad sytuacjami stresowymi oraz radzeniem sobie 

z wymaganiami [Sankowski 2001]. Zauważono wtedy, że ludzie posiadający wielu przyjaciół, 

kochającą i ciepłą rodzinę łatwiej i efektywniej radzą sobie w sytuacjach wywołujących stres. 

Ponadto stwierdzono, iż takie osoby cieszą się lepszym zdrowiem. Biorąc pod uwagę sytuację, 

w jakiej znajdują się osoby zawodowo zajmujące się sportem, można z całą pewnością 

powiedzieć, że stres związany z zawodami, niepowodzeniami czy brakiem pożądanych 

efektów treningowych towarzyszy im niezwykle często. W związku z tym wykorzystanie 

koncepcji wsparcia społecznego w pracy ze sportowcami okazuje się być niezwykle 

przydatnym podejściem [Zdebski i Blecharz 2004].  

Wsparcie społeczne można traktować jako pewnego rodzaju „interakcję społeczną, w której 

to dochodzić może do przekazywania lub wymiany emocji, informacji, instrumentów działania 

i dóbr rzeczowych (…)” [Sęk 2003]. Sportowcy, aby osiągać znaczące wyniki w danej dyscyplinie 

muszą włożyć w to wiele wysiłku i pracy. Jest to niezwykle trudny i żmudny proces, podczas 

którego może dochodzić do spadku poziomu wykonywania zadania czy też do obniżenia 
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motywacji do dalszego treningu. Z tych też powodów potrzebują profesjonalnej pomocy 

i wsparcia. Koncepcja wsparcia społecznego obejmuje swym zasięgiem następujące kategorie:  

 wsparcie emocjonalne polega na przekazywaniu emocji osobie wspieranej w taki 

sposób, by działały na nią uspokajająco i podtrzymująco. Ponadto ma być wyrazem 

troski i pozytywnego ustosunkowana wobec niej [Sęk 2003]; 

 wsparcie informacyjne opiera się na wymianie informacji umożliwiających lepsze 

zrozumienie danej sytuacji. Zaliczamy tu także udzielanie informacji zwrotnych, 

które umożliwiają wprowadzenie skutecznych działań zaradczych w przypadku 

błędnego wykonywania [Blecharz 2006];  

 wsparcie instrumentalne to swego rodzaju instruktaż. Osoba wspierająca przekazuje 

konkretne schematy działania, które jednostka ma w określony sposób wdrożyć. 

Zaliczamy tu także wsparcie rzeczowe udzielane zawodnikowi [Sęk 2003].  

Niezwykle istotne jest wsparcie udzielane sportowcom podczas treningów. Trener jest osobą, 

która towarzyszy zawodnikom najczęściej i najlepiej zna indywidualne potrzeby każdego 

ze swoich podopiecznych. W tego typu sytuacjach kluczowy okazuje się sposób wprowadzania 

informacji wspierających. Zwraca się uwagę na odrębne cechy zawodników [Sankowski 2001]. 

W odniesieniu do osób o słabym poczuciu autonomii oraz z predyspozycją do zaniżania 

własnej wartości wsparcie powinno być subtelne i umiejętnie przekazywane. Trener powinien 

także zwracać uwagę na postępy czynione przez zawodnika. Pochwała działa wzmacniająco, 

dodając mu energii i chęci do dalszego treningu. Stosowane przez szkoleniowca formy 

wsparcia powinny uwzględniać także poziom niezależności każdego z zawodników. Ponadto 

trener musi być niezwykle wyczulony na sytuacje, gdy zawodnik nie jest w stanie wykonać 

jakiegoś ćwiczenia (jest to istotne zwłaszcza w przypadku młodych zawodników 

[Sankowski 2001]. W takich sytuacjach należy w sposób pewny i zdecydowany łagodzić 

negatywne skutki porażki.  

Kolejnym zagadnieniem jest wspierająca rola trenera podczas zawodów sportowych. 

Trenera – w sytuacji dużego napięcia przed startem, stresu wywołanego dużą rangą zawodów 

– powinny cechować spokój i opanowanie w celu uspokojenia zawodnika. Nie mniej istotna 

jest jego rola podczas udzielania wsparcia po doznanej porażce [Sankowski 2001]. 

W przeprowadzonej analizie zwrócona została uwaga na wspierającą rolę trenera, gdyż jest 

on najczęstszym towarzyszem zawodnika. Nie należy jednak zapominać, że zawodnikowi 

towarzyszą także specjaliści z innych dziedzin, tacy jak psycholog, fizjoterapeuta, lekarze 

czy menedżer. Wszyscy razem powinni dbać o to, by zawodnikowi nie zabrakło najważniejszej 

i najbardziej podstawowej formy wsparcia, czyli przychylności i dostępności emocjonalnej 

z ich strony.  

Wnioski 

Z przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu wynika, iż psycholog pełni znaczącą rolę 

w pracy z osobami uprawiającymi sport. Zawodnicy w znacznym stopniu są narażeni 
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na sytuacje stresujące, w których muszą się zmagać z dużym napięciem. Profesjonaliści 

z zakresu psychologii sportu mogą pomagać sportowcom w redukcji stresu, szczególnie 

w sytuacji zawodów. Ponadto mogą korzystnie oddziaływać na mobilizację 

zawodników do treningów oraz podnoszenie kompetencji i umiejętności. W związku z tym 

nie do przecenienia jest znaczenie psychologa w sporcie. Ważne jest także zapewnienie 

odpowiedniego wsparcia sportowcom w sytuacjach trudnych i silnie stresujących, szczególnie 

takich jak zawody wysokiej rangi. W tym zakresie należy zadbać o odpowiednie przygotowanie 

psychiczne uczestnika przed zawodami oraz po ich zakończeniu.  

Warto zwrócić uwagę zawodników i trenerów, jak i samych psychologów na znaczenie 

specjalistów w zakresie psychologii w sporcie. Zdumiewa i niepokoi fakt, że kwestia ta jest 

nadal pomijana i bagatelizowana w zawodowej i wyczynowej aktywności sportowej. 

Upowszechnienia wymaga wiedza, że psycholog sportu dysponuje licznymi możliwościami 

oddziaływania na efektywność i wytrzymałość sportowców, wpływającymi na uzyskiwane 

przez nich wyniki. 
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Rozdział 7 

 

Wpływ zawodników obcokrajowych 
na sukces sportowy na przykładzie 

Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego 
 

Katarzyna Bujak1 

 

 

Streszczenie: Z roku na rok futbol amerykański zdobywa coraz większą popularność w naszym 
kraju. Polska Liga Futbolu Amerykańskiego (PLFA) działająca od 2006 roku zrzesza 
dziewięćdziesiąt drużyn, w tym blisko cztery tysiące zawodników. Od roku 2008 PLFA korzysta 
z wiedzy i doświadczenia cudzoziemców występujących w roli trenerów, koordynatorów 
i zawodników. W pracy zbadano ich wpływ na rozwój i wyniki sportowe drużyn, w których 
grają. Ankietowani polscy zawodnicy futbolu amerykańskiego zgodnie stwierdzili, 
że obcokrajowcy odgrywają kluczową rolę jako zdobywcy największej ilości punktów. 
Jednocześnie zawodnicy zagraniczni podnoszą umiejętności polskich graczy i poziom rozwoju 
całej ligi.  

Słowa kluczowe: Polska Liga Futbolu Amerykańskiego, futbol amerykański, zawodnicy 
zagraniczni, wyniki sportowe. 

 

Wprowadzenie 

Na sukces klubów sportowych wpływa wiele czynników. Istotną rolę odrywa praca sztabu 

trenerskiego, menedżerów, lekarzy, wsparcie sponsorów oraz instytucji państwowych. 

Fundamentalnymi składowymi wysokich wyników sportowych są także talent, motywacja, 

doświadczenie i warunki fizyczne zawodników. Od wielu lat skład polskich drużyn sportowych 

uzupełniany jest przez graczy i trenerów spoza granic kraju. Na takie kroki decydują się kluby 

różnorodnych dyscyplin popularnych w Polsce, mi.in. piłki nożnej, siatkówki, żużla czy mniej 

znanego futbolu amerykańskiego. Celem tych przedsięwzięć jest zwiększenie efektywności gry 

zespołów, ich rozwój i maksymalizacja prawdopodobieństwa zdobycia czołowych miejsc 

                                                      

1 mgr Katarzyna Bujak – Uniwersytet Jagielloński 
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w tabelach rozgrywkowych. W podobny sposób działają zagraniczne kluby sportowe 

angażujące w swoją grę także Polaków.  

W tak nowej i egzotycznej dla polskich kibiców dyscyplinie sportu, jaką jest futbol amerykański 

również dużą rolę odgrywają obcokrajowcy. Sport ten ma ugruntowaną pozycję przede 

wszystkim w Ameryce, ale też w wielu krajach europejskich. Działająca od 2006 roku Polska 

Liga Futbolu Amerykańskiego korzysta z wiedzy i doświadczenia cudzoziemców występujących 

w roli trenerów, koordynatorów i zawodników. Ich obecność do niedawna można było 

zauważyć przede wszystkim w Toplidze. Obecnie w coraz niższych klasach rozgrywkowych 

grają zagraniczni przedstawiciele tej dyscypliny, a ich ilość jest ściśle określona przez 

regulamin Ligi.  

Celem pracy jest zbadanie bezpośredniego wpływu zagranicznych zawodników Polskiej Ligi 

Futbolu Amerykańskiego na sukces sportowy drużyn, w jakich występują. Pierwsza część pracy 

przybliża historię powstania Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego oraz obowiązujące zasady 

jej funkcjonowania. Skupiono się również na rozwoju Ligi na przestrzeni ostatnich dziewięciu 

lat. W części drugiej opisano wpływ zawodników zagranicznych w innych dyscyplinach sportu. 

Trzecia część przedstawia wyniki badań, w których wykorzystano analizę zdobytych punktów 

i zagrań zawodników oraz ankietę przeprowadzoną wśród 183 polskich zawodników Ligi. 

Ostatnia część pracy zawiera analizę wyników przeprowadzonych badań, wskazując 

na rzeczywisty wpływ zawodników zagranicznych na wyniki sportowe drużyn oraz rolę 

w ogólnym funkcjonowaniu Ligi.  

Historia Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego 

Dyscyplina futbolu amerykańskiego ma swoje korzenie w Europie. Rozwijała się w Anglii 

od drugiej połowy XIX wieku. Jednak największą popularność zdobyła w Stanach 

Zjednoczonych. Utworzono tam w 1920 roku National Football League – obecnie najlepszą ligę 

futbolu amerykańskiego na świecie [Gibbs 2001]. Natomiast Polski Związek Futbolu 

Amerykańskiego działa od 2004 roku. Przez dwa lata stowarzyszenie zajmowało się promocją 

tej dyscypliny w Polsce, organizacją pierwszych meczów (również z drużynami zagranicznymi) 

i prowadzeniem szkoleń. W 2006 roku powstała Polska Liga Futbolu Amerykańskiego, 

w ramach której nieprzerwanie od 10 sezonów prowadzone są oficjalne rozgrywki futbolu 

amerykańskiego w Polsce.  

W pierwszych rozgrywkach PLFA brały udział cztery drużyny, obecnie w lidze zrzeszonych jest 

90 zespołów (w tym 30 juniorskich) w 5 klasach rozgrywkowych. Nieprzerwanie od 10 sezonów 

można zaobserwować stały wzrost popularności i zainteresowania futbolem amerykańskim. 

Liga posiada coraz więcej sędziów, zawodników, kibiców. Na sezon 2015 zarejestrowanych 

zostało blisko cztery tysiące zawodników, a ponad 60 tysięcy kibiców obejrzało z trybun 

stadionów ostatnie cztery finałowe mecze drużyn Topligowych. To wielki sukces 

organizacyjno-szkoleniowy. W latach 2012-2013 finały rozgrywano na Stadionie Narodowym. 

Futbol amerykański w Polsce został doceniony przez International World Games Association 
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(IGWA), organizatora Światowych Igrzysk Olimpijskich (The World Games). W roku 2017 

odbędą się one we Wrocławiu. Zaprezentują się na nich, oprócz podstawowych 40 dyscyplin, 

cztery dodatkowe. Wśród nich znajduje się futbol amerykański. Polska reprezentacja zmierzy 

się z przedstawicielami USA, Australii, Niemiec i Japonii [PFLA 2015a]. 

Futbol amerykański w Polsce jest sportem amatorskim – zarówno Liga, jak i grające w niej 

drużyny działają w formie stowarzyszeń sportowych bazujących na społecznej pracy 

zawodników polskich. Jednak zatrudnianie obcokrajowców jest bardzo ważnym aspektem 

zarządzania tymi klubami. Tylko odpowiednio prowadzony klub współpracujący z władzami 

miasta i sponsorami jest w stanie pokryć koszty sprowadzenia i utrzymania w drużynie 

zawodnika z zagranicy.  

Pierwszym obcokrajowcem w PLFA był George Abele, który dołączył do drużyny The Crew 

Wrocław w 2008 roku. Wkrótce tą samą drogą poszły kolejne drużyny, sprowadzając głównie 

amerykańskich zawodników i trenerów. Obecnie (sezon 2015) w najwyższej klasie 

rozgrywkowej PLFA gra około 20 obcokrajowców, a połowa Topligowych drużyn jest szkolona 

i prowadzona przez zagranicznych trenerów i koordynatorów. Także coraz większa ilość drużyn 

grających w niższych klasach rozgrywkowych ligi decyduje się na przyjęcie graczy z zagranicy. 

Zgodnie z danymi Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego w rozgrywkach PLFA wystąpili 

przedstawiciele 29 narodowości. Popyt na zatrudnianie tzw. „importów”1 został unormowany 

przez regulamin PLFA. Zgodnie z tym dokumentem w składzie meczowym może wystąpić 

maksymalnie 4 graczy obcokrajowców. Nie dotyczy to drużyn Topligowych, w których składzie 

może grać ich nieograniczona ilość. Przepisy dotyczące wszystkich klas rozgrywkowych 

wskazują na liczbę importów mogących jednocześnie przebywać na boisku – po 2 z każdej 

z drużyn. Dodatkowo, aby zawodnicy zagraniczni mogli uczestniczyć w rozgrywkach play-off 

drużyny, muszą rozegrać przynajmniej 4 mecze w sezonie zasadniczym. Nie mogą również 

zmieniać barw drużyn w trakcie trwania sezonu [PLFA 2015b].  

W Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego mają też miejsce przypadki, kiedy to polscy 

zawodnicy dołączają do zagranicznych drużyn. Przykładowo urodzony (26.05.1988) w Oleśnicy 

Babatunde Ayegbusi swoją przygodę z futbolem zaczął właśnie w polskiej lidze (w roku 2005). 

Obecnie jest członkiem jednej z drużyn National Football League (NFL): Minnesota Vikings.  

Zawodnicy zagraniczni w innych dyscyplinach sportu 

Zjawisko zatrudniania zawodników zagranicznych można zaobserwować zarówno w sportach 

amatorskich, jak i zawodowych. Trudno porównywać kontraktowanie cudzoziemców w ligach 

zawodowych i tych, w których większość zawodników nie jest opłacanych. Jednym ze sportów, 

który zmagał się z kwestią limitów zawodników zagranicznych jest żużel. Ekstraliga żużlowa, 

                                                      

1 Imporci – zawodnicy sprowadzani spoza granic kraju w celu dołączenia do miejscowych drużyn futbolu 
amerykańskiego i udziału w rozgrywkach ligi - w tym przypadku PLFA. 
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czyli najwyższa klasa rozgrywek żużlowych w Polsce powstała w miejsce amatorskiej ligi 

w 1999 roku. Przełom dotyczący obcokrajowców przywożących punkty dla polskich drużyn 

nastąpił w listopadzie 2005 roku, kiedy to zniesiono limity dotyczące ilości zatrudnianych 

zawodników zagranicznych (dla porównania w latach 2004 i 2005 w drużynie ekstraligi mógł 

startować tylko jeden taki żużlowiec). Ta zmiana według polskich żużlowców i menedżerów 

żużlowych była nietrafiona i nierokująca sukcesów polskiego żużla w przyszłości: 

„zalew zawodników zagranicznych może spowodować, że za kilka lat nie będziemy w naszym 

kraju mieć klasowych żużlowców (…) nie rozumiem takiego działania. Działa ono wyjątkowo 

destrukcyjnie na nasz żużel” (fragment wypowiedzi Władysława Golloba [Michalak 2006]). 

Zapis o otwarciu rynku żużlowego w Polsce dotyczy również juniorów, którzy są przyszłością 

polskiego żużla: „zapis o tym, że młodzieżowcy mogą być obcokrajowcami był niepotrzebny. 

Na pozycjach juniorów powinni startować Polacy, bo szkolenie jest bardzo ważne i nie 

powinniśmy go zaniedbać” (fragment wypowiedzi Zenona Plecha [Michalak 2006]). 

Zagraniczni żużlowcy mają duży wpływ na sukces sportowy swoich drużyn i utrzymują wysoki 

poziom rozgrywek. Jak pokazują statystyki żużlowców na sezon 2014 w najlepszej dziesiątce 

znajduje się tylko trzech Polaków, co z jednej strony potwierdza słuszność gry cudzoziemców 

w polskiej lidze, z drugiej jednak może być wynikiem skupienia się na zagranicznej sile 

zawodników, zamiast szkoleniu polskich żużlowców. Obecnie (w sezonie 2015) połowa składu 

drużyn to zawodnicy zagraniczni, natomiast w sekcji juniorów nie występuje żaden 

cudzoziemiec [www.zuzelend.com: Transfery 2015]. 

Kolejnym przykładem zmagań w procesie kontraktowania cudzoziemców jest Polska Hokej 

Liga (PHL) – najwyższa zawodowa liga hokeja na lodzie w Polsce. W lipcu 2015 roku 

zatwierdzono decyzję o zmniejszeniu liczby zagranicznych hokeistów z ośmiu do sześciu. Zapis 

ten nie dotyczy bramkarzy oraz zawodników z polskimi korzeniami. O cudzoziemcach w PHL 

wypowiada się prezes MMKS Podhale Nowy Targ: ”Mam nadzieję, że uda nam się ograniczyć 

limit obcokrajowców, bo to jedyny ratunek dla naszego hokeja” [Białoński 2015]. Niewłaściwa 

jest sytuacja, w której zatrudniani obcokrajowcy hamują rozwój polskich zawodników, którzy 

często są na równie wysokim poziomie sportowym, co ich koledzy zagraniczni. Według raportu 

sporządzonego przez portal hokej.net „wartość, jaką obcokrajowcy wnoszą do Polskiej Ligi 

Hokejowej jest relatywnie niższa, niż średnia wartość obcokrajowców dla innych 

lig europejskich” [Grabowski 2013]. Zgodnie z tą oceną należy się skupić na szkoleniu polskich 

zawodników mogących w przyszłości odnosić sukcesy indywidualne i drużynowe.  

Wpływ obcokrajowców na rozwój Polskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego 

W pracy jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. Badanie 

przeprowadzono w kwietniu 2015 roku za pomocą formularza ankiety Google. W badaniu 

uczestniczyło 183 zawodników Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego z 46 drużyn z każdej z klas 

rozgrywkowych. Respondenci to zawodnicy pomiędzy 16 a 36 rokiem życia, grający w lidze 
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od początku jej utworzenia, jak i również dopiero zaczynający swoją przygodę z futbolem 

amerykańskim. Średni staż zawodników w rozgrywkach PLFA to 4 lata.  

Pożądana ilość cudzoziemców w klasach rozgrywkowych PLFA 

Większość respondentów (Wykres 7.1) zgadza się z limitami narzuconymi przez PLFA (51%). 

Nieco ponad 30% zawodników zmniejszyłoby tę liczbę do jedynie 1 lub 2. W grupie badanych 

znalazła się również niewielka ilość osób popierających nieograniczoną liczbę obcokrajowców 

w drużynach (7%), a także niewielu respondentów uważających, że w PLFA nie ma dla 

obcokrajowców miejsca (9%).  

Wykres 7.1. Jaki powinien być limit zawodników zagranicznych w drużynach PLFA? 
(% odpowiedzi) 

 
 Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

W ankiecie spytano również czy drużyny PLFA zatrudniają za dużo zawodników zagranicznych. 

Blisko 40% respondentów zaprzeczyło, zaś 35% potwierdziło, a 26% nie miało zdania na ten 

temat. 

Rola obcokrajowców w PLFA 

W Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego pierwszy zawodnik z zagranicy pojawił się w 2008 

roku. Dwa lata później w lidze znajdowało się ich czterech. Obecnie (sezon 2015) 

obcokrajowcy występują nie tylko w roli zawodników, ale również trenerów/koordynatorów. 

Zasilają oni głównie składy drużyn Topligowych:  

 Seahawks Gdynia – 4 zawodników 

 Panthers Wrocław – 4 zawodników i 2 trenerów 

 Husaria Szczecin – 3 zawodników i 1 trener 

 Lowlanders-Białystok – 3 zawodników 

 Zagłębie Steelers – 1 zawodnik i 1 trener  

 Warsaw Sharks – 4 zawodników.  
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Prawie wszyscy ankietowani zawodnicy (99%) są zgodni, że cudzoziemcy powinni zajmować 

stanowiska trenerów w drużynach PLFA, a 74% zgadza się na obecność obcokrajowców jako 

zawodników. Blisko 60% widzi również cudzoziemców w roli menedżerów drużyn futbolu 

amerykańskiego (Wykres 7.2). 

Wykres 7.2. Preferowane stanowiska cudzoziemców w drużynie futbolu amerykańskiego 
w Polsce 

 
 *ankietowani mogli zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi  

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Wpływ na wynik sportowy  

Na meczach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego zawodnicy zagraniczni popisują się 

efektownymi akcjami i zdobywają kluczowe punkty dla drużyny. Respondenci zostali zapytani 

czy opisywani gracze mają bezpośredni wpływ na wyniki meczów (Wykres 7.3).  

Wykres 7.3. Wpływ zawodników zagranicznych na wyniki meczów (% odpowiedzi) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Większość zawodników (64%) twierdzi, że to gra cudzoziemców jest kluczowym czynnikiem 

zwycięstwa w meczach. Potwierdza to również brak respondentów, którzy uważaliby, 

że obcokrajowcy nie mają bezpośredniego wpływu na wyniki meczów, a sami zawodnicy nie 

wnoszą do gry nic szczególnego. Ankietowani wskazali na wyraźną zależność między 

posiadaniem zawodnika zagranicznego w drużynie a jej sukcesem sportowym. Odpowiedzi te 

uprawniają do stwierdzenia, że obcokrajowcy odgrywają zasadniczą rolę w rozgrywkach PLFA.  

Ankietowanych zapytano również o możliwość zdobycia mistrzostwa bez pomocy zawodników 

zagranicznych w składzie drużynowym. Pytanie odniesiono osobno do mistrzostw PLFA I 

i PLFA II oraz Topligi (Wykres 7.4). W przypadku dwóch pierwszych klas rozgrywkowych 72% 

ankietowanych uznało, że „zagraniczna pomoc” nie jest potrzebna do wygrania mistrzostwa 

tych lig. Odmienne odpowiedzi uzyskano pytając o Topligę, gdzie 69% respondentów uważa, 

że cudzoziemcy są niezbędni do wygranej w Superfinale (mistrzostwo najwyższej klasy 

rozgrywkowej PLFA). Te wyniki dają wyobrażenie o poziomie rozgrywek ligowych. Drużyny 

PLFA I, a tym bardziej PLFA II są w stanie same wypracować odpowiednio wysoki 

i satysfakcjonujący wynik sportowy zapewniający im mistrzostwo czy awans do wyższej ligi. 

W Toplidze gra elita zawodników, stąd małe jest prawdopodobieństwo uzyskania pierwszego 

miejsca w tabeli rozgrywkowej bez wsparcia zawodników zagranicznych.  

Wykres 7.4. Uważam, że do zdobycia mistrzostwa niepotrzebni są zawodnicy zagraniczni 
(% odpowiedzi) 

  
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Wpływ na rozwój PLFA 

Polska Liga Futbolu Amerykańskiego swoją działalność zaczęła 9 lat temu od czterech drużyn 

i jednej klasy rozgrywkowej. Jak już wspomniano – dziś w Lidze jest ponad 90 drużyn i blisko 

4 tysiące zawodników grających w 5 klasach rozgrywkowych: Topliga, PLFA I, PLFA II, PLFA 8, 

PLFA J. W futbol amerykański zaczęły grać również dzieci. W szkołach dzięki współpracy 
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„Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich” finansowanego ze środków 

pochodzących z budżetu państwa [MSiT 2015] zaczęto promować bezkontaktową odmianę 

tego sportu: futbol flagowy. Na rozwój PLFA składa się ciężka praca pasjonatów tego sportu w 

Polsce. Przeprowadzone badanie wykazało, że na ekspansję Ligi wpłynęli też sami 

obcokrajowcy. Prawie wszyscy ankietowani uważają (93%), że to dzięki cudzoziemcom wzrasta 

poziom sportowy rozgrywek PLFA, a niewielu mniej (91%) zgadza się ze stwierdzeniem, 

że mają wpływ (poprzez wspólne treningi, campy) na wzrost umiejętności gry zawodników 

polskich. Tyle samo (91%) respondentów uznało, że obecność zagranicznych zawodników oraz 

trenerów znacząco i bezpośrednio wpłynęło na rozwój Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.  

Wpływ na polskich zawodników PLFA 

Ankietowanym zawodnikom przedstawiono trzy kluczowe czynniki wpływające na dobrą grę 

zagranicznych członków drużyn PLFA. Były to: warunki fizyczne, gra w ligach bardziej 

rozwiniętych, funkcjonujących dłużej niż PLFA i przeszkolenie (gra w szkołach średnich 

lub uniwersytetach). Respondentów poproszono o zaznaczenie jednego czynnika mającego 

największą przewagę w porównaniu z zawodnikami polskimi (Wykres 7.5).  

Wykres 7.5. Obszary przewagi zawodników zagranicznych nad polskimi w PLFA 
(% odpowiedzi) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Większość zawodników (71%) za kluczowy czynnik przemawiający za wyższością poziomu gry 

zawodników zagranicznych nad polskimi wskazała przeszkolenie. Chodzi tutaj głównie 

o możliwość rozwoju futbolowych umiejętności już od najmłodszych lat, jak odbywa się 

to w Stanach Zjednoczonych. Styczność z futbolem amerykańskim w młodym wieku 

ma fundamentalne znaczenie na rozwój umiejętności zawodnika, a uczestniczenie w meczach 
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trener mistrzów Polski w futbolu amerykańskim Maciej Cetnerowski: „Poziom talentu nie różni 

się w Polsce od innych krajów. Trzeba jednak zrozumieć, ze nasze ligi istnieją krócej i poziom 

ogrania i wyszkolenia nie jest jeszcze na tym samym poziomie, co w innych państwach” 

[Matkowski 2015]. Do części polskich szkół wprowadzono już futbol flagowy. PLFA ma również 

swoją ligę juniorów, a futbol amerykański zyskuje coraz większe zainteresowanie dzieci 

i młodzieży. W USA dyscyplina ta uważana jest za sport narodowy.  

Polscy zawodnicy zostali również zapytani o słuszność stwierdzenia: „zawodnicy zagraniczni 

odbierają szansę polskim zawodnikom na grę w pierwszym składzie”. Z tą tezą zgodziło się 

40% respondentów (17% – zgadzam się, 23% – raczej się zgadzam), 38% zaprzeczyło 

(25% – raczej się nie zgadzam, 13% – nie zgadzam się), a neutralność w tym temacie wykazało 

22% ankietowanych.  

Zapytano również o wpływ zagranicznych zawodników na wzrost umiejętności polskich 

graczy – co odbywa się poprzez wspólne treningi i organizowane campy (Wykres 7.6). 

Wykres 7.6. Czy zagraniczni gracze wpływają na wzrost umiejętności polskich zawodników? 
(% odpowiedzi) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Respondenci zgodnie zauważają wpływ obcokrajowców na rozwój umiejętności i motywację 

polskich graczy (67%). Tylko 20% ankietowanych nie miała zdania na ten temat, a nieznaczna 

część (nieco ponad 10%) nie zgodziła się z tym stwierdzeniem.  

Zawodnicy zostali poproszeni o podanie (maksymalnie 3) najlepszych graczy zagranicznych, 

którzy grają lub grali w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego. Zdecydowanym liderem tej 

klasyfikacji został Tunde Ogun (zawodnik drużyny Seahawks Gdynia). Potwierdzają to również 

statystyki prowadzone przez Polską Ligę Futbolu Amerykańskiego. Poniższe tabele 

91,2%

3,8% 4,9%

Tak/ Raczej tak Nie mam zdania Nie/ Raczej nie



K. Bujak – Wpływ zawodników obcokrajowych na sukces sportowy na przykładzie Polskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego 

-------------------- 
K. Nessel (red.) – Bohaterowie drugiego planu w sporcie 

87 

prezentują liczbę zdobytych przyłożeń (touchdowns TD1) i przebiegniętych długości (yards2). 

Tabela 7.1 przedstawia dane z akcji biegowych. W trójce najlepszych zawodników nie znalazł 

się żaden Polak. Lider Tunde Ogun zdobył 12 przyłożeń (72 punkty). 

Tabela 7.1. Statystyki indywidualne na sezon 2014 – Topliga – akcje biegowe 

Imię i nazwisko Drużyna TD Jardy 

1. Tunde Ogun Seahawks Gdynia 12 925 

2. Jamal Shulters Panthers Wrocław 11 535 

3. Lance Kriesien Seahawks Gdynia 7 419 

Źródło: http://plfa.pl: Statystyki  [odczyt: 20.05.2015]. 

Tabela 7.2 przedstawia zdobyte punkty przez zawodników grających na pozycji quarterback3. 

W tabeli podano również procentową skuteczność (rzutów) rozgrywających oraz ilość 

przebiegniętych jardów.  

Tabela 7.2. Statystyki indywidualne na sezon 2014 – Topliga – akcje podaniowe 

Imię i nazwisko Drużyna Skuteczność (%) TD Jardy 

1. Lance Kriesien Seahawks Gdynia 53 16 1415 

2. Bartosz Dziedzic Panthers Wrocław 58.7 7 839 

3. Filip Mościcki Warsaw Eagles 50 6 586 

Źródło: http://plfa.pl: Statystyki  [odczyt: 20.05.2015]. 

W tej klasyfikacji przewodzi Lance Kresien z drużyny Seahawks Gdynia. W przeciwieństwie 

do danych z akcji biegowych, w tym wypadku najwyższe wyniki uzyskali również zawodnicy 

polscy, zajmując drugie i trzecie miejsce.    

Podsumowanie  

Zarówno statystyki prowadzone przez Polską Ligę Futbolu Amerykańskiego, jak i sami 

zawodnicy grający w lidze wskazują na istotny wpływ zagranicznych zawodników na rozwój tej 

dyscypliny sportu w Polsce. Obcokrajowcy (jako zawodnicy i trenerzy) podnoszą nie tylko 

poziom rozgrywek PLFA, ale również mają wpływ na rozwój umiejętności polskich 

                                                      

1 TD - touchdown – wbiegnięcie z piłką w pole punktowe przeciwnika lub złapanie piłki w tym polu (za co drużyna 
otrzymuje 6 punktów). 

2 Jard – yard – jednostka długości równa 0,91m. Futbol amerykański rozgrywany jest na boisku o długości 120 
jardów. 

3 Quarterback jest to rozgrywający drużyny, najważniejszy zawodnik ustalający charakter zagrywki, rzucający 
piłkę lub ją podający [Kenneth Beckman 2015] 

http://plfa.pl/
http://plfa.pl/
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zawodników. Niewątpliwym atutem zagranicznych kolegów jest ich przeszkolenie – gra 

od dzieciństwa aż do lig akademickich. To główna przewaga nad polskimi zawodnikami, 

jaką wskazali respondenci. Grając w polskich klubach, cudzoziemcy są kluczowym czynnikiem 

zwycięstwa drużyn, które reprezentują. Większość futbolistów polskich nie wyobraża sobie 

szansy zdobycia mistrzostwa Topligi bez gry zawodników zagranicznych w drużynie.  

Jest to sytuacja odmienna niż w hokeju i sporcie żużlowym mających długoletnią tradycję 

na polskim rynku sportowym. Z jednej strony w tych dyscyplinach ilość zawodników 

zagranicznych jest dużo bardziej znacząca, z drugiej zaś – ich obecność bywa postrzegana 

negatywnie przez prezesów, menedżerów i samych zawodników jako blokująca rozwój 

sportowców polskich. 

Natomiast w przypadku futbolu amerykańskiego imporci wydają się być konieczni w rozwoju 

tego sportu w Polsce. Mały staż tej dyscypliny w naszym kraju wiąże się z koniecznością 

transferu doświadczenia zagranicznych zawodników i trenerów (najczęściej Amerykanów). 

Wydaje się więc, że jeszcze przez wiele lat kontraktowanie zagranicznych zawodników 

i trenerów będzie korzystne. Należałoby jednak wykorzystać ten czas na rozwój edukacyjnej 

bazy sportowej i popularyzację tego sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży – tak 

by w przyszłości rozwój futbolu amerykańskiego na polskich boiskach miał bardziej narodowy 

charakter. 
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Rozdział 8 

 

Wpływ sponsoringu na rozwój dyscypliny 
sportowej na przykładzie skoków 

narciarskich w Polsce oraz Grupy Lotos S.A. 
 

Magdalena Czakon1 

 

 

Streszczenie: Opracowanie przybliża zagadnienie wpływu sponsoringu na rozwój dyscypliny 
sportowej. Jako przykład przeanalizowano Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich 
,,Szukamy Następców Mistrza” uruchomiony przez Polski Związek Narciarski wraz z Grupą 
Lotos S.A. jako sponsorem. Na podstawie dostępnej literatury oraz przeprowadzonych badań 
wykazano, iż długofalowa i wieloletnia strategia odbudowy polskich skoków narciarskich 
realizowana w ramach tego programu skutecznie przyczyniła się do rozwoju skoków 
narciarskich w Polsce (poprzez poprawę bazy sprzętowej, organizację profesjonalnych 
zawodów dla młodzieży, motywację finansową zawodników, zwiększenie dostępności 
wykwalifikowanych trenerów, zapewnienie elastyczności działań Związku). Ważne jest jednak, 
iż sponsoring sportowy nie był jedynym czynnikiem decydującym o rozwoju tej dyscypliny.  

Słowa kluczowe: Grupa Lotos S.A., Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich, 
rozwój dyscypliny sportowej, skoki narciarskie, sponsoring sportu.

 

Wprowadzenie 

Skoki narciarskie od lat stanowią jeden z najpopularniejszych sportów w Polsce. Swoją 

popularnością ta dyscyplina ustępuje jedynie piłce nożnej. Polscy zawodnicy mają obecnie 

do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt i współpracują z najlepszymi trenerami, 

fizjoterapeutami czy serwismenami. Choć ostatni sezon 2014/2015 był jednym z gorszych 

od lat, to kadra narodowa nadal zalicza się do światowej elity w tej dyscyplinie. Śledząc rozwój 

tego sportu w Polsce jedynie przez ostatnie dwa-trzy lata można by odnieść wrażenie, 

że sytuacja jest tak dobra od zawsze, a Polacy odgrywają kluczową rolę w światowych skokach 

narciarskich od lat. Kiedy jednak obecny stan tego sportu w Polsce zestawimy z sytuacją 

                                                      

1 mgr Magdalena Czakon – Uniwersytet Jagielloński 
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z początków kariery Adama Małysza, zauważymy różnicę wprost nie do uwierzenia. 

Nasz utytułowany Olimpijczyk w początkach swojej kariery (kiedy chciał wystąpić po raz 

pierwszy w Turnieju Czterech Skoczni) musiał zapożyczyć się u osób prywatnych, gdyż PZN nie 

był w stanie pokryć kosztów tego wyjazdu [Wilkowicz 2013]. Co więc takiego wydarzyło się 

w polskich skokach narciarskich, że ze sportu mało popularnego i borykającego się z dużymi 

problemami finansowymi stał się drugą po piłce nożnej najchętniej oglądaną dyscypliną 

w kraju, z zawodnikami w światowej czołówce, dobrym programem szkolenia młodych 

zawodników i jeszcze lepszą sytuacją finansową? I jaka jest w tym rola wkładu sponsorskiego 

Grupy Lotos S.A.? 

Powszechnie wiadomo, że sport światowy wszedł w silne relacje ze światem biznesu, wielkimi 

firmami i korporacjami, które postrzegają sport jako doskonały nośnik reklamowy dla swoich 

produktów czy usług, jako sposób wypromowania swojej marki i dotarcia do wielkiej rzeszy 

klientów, do których nie trafiliby poprzez tradycyjny przekaz reklamowy. Związki sportu 

z biznesem są obecnie tak silne, iż w ogóle trudno sobie wyobrazić odwrócenie czy zatrzymanie 

tego procesu.  

Niniejsze opracowanie ma na celu ukazać, iż działania sponsoringowe, o ile prowadzone 

są według przemyślanej i wieloletniej strategii, mogą wpłynąć na rozwój danej dyscypliny 

sportowej. Poniższa publikacja nie zamierza udowadniać tezy, iż sponsoring pełni kluczową 

rolę w rozwoju dyscypliny sportowej, lecz tylko, że jest jednym z ważniejszych czynników. 

Powodzenie strategii sponsoringowej jest także zależne od innych zmiennych: nie tylko 

od tego, jak rozdysponowane są pieniądze od sponsora i ile ich jest, ale również jak wyglądają 

zaplecze trenerskie, infrastruktura, współpraca organizacji sportowej (w tym wypadku 

Polskiego Związku Narciarskiego) z samorządami lokalnymi, Ministerstwem Sportu i Turystyki 

itd.  

Ponadto podczas badania wpływu sponsoringu na rozwój dyscypliny sportowej należy 

uwzględnić fakt, iż większość danych związanych z umowami finansowymi zawartymi 

pomiędzy sponsorem a sponsorowanym jest objętych tajemnicą i nie można uzyskać do nich 

szczegółowego wglądu. Należy więc bardziej opierać się na wymiernych, dostrzegalnych 

efektach sponsoringu niż na wielkości kwoty przekazywanej przez sponsora. 

Pierwsza część artykułu omawia w sposób skrócony najważniejsze aspekty dotyczące 

sponsoringu sportowego zarówno w Polsce, jak i na świecie. W kolejnej części przybliżono 

współpracę Polskiego Związku Narciarskiego z Grupą Lotos S.A., Generalnym Sponsorem 

Polskiego Narciarstwa, na tle masowego zainteresowania kibiców i mediów tą dyscypliną 

w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Zwrócono szczególną uwagę na Narodowy Program 

Rozwoju Skoków Narciarskich ,,Szukamy Następców Mistrza”, na którym w dużej mierze 

opiera się strategia sponsoringowa Grupy Lotos S.A. W trzeciej części pracy przedstawiono 

wyniki badań własnych opartych na wywiadach ze specjalistami od lat związanymi z tematyką 

sponsoringu skoków narciarskich w Polsce: Apoloniuszem Tajnerem (prezesem Polskiego 

Związku Narciarskiego), Janem Winkielem (specjalistą ds. marketingu w Polskim Związku 

Narciarskim) oraz Janem Szturcem (pierwszym trenerem klubowym Adama Małysza oraz 
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trenerem dzieci i młodzieży w Wiślańskim Stowarzyszeniu Sportowym – dawniej klubie Wisła 

Ustronianka). Badania były przeprowadzane w formie indywidualnych wywiadów 

bezpośrednich. Przytaczane w poniższej publikacji wypowiedzi tych trzech ekspertów 

pochodzą bezpośrednio z tych wywiadów. Na podstawie dostępnej literatury oraz 

przeprowadzonych wywiadów w ostatniej części pracy przedstawiono wnioski na temat 

wpływu sponsoringu sportowego na rozwój dyscypliny sportowej, w tym przypadku skoków 

narciarskich1.  

Sponsoring sportowy 

Według jednej z najbardziej ogólnych definicji sponsorem określa się osobę, która ofiarowuje 

określone sumy pieniędzy bądź też dobra czy usługi, oczekując jednocześnie za swoje wsparcie 

określonych korzyści i usług wzajemnych. To bardzo ważna charakterystyka, gdyż dzięki temu 

można odróżnić sponsoring od patronatu czy mecenatu, które cechują się tym, iż wynikają 

często z pobudek altruistycznych i są pozbawione chęci zysku czy otrzymania własnych 

korzyści z tytułu wspierania danego przedsięwzięcia lub osoby. Obecnie sponsoring nie 

ogranicza się tylko do sportu, choć to właśnie on jest najchętniej i najhojniej sponsorowaną 

przez określone podmioty dziedziną [Sabal 2011, s. 103-105]. 

Wydarzenia sportowe zaczęły zyskiwać na popularności w skali globalnej wraz z dynamicznym 

rozwojem środków masowego przekazu i telekomunikacji. Dzięki temu trafiają do bardzo 

szerokiego grona odbiorców. Tym samym sport ulega coraz większej komercjalizacji, 

a sponsoring sportu staje się w pewnym stopniu odpowiedzią na taki stan rzeczy 

[Sabal 2011, s. 106] – nie ma bowiem lepszego nośnika reklamowego dla firmy czy instytucji 

niż sportowiec lub wydarzenie sportowe, którzy są jednocześnie obserwowani przez miliony 

widzów na całym świecie.  

Poprzez sponsoring sportu należy więc rozumieć wszelkie działania danej firmy, które 

obejmują finansowanie bądź wspieranie (często oba z tych działań) usługami i środkami 

rzeczowymi (sprzęt sportowy, strój itp.) sportowców, organizacji sportowych bądź też imprez. 

W zamian za to podmioty sponsorowane realizują cele komunikacyjne i promocyjne swojego 

sponsora [Datko 2012, s. 288]. Dla firm, instytucji i organizacji na całym świecie, które decydują 

się na sponsoring sportu jako jedną z form promocji, ten rodzaj działalności ma spełniać trzy 

podstawowe funkcje: jako inwestycja w wizerunek marki, sposób na właściwe zarządzanie 

renomą i reputacją firmy, metoda budowania relacji z innymi partnerami biznesowymi. 

Ponadto sponsoring stwarza firmom możliwość włączania się z sukcesem w akcje społeczne, 

co z kolei podnosi wiarygodność marki [Kase 2007, s. 209]. 

                                                      

1 Opracowanie jest oparte na pracy magisterskiej autorki poruszającej zagadnienie sponsoringu skoków 
narciarskich w Polsce (obronionej w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2014). 
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Aby sponsoring sportu był efektywny i przynosił wymierne korzyści, niezwykle ważnym 

czynnikiem, obok udziału sponsorowanego i sponsorującego, jest obecność trzeciego 

partnera: mediów, które przekazują relacje ze sponsorowanych imprez [Sznajder 2012, s. 238]. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż z reguły sporty nieregularnie promowane i transmitowane 

w mediach nie mogą oczekiwać podobnego zainteresowania i wsparcia sponsorów, 

jak te o zapewnionym dobrym czasie antenowym. Zawody sportowe stały się produktem, 

do którego ciągłego udoskonalenia dążą jednocześnie organizatorzy zawodów i federacje 

sportowe. Sport ma być atrakcyjny już nie tylko dla samych kibiców, ale w równym stopniu 

także dla mediów i sponsorów [Sznajder 2012, s. 240]. 

Z literatury przedmiotu wynika, iż rola tradycyjnej reklamy w mediach stale maleje, 

a sponsoring okazuje się dla niej doskonałą alternatywą. Nie jest on bowiem postrzegany jako 

natrętna lub zbyt nachalna forma promocji. Tym samym jego potencjał jest bardzo duży i coraz 

chętniej wykorzystywany [Peverelli i de Feniks 2008, s. 36]. Ponadto dla pewnych obszarów 

działalności gospodarczej, które nie cieszą się zbyt wielkim poparciem społecznym 

(m. in. przemysł rafineryjny czy chemiczny) sponsorowanie sportu może być doskonałą okazją 

zjednania przychylności i zaufania społeczeństwa (Sporek 2007, s. 109). Taką firmą jest właśnie 

Grupa Lotos S.A. związana z przemysłem rafineryjnym. 

Sponsoring sportowy może przyjmować kilka form [Datko 2012, s. 58-59]: 

 sponsorowanie indywidualnych sportowców 

 sponsorowanie drużyn i klubów sportowych 

 sponsorowanie imprez sportowych 

 sponsorowanie związków i organizacji sportowych. 

Podstawą sukcesu marketingowego danej firmy chcącej posłużyć się sponsoringiem sportu 

jako narzędziem promocji jest zbudowanie odpowiedniego programu. Stanowi on zawsze 

integralną część strategii marketingowej i promocyjnej firmy. Strategia sponsoringowa 

powinna zawierać: 

 cele, które firma chce osiągnąć poprzez wspieranie danego sportowca, klubu bądź 

imprezy sportowej 

 charakterystykę grup docelowych, do których firma chce dotrzeć 

 analizę skuteczności sponsoringu i pomiar jego efektywności 

 ustalenie warunków, jakie musi spełnić każda ze stron 

 określenie rodzajów zobowiązań, zarówno ze strony sponsorującego, 

jak i sponsorowanego 

 wartość budżetu. 

Sponsoring sportowy w Polsce podąża za ogólnoświatowym trendem – wśród firm 

decydujących się na ten rodzaj promocji najbardziej popularne są działania związane właśnie 

ze wspieraniem sportu. Według badań nawet osoby niezainteresowane sportem w Polsce 

w sposób znaczny są w stanie wymienić kilka firm działających w obszarze sponsoringu 

sportowego. Ponadto ponad połowa badanych uważa, że sponsoring daje polskiemu sportowi 
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możliwość lepszego rozwoju, przez co firmy związane ze sponsoringiem zyskują sobie 

przychylność konsumentów [Deloitte i KIS 2012, s. 3]. 

W Polsce dyscypliną sportową najchętniej wybieraną przez sponsorów niezmiennie pozostaje 

piłka nożna jako najchętniej oglądany przez Polaków sport, niezależnie od wyników 

osiąganych przez polską reprezentację czy poszczególne kluby. Innymi chętnie wybieranymi 

przez sponsorów dyscyplinami w Polsce są: siatkówka, koszykówka, sporty zimowe 

(wraz ze skokami) i sporty motorowe. Taka dywersyfikacja jest korzystna. 

Świadczy o potencjale marketingowym, jakim dysponują różne dyscypliny w Polsce 

[Deloitte i KIS 2012, s. 23]. 

Wydaje się, iż zarówno postępującej komercjalizacji sportu, jak i jego pogłębiających się 

związków ze światem biznesu nie da się już zatrzymać. Choć są to procesy, których nie da się 

odwrócić czy spowolnić, a sponsoring sportowy staje się jednym z kluczowych czynników 

mających wpływ na rozwój sportów, to powinno się zawsze pamiętać, aby w postępującej 

komercjalizacji sportu nie zatracić ostatecznie jego pierwotnych idei, celów i założeń 

[Houlihan 2003, s. 325]. 

Wzrost popularności skoków narciarskich w Polsce 
i współpraca Polskiego Związku Narciarskiego z Grupą Lotos 
S.A. 

Polska ma długie tradycje w uprawianiu skoków narciarskich. Słynna skocznia narciarska 

Krokiew w Zakopanem powstała w 1925 roku, a samo miasto jest stolicą polskich skoków 

narciarskich. Pierwszy złoty medal olimpijski w tej konkurencji został wywalczony dla Polski 

przez Wojciecha Fortunę w Sapporo w 1972 roku. Niestety sport ten aż do czasów wielkich 

sukcesów Adama Małysza był zdecydowanie określany w Polsce mianem niszowego 

i borykającego się z wielkim kryzysem i brakiem środków finansowych na dalszy rozwój.  

Spektakularna wygrana Turnieju Czterech Skoczni przez Adama Małysza w 2001 roku, triumf 

w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym samym sezonie oraz niezwykle udana kariera 

i utrzymywanie się przez wiele lat w światowej czołówce sprawiły, że w Polsce zapanowała 

powszechna moda na skoki narciarskie. Zjawisko to uzyskało określenie ,,Małyszomania”, 

a sam zawodnik traktowany był niemal jak bohater narodowy. W 2014 roku został wybrany 

Najlepszym Sportowcem 25-lecia. Jego sukcesy przyciągały nie tylko kibiców w całym kraju 

i liczne media. Sam zawodnik i skoki narciarskie w Polsce stały się atrakcyjne także 

dla sponsorów, choć w tamtych czasach ten rodzaj promocji był dopiero w fazie początkowej 

w naszym kraju. 

Bez wątpienia to Adam Małysz jest tym zawodnikiem, który wprowadził polski sport 

do reklamy i zapoczątkował nową erę w historii sponsorowania polskiego sportu. 

Przed Małyszem nie tylko polskie narciarstwo, ale też wiele innych sportów nie wzbudzało 

większego zainteresowania sponsorów, a wizerunek zawodników prawie wcale nie był 
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wykorzystywany w spotach telewizyjnych czy reklamach. Jedną z pierwszych firm, która 

na polskim rynku zaczęła doceniać możliwości, jakie niesie ze sobą sponsoring sportowy był 

Red Bull. Firma ta związała się z Małyszem jeszcze przed jego sukcesami i wspiera go nadal 

jako kierowcę w rajdach samochodowych. Jest to wzorcowe działanie zgodnie z ideą, 

iż długotrwała, dobrze zaplanowana na wiele lat strategia sponsoringowa jest jednym 

z kluczowych elementów powodzenia tej formy promocji [Grzeszak 2011]. 

Wzrost zainteresowania Małyszem pociągnął za sobą również wzrost liczby sponsorów, 

którzy zaczęli wspierać zarówno innych skoczków, jak i cały Polski Związek Narciarski. 

Najlepszym przykładem jest tutaj Grupa Lotos S.A., która w 2003 stała się sponsorem 

generalnym całego polskiego narciarstwa. 

Grupa Lotos S.A. to polska grupa kapitałowa zajmująca się przede wszystkim poszukiwaniem, 

wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej, a także dystrybucją produktów 

ropopochodnych. Początki firmy sięgają 1973 roku. Spółka po raz pierwszy wystąpiła 

pod nazwą znaną obecnie, czyli Grupa Lotos S.A., w roku 2003. Głównym akcjonariuszem 

przedsiębiorstwa pozostaje Skarb Państwa posiadający ponad 53% udziałów [www.lotos.pl]. 

Spółka aktywnie od wielu lat angażuje się w sponsoring polskiego sportu. Dla firmy jednym 

z celów nadrzędnych jest budowanie i ugruntowywanie wizerunku przedsiębiorstwa 

społecznie odpowiedzialnego. Zaangażowanie w sponsoring jest też dla Grupy Lotos S.A. 

okazją do kreowania pozytywnego wizerunku firmy, a także możliwością popularyzowania jej 

znaku towarowego i zwiększania prestiżu przedsiębiorstwa [www.odpowiedzialny.lotos.pl]. 

Trzeba pamiętać, że mimo wielkich sukcesów Adama Małysza, na początku XXI wieku sytuacja 

skoków narciarskich w Polsce była bardzo trudna. Brakowało zintegrowanego, w pełni 

profesjonalnego, koordynowanego centralnie systemu szkolenia, który w odpowiedni sposób 

pozwalałby na rozwój nowego pokolenia zawodników i zapewnił przyszłość tej dyscyplinie 

w Polsce. 

Dlatego też wspólny projekt Grupy Lotos S.A. oraz Polskiego Związku Narciarskiego ,,Szukamy 

Następców Mistrza” okazał się największym sportowo-społecznym przedsięwzięciem 

w historii narciarstwa w Polsce. Związek zaczął zdawać sobie sprawę z nieprawdopodobnego 

zainteresowania dyscypliną wśród społeczeństwa. Na treningi do klubów zaczęły przychodzić 

tłumy dzieci i młodzieży. Równocześnie ze względu na ograniczone środki finansowe było 

oczywiste, iż bez udziału sponsorów z zewnątrz właściwy rozwój tej dyscypliny w Polsce 

nie będzie możliwy. A sukcesy sportowe danego zawodnika, tak jak było to w przypadku 

Adama Małysza, to zawsze najlepszy czas na to, aby pozyskiwać nowych sponsorów, 

tworzyć odpowiednie programy szkoleniowe i zaplecze dla rozwoju dyscypliny 

[www.szukamynastepcowmistrza.lotos.pl]. 

Program ,,Szukamy Następców Mistrza” działa z założenia na wielu płaszczyznach i stara się 

sprostać problemom, z jakimi przez lata zmagały się polskie skoki narciarskie. Przez szereg lat 

inicjatywa ta zapewniła m.in.: 
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 stworzenie i realizację długofalowej strategii rozwoju tego sportu w Polsce, 

umożliwienie właściwych treningów dzieciom i młodzieży chcącym uprawiać skoki 

narciarskie oraz kombinację norweską – w ocenie Apoloniusza Tajnera, prezesa 

zarządu PZN, przed uruchomieniem programu brakowało w Polsce odpowiedniego 

systemu współzawodnictwa sportowego czy sprzętu dla zawodników. Koszt zarówno 

organizacji zawodów, jak i zakupu sprzętu przerastał możliwości finansowe klubów 

sportowych. W tamtym okresie często jedna para sprzętu służyła do szkolenia dwóch 

lub trzech młodych zawodników. Dzieci trenowały w starych, zniszczonych 

kombinezonach. Skocznie były przygotowywane w nieodpowiedni sposób. Stwarzało 

to znaczne trudności w odpowiednim szkoleniu. Braki sprzętowe czy brak odpowiednio 

przygotowanych skoczni treningowych powodowały nabieranie złych nawyków 

u młodych zawodników, niełatwych do wyeliminowania w przyszłości. Stąd nie 

do przecenienia jest nawiązanie współpracy z Grupą Lotos S.A.. Tym bardziej, 

iż wg Jana Winkiela sponsor nigdy nie wnikał w kwestie sportowe związane 

z  programem, pozostawiając je w całości w gestii Polskiego Związku Narciarskiego; 

 możliwość startów dla młodych zawodników w cyklu zawodów LOTOS Cup – juniorzy 

mają okazję do zmierzenia się z innymi zawodnikami, dodatkową motywację 

do systematycznej pracy i treningów, a także możliwość obycia się z profesjonalną 

rywalizacją sportową i sprawdzenia w sytuacji stresowej. System rozgrywania 

zawodów jest bardzo zbliżony do Pucharu Świata, co zwiększa jego atrakcyjność. Dzieci 

i młodzież rywalizują ze sobą w różnych grupach według kryteriów wiekowych. Każdy 

występ to kolejne punkty, a na koniec sezonu zawodnik z największą ich ilością zostaje 

zwycięzcą całego cyklu. Zawody LOTOS Cup – wg A. Tajnera – stanowią trzon startów 

dla młodych zawodników i to pod nie jest układany cały sezon (cykl przygotowań, 

treningi i pozostałe zawody); 

 rozwój skoków narciarskich kobiet oraz kombinacji norweskiej – dla zawodników tych 

konkurencji również urządza się specjalne zawody z własnym systemem punktów 

i nagród. W sezonie 2013/2014 zawodniczki z Polski pierwszy raz w historii 

zadebiutowały w Pucharze Świata Kobiet, a w październiku 2014 roku odbył się 

pierwszy konkurs Mistrzostw Polski w Skokach Narciarskich Kobiet. Zawody 

te zdominowane są przez zawodniczki uczestniczące wcześniej w zawodach z cyklu 

LOTOS Cup; 

 stypendia i nagrody przyznawane corocznie laureatom programu ,,Szukamy 

Następców Mistrza”– kilkusetzłotowe nagrody trafiają zawsze do zawodników, którzy 

w klasyfikacji generalnej w danej grupie wiekowej byli zdobywcami podium. Co roku 

wypłacanych jest 12 stypendiów sportowych dla zdobywców trzech pierwszych miejsc 

w kategorii junior B i C zarówno w skokach narciarskich, jak i w kombinacji norweskiej 

[www.szukamynastepcowmistrza.lotos.pl]; 
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 stypendia dla trenerów (łącznie dla 15 osób), dzięki którym szkoleniowcy mogą 

poświęcać więcej czasu na pracę w klubach i przyjmować na treningi wszystkich 

chętnych. Mimo iż stypendia są przyznawane dopiero od sezonu 2012/2013, 

to ich wypłacanie było wpisane w strukturę programu już od samego początku pomimo 

początkowego sceptycyzmu Grupy Lotos S.A. W opinii prezesa Tajnera oraz 

wieloletniego trenera klubowego Jana Szturca pozwoliło to zatrudnić młodych 

wykwalifikowanych trenerów zapewniających ciągłość odpowiedniego treningu rzeszy 

dzieci i młodzieży w lokalnych klubach sportowych. Stypendia trenerskie okazały się 

więc i są nadal kluczowym elementem w rozwoju skoków narciarskich mężczyzn. 

Jak ważna jest rola stypendiów trenerskich, a dokładnie ich brak – niechlubnie 

potwierdza sytuacja polskich skoków narciarskich kobiet i kombinacji norweskiej. 

Obaj, Tajner i Szturc, przekonują, że sporty te, mimo objęcia ich programem 

„Szukamy Następców Mistrza” przez wiele lat miały trudności z wyjściem z zapaści 

także z powodu braku odpowiedniej ilości trenerów gotowych kształcić dzieci za bardzo 

niskie klubowe pensje (w dodatku w kombinacji norweskiej potrzebnych jest dwóch 

trenerów – skoków i biegów narciarskich); 

 finansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów sportowych oraz 

przygotowania skoczni na treningi – w całej historii programu jego beneficjentami 

było 19 klubów sportowych, którym Grupa Lotos S.A. przekazała łącznie 235 

kompletów par nart wraz z wiązaniami, 201 par butów skokowych, 100 kasków oraz 

210 kombinezonów (www.szukamynastepcowmistrza.lotos.pl). Jak mówi Jan Szturc, 

bez tego wsparcia kluby nie byłyby w stanie przyjąć na treningi wszystkich chętnych 

dzieci. Dla klubów o ograniczonych funduszach to znacząca pomoc; 

 możliwość wydatkowania środków sponsorskich w sposób bardziej elastyczny 

i szansę szybkiego reagowania na bieżące potrzeby finansowe – w przypadku 

środków publicznych otrzymywanych m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki istnieją 

większe obostrzenia wynikające m.in. z przepisu o konieczności rozpisania przetargu 

na każdą zakupioną rzecz z otrzymanych pieniędzy publicznych. Jak wyjaśnia Jan 

Winkiel, sponsorzy tacy jak Grupa Lotos S.A. podpisują umowę bezpośrednio ze 

Związkiem, a nie z Ministerstwem, stąd też większa swoboda w wydatkowaniu takich 

pieniędzy, aczkolwiek Związek ma obowiązek składania raportów swojemu sponsorowi 

z wydatkowania otrzymanych środków. Pozwala to uniknąć nieprawidłowości 

i nadużyć. Jest to też rozwiązanie praktyczne, gdyż przetargi bywają czasochłonne, 

a niejednokrotnie wygrywające firmy oferując najniższe ceny nie zapewniają 

w praktyce najwyższej jakości swoich ofert. Dlatego Apoloniusz Tajner otwarcie 

przyznaje, że środki sponsorskie pozwalają Związkowi reagować szybko na stale 

zmieniający się rynek i dzięki temu dorównywać światowej czołówce, nie tylko 

poziomem sportowym, ale też wiedzą i technologią. 
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Wpływ programu na rozwój skoków narciarskich w Polsce obrazuje Tabela 8.1. Prezentuje ona 

udział stypendystów programu w kadrach narodowych oraz młodzieżowych. Znamienne, 

że od wielu lat trzony zarówno kadry narodowej, jak i młodzieżowej stanowią stypendyści 

programu. 

Tabela 8.1. Udział stypendystów programu ,,Szukamy Następców Mistrza” w kadrach 
narodowych oraz młodzieżowych od sezonu 2007/2008 do 2015/2016 

Sezon Kadra A Kadra juniorska 

 
Ilość stypendystów 

programu 
Ilość wszystkich 

zawodników w kadrze 
Ilość stypendystów 

programu 

Ilość wszystkich 
zawodników 

w kadrze 

2007/2008 4 7 7 7 

2008/2009 4 8 9 9 

2009/2010 3 9 7 7 

2010/2011 4 9 8 8 

2011/2012 4 7 8 8 

2012/2013 3 4 4 4 

2013/2014 4 5 6 6 

2014/2015 5 6 8 8 

2015/2016 4 5 7 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pzn.pl. 

Szczegóły umowy sponsorskiej, jaką Grupa Lotos S.A. zawarła z Polskim Związkiem Narciarskim 

są objęte tajemnicą. W samym Związku dostęp do dokumentu posiadają jedynie sam prezes 

oraz główna księgowa. Według Apoloniusza Tajnera koszt całego programu ,,Szukamy 

Następców Mistrza” wynosi około miliona złotych na sezon (natomiast wydatki Grupy Lotos 

S.A. są bez wątpienia większe, jako że firma jest sponsorem głównym całego polskiego 

narciarstwa). Program ,,Szukamy Następców Mistrza” jest inicjatywą niewymagającą 

stosunkowo dużych nakładów pieniężnych w osiągnięciu dobrych rezultatów 

(w przeciwieństwie do podobnych programów działających w innych dyscyplinach 

sportowych – wg Apoloniusza Tajnera). Potwierdza to tym samym ideę, iż efektywność 

sponsoringu sportowego nie zawsze jest wprost proporcjonalna do kwot pieniężnych na niego 

przeznaczanych (Sporek 2007, s.118). Należy przy tym pamiętać, iż każda dyscyplina sportowa 

posiada swoją specyfikę i w niektórych z nich, aby rezultaty w postaci dobrych wyników 

osiąganych przez sportowców były widoczne, musi minąć zarówno więcej czasu, jak i nakłady 

finansowe na rozwój tego sportu muszą być znacznie wyższe. Dzieje się tak choćby 

w przypadku rozwoju narciarstwa alpejskiego w Polsce – pozostaje ono również pod 

zwierzchnictwem Polskiego Związku Narciarskiego, a nie jest ani tak znaną dyscypliną, 

ani wyniki osiągane przez zawodników nie są porównywalne do tych osiąganych przez polskich 

skoczków. Wynika to m.in. z konieczności dużo większych nakładów finansowych na treningi 

tego sportu. 
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Podsumowanie 

W sezonie 2004/2005 kiedy ruszył program ,,Szukamy Następców Mistrza” skoki narciarskie 

w Polsce borykały się z licznymi problemami finansowymi. Mimo iż dzięki sukcesom Adama 

Małysza wiele dzieci chciało trenować skoki, nie było pieniędzy na ich wyszkolenie, 

trenerów czy sprzęt. Ponadto polska kadra, oprócz Adama Małysza, w zasadzie nie istniała.  

Dzięki długoletniemu programowi współpracy Grupy Lotos S.A. z Polskim Związkiem 

Narciarskim możliwy był właściwy rozwój tej dyscypliny w Polsce. Rozpoczęto strategiczną 

pracę z dziećmi i młodzieżą, a więc od najniższych szczebli. Tak powinno się w sposób właściwy 

budować każdą dyscyplinę sportową, aby wyłonić i prowadzić zawodników uzdolnionych, 

którzy w przyszłości będą w stanie osiągać sukcesy międzynarodowe.  

Patrząc zarówno na obecne wyniki polskiej kadry narodowej (jej trzon już od kilku lat stanowią 

stypendyści programu), jak i na ilość dzieci i młodzieży uczestniczących co roku w każdej 

kolejnej edycji programu ,,Szukamy Następców Mistrza”, można uznać, iż cele i założenia 

zostały osiągnięte, a tym samym działania podjęte przez sponsora przyczyniły się do rozwoju 

skoków narciarskich w Polsce.  

Grupa Lotos S.A. nie jest oczywiście jedynym sponsorem Polskiego Związku Narciarskiego, 

ale tylko ta firma zdecydowała się na wspieranie usystematyzowanego i nastawionego 

na długofalowe działania programu. 

Należy jednak pamiętać, iż odpowiednie działania sponsoringowe to ważny, jakkolwiek nie 

jedyny czynnik wpływający na rozwój danej dyscypliny. Równie istotne są relacje i wsparcie 

ze strony instytucji, takich jak Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz samorządów lokalnych. 

Szczególnie istotna jest edukacja trenerów. A są to czynniki niezależne od sponsora. Dlatego, 

choć wkład sponsora generalnego polskiego narciarstwa Grupy Lotos S.A. w dynamiczny 

rozwój skoków narciarskich w Polsce jest niewątpliwy, to jest on tylko jedną ze składowych 

powodujących tak znaczną poprawę sytuacji. Budowa strategii rozwoju danego sportu jest 

procesem złożonym i skomplikowanym, w którym muszą ze sobą efektywnie współpracować 

określone elementy. Przykładowo sponsor (w tym wypadku Grupa Lotos S.A.) może przyczynić 

się do poprawy warunków treningowych poprzez przekazanie klubom sportowym sprzętu, 

ale nie wybuduje nowej skoczni narciarskiej, gdyż jest to zadanie spoczywające 

na samorządach lokalnych. Pamiętać więc należy, że sukces w rozwoju skoków narciarskich 

w Polsce był możliwy dzięki odpowiedniej współpracy Polskiego Związku Narciarskiego 

i klubów sportowych nie tylko ze sponsorami, ale także z władzami lokalnymi oraz 

z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 
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Rozdział 9 

 

Rola sponsoringu w sporcie niszowym 
na przykładzie kajakarstwa freestylowego 

 

Bartosz Czauderna1 

 

 
Streszczenie: Przedmiotem opracowania jest problematyka związana z rolą sponsoringu 
w sporcie niszowym. Celem głównym pracy jest określenie roli sponsorów w rozwoju 
sportowców niszowych na przykładzie kajakarstwa freestylowego. Celem drugorzędnym jest 
porównanie sytuacji zawodników tej dyscypliny sportowej w Polsce oraz w innych krajach 
Europy. W opracowaniu wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej oraz wywiadu 
w formie kwestionariusza internetowego. Badane były dwie grupy kajakarzy: z Polski (10) 
oraz z innych krajów europejskich (18). Wyniki badań wskazują na kluczową rolę sponsoringu 
w dyscyplinach niszowych oraz na dopiero rozwijający się i niewystarczający poziom 
tego wsparcia. 

Słowa kluczowe: sponsoring, sporty niszowe, sport, kajakarstwo freestylowe.

 

Wprowadzenie 

Sport jest fascynującym wielowymiarowo zjawiskiem. Uprawiany od zarania dziejów 

dostarczał radości amatorom tej rozrywki. Na początku był rozrywką ludzi posiadających 

pieniądze oraz czas wolny. Wykonywany ku uciesze z dodatkowym elementem rywalizacji 

szybko nabrał dodatkowej charakterystyki – prestiżu. Przykładowo udział w turnieju rycerskim 

był bardzo kosztownym przedsięwzięciem, ale dla zwycięzcy chwała zostawała na wieki. 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym uprawianie sportu przestało być tylko przywilejem ludzi 

bogatych. Jednak współcześnie uprawianie zawodowe sportu także pociąga za sobą spore 

koszty (m.in. sprzętu, codziennych treningów, wyjazdów związanych z udziałem w zawodach, 

pomocy trenerów, lekarzy, dietetyków, statystyków, menedżerów). W sezonie zawodnicy 

                                                      

1 lic. Bartosz Czauderna – Uniwersytet Jagielloński 
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startują nawet więcej niż dwudziestokrotnie. Konieczne są dalekie podróże zawodników 

i sztabu. Wszystko to generuje niewyobrażalne dla przeciętnego kibica koszty.  

W przypadku tzw. sportów olimpijskich zawodnicy mogą otrzymać pomoc finansową 

od Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem odpowiednich związków sportowych. 

Dotyczy to startów w zawodach najwyższej rangi: Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach 

Świata czy Europy. Dodatkowo kluby tych zawodników otrzymują wsparcie od organów 

samorządowych, które zapewnia ustawa o sporcie: „Tworzenie warunków, w tym 

organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek 

samorządu terytorialnego” [rozdział 6, art. 27, ust.1 ustawy o sporcie]. Sportowcy uzdolnieni 

mogą liczyć też na liczne programy stypendialne. 

Na Igrzyskach Letnich w Londynie 2012 roku odbyło się 301 konkurencji w aż 36 różnych 

dyscyplinach sportu. Jednak nie wszystkie sporty, nawet te cieszące się dużą popularnością, 

są częścią Igrzysk Olimpijskich. Sporty takie (niszowe, niemainstreamowe, nieolimpijskie) nie 

mają dostępu do pełni wsparcia państwowego i samorządowego. Stwarza to poważne 

wyzwanie finansowe dla ich zawodników w możliwościach rozwoju i rywalizacji na najwyższym 

poziomie. Na szczęście publiczne formy finansowania sportu nie są jedynym możliwym 

wsparciem. Rozwiązaniem może okazać się sponsoring. 

Celem niniejszego opracowania jest określenie roli sponsorów w rozwoju sportowców 

niszowych – na przykładzie kajakarstwa freestylowego. Celem drugorzędnym jest porównanie 

zawodników tej dyscypliny sportowej w Polsce oraz w innych krajach Europy.  

Dalszy ciąg pracy obejmuje pięć części. Pierwsza część prezentuje podstawy dyscypliny 

freestylu kajakowego oraz istotę sponsoringu. W części drugiej zostanie przedstawiona 

metodologia badań oraz próba badawcza. Wyniki badań będą przeanalizowane w części 

trzeciej. Natomiast wnioski z badań i ich dyskusja zostaną przedstawione w części czwartej, 

a podsumowanie w  piątej.  

Istota freestylu kajakowego oraz sponsoringu 

Zdjęcie 9.1. Bartosz Czauderna, Air Screw, Uganda 

 

Źródło: archiwum prywatne autora (fot. Ondrej Krivanek). 
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Freestyle Kajakowy jest młodą, ale bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną. 

Polega on na wykonywaniu różnych figur akrobatycznych krótkim kajakiem w specjalnym 

miejscu na rzece bądź torze kajakowym, jakim jest fala rzeczna lub odwój (Zdjęcie 9.1). 

Podczas 45 sekund zawodnik wykorzystując wodę musi wykonać jak największą ilość tricków. 

Występ oceniany jest przez 3 sędziów. Jest to sport włączony we współzawodnictwo 

sportowe, co oznacza, że należy do Polskiego Związku Kajakowego. Jednak nie jest sportem 

olimpijskim. Chociaż w Polsce ten sport uprawia rekreacyjnie zdecydowanie powyżej 

300 osób, to jednak zawodowych sportowców jest zaledwie dziesięciu. Wynika to głównie 

z wysokich kosztów uprawiania dyscypliny i braku odpowiednich miejsc do treningu. 

Nie przeszkadza to jednak w zdobywaniu przez polskich zawodników sukcesów 

międzynarodowych. Od roku 2009 regularnie znajdują się w czołówce europejskiej 

i światowej. Zdobyli 11 medali Pucharów Europy, 8 medali Pucharów Świata, 4 krążki 

Mistrzostw Europy oraz jeden (brąz) na Mistrzostwach Świata. 

Fakt, że sport ten nie jest dyscypliną olimpijską sprawia, iż wsparcie zawodników ze środków 

publicznych jest mocno ograniczone. Również znacznie trudniej (nawet z największymi 

osiągnięciami na arenie międzynarodowej) w dyscyplinie nieolimpijskiej jest uzyskać 

stypendium (które w przypadku sportów olimpijskich dostępne jest już przy dobrych wynikach 

na szczeblu krajowym).  

W takiej sytuacji sponsoring staje się bardzo pożądaną alternatywą. Jednak sponsorzy 

wymagają medialności i popularności dyscypliny, o jaką niełatwo w przypadku sportów 

niszowych. W takiej sytuacji znajduje się też i freestyle kajakowy – i to pomimo jego dużego 

potencjału medialnego (sport ten idealnie nadaje się do reklam bądź kampanii 

przy wykorzystaniu ciekawych zdjęć z wody – Zdjęcie 9.2).  

Zdjęcie 9.2. Bartosz Czauderna, wodospad Poza Azul 

 

Źródło: archiwum prywatne autora (fot. Matej Boda). 
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Sponsoring jest akceptowaną i pozytywnie odbieraną przez społeczeństwo formą reklamy 

[Breczko 2011]. Polega na świadczeniu wzajemnym obu partnerów. Sponsor dostarcza 

sponsorowanemu konkretną kwotę pieniężną (sponsoring finansowy) lub innego rodzaju 

zasoby (sponsoring rzeczowy). Sponsorowany jest zobowiązany do wykonania określonych 

świadczeń na rzecz sponsora i tym samym przyczynić się do realizacji jego celów 

marketingowych [Szymańska 2004]. Dzieje się to poprzez przenoszenie skojarzeń 

towarzyszących określonej dyscyplinie sportowej na markę sponsora oraz kojarzenie produktu 

ze sportowcem oraz jego sukcesami [Hope 2009]. Aby to było możliwe, sponsorowani powinni 

być zawodowcami, gdyż zwiększa to szansę zaistnienia w mass mediach [Guzowski 1998]. 

Wzmocnieniu efektu wizerunkowego sponsora sprzyja także długofalowość współpracy 

[Farrelly 2006].  

W literaturze naukowej dotyczącej sponsoringu najczęściej pojawiają się analizy tego 

zjawiska z punktu widzenia rozwoju firmy, strategii oraz promocji. Natomiast celem tej 

pracy jest przedstawienie problematyki sponsoringu z punktu widzenia zawodników 

w sportach niszowych. 

Metodologia badań i próba badawcza 

W opracowaniu, oprócz obserwacji uczestniczącej1, wykorzystano metodę wywiadu 

ustrukturyzowanego w formie internetowego kwestionariusza składającego się z 18 pytań. 

Badania przeprowadzono w maju 2015 roku. 

Badane były dwie grupy kajakarzy: 10 z Polski oraz 18 z innych krajów europejskich (Anglii, 

Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Słowacji, Rosji) (dla uproszczenia 

obszar pochodzenia tej drugiej grupy będzie w artykule określany jako Europa). Byli to czynni 

kajakarze freestylowi w wieku 16-33 lat. W Europie przeważali kajakarze doświadczeni 

(pływający 8 lat i więcej oraz 5-7 lat). W Polsce połowa badanych pływała więcej niż 8 lat, 

jednak druga najliczniejsza grupa to osoby pływające 2-4 lata, co wiąże się faktem, że ta 

dyscyplina w Polsce wciąż się rozwija. Wśród wszystkich badanych zawodników 

15 to profesjonaliści w czołówce europejskiej. 

Wyniki badań: znaczenie sponsoringu dla freestylowców 

Freestyle kajakowy to dyscyplina nieolimpijska, ale włączona we współzawodnictwo ogólne 

(co oznacza, że należy do ICF - International Canoe Federation). Tym samym podlega krajowym 

związkom kajakowym (w Polsce: Polski Związek Kajakowy) i mogłaby otrzymywać 

wsparcie publiczne (w Polsce: Ministerstwo Sportu i Turystyki). Jednak zarówno w Polsce, 

                                                      

1 Autor jest wielokrotnym Mistrzem Polski, brązowym medalistą Mistrzostw Europy i Pucharów Świata. 
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jak i w Europie zaledwie niewielka część kajakarzy takie wsparcie realnie 

otrzymuje (Wykers 9.1).  

Wykres 9.1. Czy otrzymujesz wsparcie od narodowego związku kajakowego? 
(wg pochodzenia kajakarzy, % ankietowanych) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Problemy z finansowaniem są kluczową barierą wskazywaną przez badanych zawodników 

z Polski. W przypadku zawodników z Europy problem ten ustępuje jedynie brakowi miejsc 

do treningów (Wykres 9.2). Ważną i wiążącą się z pozostałymi wskazaniami kwestią jest mała 

popularność tego sportu. 

Wykres 9.2. Jaka jest wg Ciebie największa trudność w trenowaniu dyscypliny 
nieolimpijskiej? (wg pochodzenia kajakarzy, % ankietowanych) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Bariery finansowe są niezwykle ważne, gdyż jest to sport wymagający znacznych nakładów 

na sprzęt oraz treningi. W ocenie badanych, aby rozpocząć uprawianie kajakarstwa 

freestylowego w sposób profesjonalny, konieczne jest posiadanie co najmniej 2000 EUR 

(koszt sprzętu: kajak carbonowy, wiosło oraz specjalna odzież). Dodatkowo, aby móc pokryć 

koszty sezonu, należy przeznaczyć na to co najmniej 2500 EUR rocznie 

(wyjazdy przygotowawcze, starty w zawodach) (Wykres 9.3). 

Wykres 9.3. Suma wymagana na początek oraz koszty sezonu (wg pochodzenia kajakarzy, 
% ankietowanych) 

  

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Z pomocą w finansowaniu w większości wypadków przychodzą sponsorzy. Spośród 28 osób 

badanych 20 posiada kontrakty sponsorskie (Wykres 9.4). W Europie czas bycia 

sponsorowanym jest dłuższy niż w Polsce, jednak można to tłumaczyć wciąż wczesną fazą 

rozwoju tego sportu w naszym kraju (w tym krótszym okresem uprawiania tej dyscypliny).  

Wykres 9.4. Długość współpracy ze sponsorami (wg pochodzenia kajakarzy, 
% ankietowanych) 

  

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Najczęstszą formą sponsoringu jest wsparcie ekwipunkiem, a pozostałe środki w postaci 

finansowej są przeznaczane na opłaty startowe oraz podróże w celach 

treningowych (Wykres 9.5).  

Wykres 9.5. Rodzaj otrzymywanego sponsoringu (wg pochodzenia kajakarzy, 
% ankietowanych) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Zarówno w Polsce, jak i w Europie koszty treningów pokrywane są głównie ze źródeł własnych 

zawodników. Jest to przede wszystkim praca zarobkowa (często związana z kajakarstwem) 

oraz wsparcie rodziny, bliskich (Wykres 9.6). 

Wykres 9.6. Główne źródło finansowania treningów (wg pochodzenia kajakarzy, 
% ankietowanych) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Jako przyczynę trudności w pozyskiwaniu większej ilości oraz znaczących kontraktów 

sponsoringowych badani sportowcy wskazali przede wszystkim fakt, że sponsoring skupia się 

głównie na sportach mainstreamowych. Na kolejnych miejscach znalazły się: zbyt mała 

popularność dyscypliny oraz trudności w pracy nad własnym wizerunkiem. 

Dodatkowo w Polsce pojawia się pogląd, że trudno jest zdobyć sponsorów bez posiadania 

„znajomości” (Wykres 9.7).  

Wykres 9.7. Jaka jest wg Ciebie największa trudność w pozyskiwaniu sponsorów? 
(wg pochodzenia kajakarzy, % ankietowanych) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Czas poświęcony na poszukiwanie sponsora (Wykres 9.8) jest bardzo zróżnicowany, jednak 

z reguły krótki i głównie poza sezonem. Zawodnicy sami starają się o sponsorów, kreując 

samodzielnie swój wizerunek, szukając lokalnie i za granicą. Znalezienie sponsora wymaga 

czasu, przygotowania pełnej oferty i dostosowania jej praktycznie dla każdego sponsora, 

z którym chce się nawiązać współpracę – w Polsce wydaje się to kluczowym elementem, 

ponieważ aż połowa badanych deklaruje spędzanie całego okresu między sezonami 

na poszukiwaniu sponsorów. W Europie zazwyczaj odbywa się to w podobnym okresie bądź 

poświęcane jest temu parę dni lub niespełna tydzień. Dodatkowo wyrażono przekonanie, 

że nie ma szans na pozyskanie sponsorów, jeżeli nie jest się wśród 10 najlepszych zawodników 

w Europie.  
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Wykres 9.8. Czas poświęcony na poszukiwanie sponsora (wg pochodzenia kajakarzy, 
% ankietowanych) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

W celu zwiększenia efektywności poszukiwań sponsorów wskazany jest odpowiedni dobór 

potencjalnych wspierających. Można wyróżnić kilka głównych rodzajów sponsorów 

(Wykres 9.9), którzy wydają się być bardziej skłonni i jednocześnie pożądani przez 

zawodników. Z uwagi na zgodność z profilem działalności poszukiwani są głównie sponsorzy 

związani z kajakarstwem, podróżami oraz sportami ekstremalnymi (kajakarstwo freestylowe 

jest bezsprzecznie widowiskowym elementem promocji danego miejsca dzięki efektownym 

zdjęciom – zawsze przywożonym z wypraw). Dowodem na skuteczność takiej reklamy jest 

coraz częstsze pojawianie się zdjęć kajakarzy w katalogach np. biur podróży. Zawodnicy 

zabiegają też o sponsorów skłonnych udzielić wsparcia finansowego, które miałoby pokryć 

wydatki związane z podróżami. Jednak spora ilość osób szuka jakiegokolwiek wsparcia, 

aby móc w ogóle uprawiać tę dyscyplinę. W Polsce pożądani są też sponsorzy sprzętu oraz 

elektroniki z uwagi na wysokie ceny sprzętu fotograficznego i do nagrań.  

Wykres 9.9. Rodzaj poszukiwanych sponsorów (wg pochodzenia kajakarzy, 
% ankietowanych) 

  

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Wnioski z badań i dyskusja 

Freestyle kajakowy największą popularnością cieszy się w USA i Kanadzie. Tam też sponsoring 

tego sportu jest najbardziej rozwinięty. Na kontynencie europejskim oba te wzajemnie 

powiązane zjawiska można zakwalifikować jako wciąż młode stażem i rozwijające się. I chociaż 

zainteresowanie tym sportem w Anglii czy Francji jest większe niż w Polsce, to jednak 

powyższe badania wskazują, że problemy, z jakimi borykają się tamtejsi zawodnicy są podobne 

do tych w naszym kraju i w dużej mierze dotyczą niedostatecznego finansowania, w tym także 

w ramach umów sponsoringowych. 

Jednak jak pokazują wyniki badań w tej pracy (zwłaszcza dotyczące liczby sponsorowanych 

oraz najważniejszych barier w rozwoju zawodników) sponsoring ma kluczowe znaczenie 

w uprawianiu tej dyscypliny na poziomie zawodowym. Z uwagi na brak innych znaczących 

źródeł finansowań tylko dzięki tej formie zawodnicy mają szansę poświęcić odpowiednio dużo 

czasu treningom i zawodom. Jednocześnie jednak wsparcie to dotyczy przede wszystkim 

ekwipunku (z pominięciem kosztów treningów i podróży) i rzadko jest wystarczające 

(prawie wszyscy zawodnicy muszą dodatkowo pracować, aby móc sfinansować swoje 

zawodowe pływanie).  

Tym niemniej nawet to częściowe wsparcie okazuje się często decydujące o samej możliwości 

trenowania. Wiele bowiem osób rezygnuje ze sportowej kariery, kiedy kończą studia i muszą 

zacząć się sami utrzymywać bądź po prostu brakuje im środków na podróżowanie w celach 

treningowych. Wyniki tej pracy potwierdzają wyniki badań Sutton’a [2009] wskazujące, 

że chociaż sponsoring jest ważny dla wszystkich podmiotów sportowych, to profesjonalne 

sporty niszowe są pod jeszcze większą presją pozyskania kontraktów sponsorskich, 

ponieważ często oznacza to dla nich czy zawody rozgrywane w tym sporcie mają szansę 

w ogóle się odbyć. 

Zdobywaniem kontraktu sponsoringowego w sporcie niemainstreamowym zajmują się zwykle 

sami zawodnicy – muszą więc samodzielnie zajmować się swoją promocją i kreowaniem 

wizerunku (co jest trudne ze względu na czasochłonność i brak odpowiednich kwalifikacji 

w tym obszarze). Profesjonalni menedżerowie nie widząc wielkich szans zarobku, nie są zwykle 

zainteresowani współpracą.  

Dla sportowców dyscyplin niszowych szczęśliwie trendy te ulegają zmianie. Coraz więcej 

działań promocyjnych opiera się na mediach społecznościowych. W tym nowym środowisku 

promocja indywidualna jest ułatwiona. Zawodnicy mogą z powodzeniem próbować sił 

w samodzielnej i bezpłatnej promocji. Z drugiej strony nowe media wykorzystywane są przez 

marketerów do tworzenia buzz marketingu (Dorenda-Zaborowicz 2012). Jest to tzw. 

marketing szeptany opierający się na wykorzystywaniu relacji społecznych, a jego istotą jest 

przekazywanie komunikatów przez znające się osoby. W ten sposób – przez udostępnienia 

zdjęć sportowców – do odbiorców trafia także logo sponsora, kreując skojarzenie z dyscypliną 

sportową. Jednak dla uzyskania dużej skali zasięgu marketingu szeptanego konieczne jest 
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wywołanie aktywności odbiorców, co wymaga sięgania po tematy oryginalne, jeszcze 

niewyeksploatowane – a takimi są sporty niszowe (Zdjęcie 9.6).  

Szansą dla sportów niszowych jest również fakt, że strategie marketingowe niektórych firm 

mogą polegać na ukierunkowaniu aktywności na bardzo małe fragmenty rynku 

(niche marketing). Najczęściej jest to praktykowane przez niewielkie przedsiębiorstwa, 

które są zmuszone przez limitowane zasoby do ograniczenia zasięgu i profilu swojej 

działalności. Dodatkowo szansą dla wąskiej specjalizacji jest pomijanie nisz przez duże 

przedsiębiorstwa, które wychodzą z założenia, że nie jest to obszar uzyskiwania masowych 

zysków. Dzięki przyjęciu takiej strategii możliwe jest więc uniknięcie konkurencji gigantów 

[Altkorn 1994].  

Jednocześnie marketingowcy sportów niszowych powinni być świadomi, że nie mogą 

konkurować bezpośrednio z marketingowcami sportów mainstreamowych – muszą znaleźć 

sposób na odróżnienie oferowanego przez nich produktu [Newman, Grainger i Andrews 2003]. 

Podobnie myślał George Daniel, komisarz National Lacrosse League: „Zdobyliśmy już pozycję 

jako forma widowiska mniejszych kosztów” [Tedesco 2009]. Dyscypliny niszowe mają więc 

swoje szanse w różnicowaniu swojego produktu i walce o zainteresowanie publiczności oraz 

sponsorów. Bowiem nawet jeśli sporty mainstreamowe mają dużo większe budżety 

operacyjne, poświęca im się zdecydowanie więcej uwagi w mediach i często są postrzegane 

jako przysłowiowa „wisienka na torcie” świata sportowego, to jednak dyscypliny niszowe 

mogą dostarczyć kibicom doświadczeń i przeżyć oryginalnych, spoza zasięgu sportów 

mainstreamowych [Hambrick 2011]. 

Zdjęcie 9.6. Bartosz Czauderna, Loop, Plattling 

 
Źródło: archiwum prywatne autora (fot. Adam Olesiński). 

 

Podsumowanie 

W Polsce spory potencjał freestylu kajakowego jako nośnika oryginalnych emocji i dobrego 

materiału na komunikację w nowych mediach dopiero zaczyna być eksploatowany. 
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Jako pioniera w tym obszarze można wskazać firmę SONY, od 2015 roku aktywnie 

wykorzystującą w swoich komunikatach w mediach społecznościowych (Facebook, blog) fakt, 

iż dwójka czołowych kajakarzy w Polsce została ambasadorami jej marki. Należy mieć nadzieję, 

że w jej ślady pójdą także inni sponsorzy. 

Zdecydowany wzrost zainteresowania sponsorów tą dyscypliną wzmocniłoby rozwój tego 

sportu, w którym już dziś, pomimo wielu trudności, polscy zawodnicy znajdują się w czołówce 

światowej, zdobywając najwyższe osiągnięcia sportowe. Analizując wyniki przeprowadzonych 

badań, można zauważyć, że w Europie, jak i w Polsce jest to dyscyplina wciąż się rozwijająca, 

a jej zawodnicy borykają się z podobnymi problemami. Pozwala to zaryzykować tezę, że niski 

poziom rozwoju sportu niszowego jest skorelowany z niskim poziomem sponsoringu. 

Kraj, w którym zarówno sam sport, jak i jego sponsoring są bardzo popularne to Stany 

Zjednoczone. Stąd też kolejne badania nad powyższym zjawiskiem należałoby rozszerzyć 

o zawodników z USA. 
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Rozdział 10 

 

Wpływ sponsora na rozpoznawalność 
zawodnika na przykładzie umowy 

sponsorskiej firmy Milka 
z Andreasem Wellingerem 

 

Aleksandra Kruc1 

Weronika Szeląg2 

 

 

Streszczenie: We współczesnym świecie sport profesjonalny i biznes okazują się być 
nierozłączne. Jednym z najwyraźniejszych przejawów tej relacji jest sponsoring sportowy. 
Celem głównym opracowania jest eksploracja tezy o wpływie umowy sponsoringowej 
na wzrost popularności zawodowego sportowca – na przykładzie kontraktu sponsorskiego 
pomiędzy międzynarodowym koncernem Milką a niemieckim skoczkiem narciarskim 
Andreasem Wellingerem. W tym konkretnym przypadku wydaje się, że umowa 
sponsoringowa przyniosła obopólną korzyść wizerunkową – młody zawodnik przejmując 
charakterystyczny fioletowy kask po słynnym Martinie Schmitcie, odnotował skokowy wzrost 
popularności, zaś Milka z sukcesem podtrzymuje swój wizerunek głównego sponsora sportów 
zimowych w Niemczech.  

Słowa kluczowe: Milka, sponsoring sportu, umowy sponsorskie, skoki narciarskie, 
Andreas Wellinger.

 

Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach sport profesjonalny i biznes zdają się być nierozłączne, a wraz z nimi 

sponsoring sportowy z zasady zapewniający korzyści wizerunkowe oraz komunikacyjne 

dla obu stron. Jego rosnąca wartość i popularność wynikają m.in. z faktu, że jest akceptowany 

                                                      

1 lic. Aleksandra Kruc – Uniwersytet Jagielloński  
2 lic. Weronika Szeląg – Uniwersytet Jagielloński  
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przez widzów (w przeciwieństwie do wyeksploatowanej już reklamy tradycyjnej), 

a jednocześnie pozwala na skuteczną ekspozycję marki sponsora oraz dotarcie do odbiorcy 

masowego. Tym samym sponsor ma możliwość aktywnego kreowania swojego wizerunku. 

Natomiast zawodnik sponsorowany otrzymuje (często kluczowe dla możliwości 

profesjonalnego uprawiania danego sportu) wsparcie finansowe. Właśnie te obopólne 

korzyści stron kontraktu sponsoringowego są najczęściej analizowane w badaniach 

dotyczących sponsoringu w sporcie. Zdecydowanie rzadziej zwraca się natomiast uwagę 

na możliwość innej korzyści dla zawodnika – na wzrost jego rozpoznawalności wynikający 

z umowy sponsoringowej. 

Celem głównym tej pracy jest więc eksploracja tezy o wpływie umowy sponsoringowej 

na wzrost popularności sportowca zawodowego. Zastosowana została metodologia 

studium przypadku – przeanalizowano kontrakt sponsorski pomiędzy Milką, 

międzynarodowym koncernem produkującym czekoladę a niemieckim skoczkiem narciarskim 

Andreasem Wellingerem. 

Wybór tej umowy sponsorskiej jako przedmiotu badań wynika z kilku przesłanek: 1) sylwetka 

i życiorys tego zawodnika (młody wiek i kontuzja eliminująca go praktycznie z rozgrywek 

sportowych w czasie trwania kontraktu sportowego) ułatwiają rozdzielenie wpływu wyników 

sportowych oraz kontraktu sponsorskiego na rozpoznawalność i popularność zawodnika, 

2) strategia sponsoringowa w obszarze sportów zimowych Milki jest bardzo skuteczna, 

co powinno być czynnikiem wzmacniającym rozpoznawalność sponsorowanego zawodnika, 

3) zawodnik jest dość dobrze rozpoznawalny w Polsce (co ułatwiło badania ankietowe). 

W pierwszej części pracy została przedstawiona pozycja firmy Milka na tle innych marek 

specjalizujących się w sponsoringu sportów zimowych. Celem tej części jest przede wszystkim 

prezentacja rozpoznawalności firmy jako sponsora sportów zimowych w krajach 

niemieckojęzycznych. Technika badawcza zastosowana w tej części pracy to analiza wtórna 

danych publikowanych na niemieckich i austriackich statystycznych portalach internetowych 

de.statista.com i Ipsos.de. Część druga prezentuje cele oraz techniki badań własnych 

(są to: ankieta wśród 82 polskich internautów, wywiad z Peterem Knollem – menedżerem 

Andreasa Wellingera oraz analiza wyników narzędzia Google Trends). W części trzeciej 

następuje analiza popularności Andreasa Wellingera wśród Polaków oraz Niemców przez 

pryzmat jego sukcesów sportowych oraz kontraktu sponsorskiego z Milką. Zakończenie 

podsumowuje badania i wskazuje na ich pożądane rozszerzenia.  

Milka jako sponsor sportów zimowych 

Milka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek zaangażowanych w sponsoring 

sportów zimowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ten niemiecki koncern 

nieprzerwanie od 1995 roku angażuje się w sponsoring sportów zimowych. Obecnie do tzw. 

Milka Ski Stars Group należy pięć narciarek i jeden skoczek narciarski: Michaela Kirchgasser, 

Elena Curtoni, Tina Maze, Sarka Strachova, Tessa Worley i Andreas Wellinger. Zawodnicy 
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reprezentują różne kraje i są zrzeszeni w różnych związkach narciarskich. Umowy sponsorskie 

wszystkich członków Milka Ski Stars Group nie są ujednolicone - istnieją pewne elementy 

wspólne, lecz ostatecznie każdy z zawodników posiada spersonalizowaną umowę sponsorską. 

To oczywiste, że opłacalność wydatków sponsoringowych dla firmy pojawia się dopiero 

wówczas, gdy korzyści z rozpoznawalności marki są większe aniżeli wkład finansowy z tytułu 

sponsoringu. W tym celu konieczna jest odpowiednia strategia sponsoringowa oparta 

na „odpowiednio dobranych relacjach pomiędzy cechami wyróżniającymi sponsora, 

stanowiącymi podstawę komunikatu, a ich spontanicznym skojarzeniem i wartościowaniem 

przez odbiorców” [Krajowa Izba Sportu 2012, s. 52]. Strategia taka okaże się skuteczna, 

kiedy zwiększy się nie tylko stopień dotarcia komunikatu o sponsorującej marce do adresatów, 

ale także stopień świadomości marki u odbiorców. 

Zwiększenie zasięgu komunikatu związanego z działalnością sponsorską może przybrać 

przynajmniej dwie formy: wskazań sponsorskich i ekspozycji firmy sponsora w czasie imprez 

sportowych w mediach. Te pierwsze mogą mieć postać telewizyjnych programów sportowych 

lub ekspozycji logo firmy sponsora w czasie transmisji imprez sportowych w telewizji. 

W przypadku Milki firma jest sponsorem tytularnym krótkiego programu Ski Stars Diaries 

emitowanego przez stację Eurosport, w którym zawodniczki alpejskiego Pucharu Świata 

(nie tylko z grupy Milka Ski Stars) opowiadają o swoich emocjach i przeżyciach przed 

międzynarodowymi zawodami. Sama nazwa programu nie kojarzy się bezpośrednio z Milką, 

lecz zadbano, by liliowe logo z fioletową krową było wyeksponowane w bardzo subtelny, 

lecz jednocześnie trudny do przeoczenia przez odbiorcę sposób. Ta druga forma to bardzo 

często spotykana ekspozycja logo sponsora na całej powierzchni sportowej areny. 

Przykładowo podczas noworocznego konkursu skoków narciarskich w ramach 51 Turnieju 

Czterech Skoczni w sezonie 2003/2004 wartość reklamowa Milki nagle zaczęła rosnąć 

i osiągnęła poziom 85 000 EUR, co przewyższało wartość reklamową głównych sponsorów 

tego turnieju (firm Siemens oraz Hasseröder). Wówczas powodem większej wartości 

reklamowej Milki był kryzys formy jednego z faworytów turnieju, Niemca Svena Hannawalda – 

zdjęcia z przegranego konkursu pojawiały się w wielu europejskich gazetach, a wraz z nimi – 

w tle logo Milki [Schnettler 2003]. A to wszystko dzięki dobrej ekspozycji logo tego producenta 

czekolady na terenie skoczni narciarskiej.  

Zwiększenie świadomości marki sponsora przejawia się między innymi większym odsetkiem 

społeczeństwa zapamiętującego treści promocyjne (np. slogan), kojarzącego te treści 

i symbole z konkretną marką. W tym obszarze Milka od kilku lat uważana jest za najbardziej 

rozpoznawalnego sponsora sportów zimowych.  

Milka prowadziła w rankingu na najbardziej rozpoznawalnego sponsora sportów zimowych już 

w roku 2002 [derstandart.at 2002]. W badaniu przeprowadzonym przez austriacką agencję 

MMO Milka zdobyła imponującą ilość głosów (80%). Warto zaznaczyć, że rok 2002 to czas 

sukcesów Martina Schmitta, ówczesnej twarzy Milki. 
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Także sześć lat później (w roku 2008) wg innych badań Milka została najbardziej 

rozpoznawalnym sponsorem sportów zimowych wśród niemieckich kibiców sportowych 

[Ipsos 2008]. Pytania dotyczyły logo umieszczonego na plastronach zawodników, na bandach 

obiektów sportowych czy spotach przed emisją zawodów 15 dyscyplin sportowych. 

W przeprowadzonym badaniu producent czekolady pokonał o prawie dwadzieścia punktów 

procentowych bardzo popularną firmę w świecie sportów zimowych, Viessmanna 

(jest to jeden z głównych partnerów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, co oznacza, że 

logo Viessmanna jest obecne we wszystkich dyscyplinach sportowych pod patronatem FIS). 

Milka wyprzedziła pod względem rozpoznawalności także niezwykle popularnego producenta 

samochodów: firmę Audi (Wykres 10.1).  

Wykres 10.1. Trzej najbardziej rozpoznawalni sponsorzy sportów zimowych przez kibiców 
danych dyscyplin w Niemczech w 2008 roku (% wszystkich odpowiedzi) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ipsos [2008]. 

Także badania przeprowadzone w kolejnych latach potwierdziły dominującą pozycję Milki 

w świecie sportów zimowych [de.statistica.com 2013]. W 2013 roku Milka nadal prowadziła 

w rankingu na najbardziej rozpoznawalnego sponsora sportów zimowych w Niemczech 

(Wykres 10.2). Przewaga w stosunku do pozostałych firm wprawdzie zmalała, lecz warto 

zaznaczyć, że w 2013 roku sponsoring Milki na przykład w skoki narciarskie mocno osłabł, 

a jedyny zawodnik z grupy Milka Ski Stars, Martin Schmitt nie należał już do czołówki Pucharu 

Świata w skokach narciarskich.  
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Wykres 10.2. Popularność sponsorów sportów zimowych w Niemczech w 2013 roku 
(% wszystkich odpowiedzi) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statistica [2015]. 

Podobną wymowę mają wyniki ankiety niemieckiego magazynu Sponsor przeprowadzonej 

wśród kibiców alpejskich mistrzostw świata w Garmisch-Partenkirchen w 2011 roku. Wówczas 

28,7% ankietowanych przyznało, że to właśnie Milka utkwiła najbardziej w ich pamięci 

[Schobelt 2011]. Analogiczne badania przeprowadzono wśród widzów 59 Turnieju Czterech 

Skoczni w sezonie 2010/2011. Wówczas 24,3% ankietowanych wskazało, że Milka jest 

głównym sponsorem tej prestiżowej sportowej imprezy (mimo że od kilku lat partnerem 

oficjalnym TCS już nie była [Schobelt 2011]). 

Wyniki powyższych badań udowadniają, że Milka przez lata skutecznie budowała swoją 

pozycję w środowisku sportów zimowych, w tym m.in. w skokach narciarskich. Jednak wraz 

z zakończeniem kariery zawodowej przez Martina Schmitta w styczniu 2014 roku Milka nie 

miała już żadnego zawodnika w swojej grupie z fioletowym kaskiem. Stało się więc jasne, 

że Milka będzie chciała uzupełnić tę lukę po bardzo udanej marketingowo współpracy 

ze Schmittem. Już w październiku tego samego roku firma wydała następujące oświadczenie 

prasowe: „Jako wieloletni sponsor sportów zimowych mamy przyjemność powitać nową twarz 

w naszym fioletowym świecie – wschodząca gwiazda skoków narciarskich, zwycięzca olimpijski 

konkursu drużynowego w Soczi, Andreas Wellinger będzie od teraz skakał w kasku Milki” 

[skionline.ch 2014]. Wybór tego młodego (dziewiętnastoletniego) i mało znanego skoczka 

mógł wzbudzać kontrowersje. Inni niemieccy zwodnicy byli bardziej utytułowani (np. mistrz 

świata Severin Freund czy Richard Freitag). Decyzję firmy tak uzasadniła Merle Meier-Holsten, 

menedżer ds. marketingu Milki: „Andreas idealnie pasuje do Milki ze względu na jego 

przyjazne usposobienie. Fani podziwiają go za jego radosną i autentyczną osobowość, posiada 

on także niesamowity, sportowy talent” [mondelezinternational.de 2014]. 
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Możliwe też jest, że Milka stawiając na młodego i jeszcze mało znanego zawodnika wykreuje 

gwiazdę, która będzie mogła przewyższyć sportowy fenomen swojego poprzednika. Wiąże się 

to ze znaną zasadą sponsoringu: im wcześniej, tym… taniej [Krajowa Izba Sportu 2012].  

Cel i techniki badawcze 

Bez wątpienia Milka skutecznie kształtowała swój wizerunek najpopularniejszego sponsora 

sportów zimowych, a fioletowe logo zagościło w pamięci kibiców jako główny sponsor wielu 

zawodów sportowych. W tej pracy stawiamy tezę, że kontrakt sponsorski może przyczynić się 

do kreowania wizerunku i zwiększania popularności również sponsorowanego zawodnika 

(chociażby przez wymuszone kontraktem częstsze pojawianie się w mediach). Co więcej 

taka zwiększona popularność zawodnika może mu przynieść kolejne kontrakty 

sponsorskie od innych firm (bowiem trudno mówić w dzisiejszym świecie sportu 

o sponsoringu wyłącznym). 

W celu weryfikacji tezy pracy zastosowano trzy uzupełniające się techniki badawcze. Pierwszą 

z nich był kwestionariusz internetowy na losowej próbie 82 osób w Polsce (zarówno fanów 

skoków narciarskich, jak i osób nieinteresujących się żadną dyscypliną sportową bądź 

oglądających widowiska sportowe sporadycznie). Kolejnym działaniem było przeprowadzenie 

drogą internetową wywiadu z menedżerem Andreasa Wellingera, Peterem Knollem na temat 

zmian w popularności zawodnika po podpisaniu kontraktu z Milką. Dodatkowo wykorzystano 

narzędzie Google Trends do zbadania ewolucji częstotliwości wyszukiwań fraz związanych 

z zawodnikiem w wyszukiwarce Google. Badania przeprowadzono w maju 2015 roku. 

Wyniki badań 

Zanim Milka podpisała umowę z Wellingerem jej twarzą przez 15 lat był inny skoczek 

narciarski – Martin Schmitt. Jest to bardzo znany także kibicom polskim zawodnik. 

Ankietowani Polacy proszeni o wskazanie najważniejszych skojarzeń z tym zawodnikiem, 

aż w 82,7% wskazywali właśnie jego wieloletniego sponsora (fioletowy hełm Milki). 

Było to więcej niż 75% wskazań na rywalizację tego zawodnika z naszym mistrzem Adamem 

Małyszem. Skojarzenia z sukcesami sportowymi Schmitta miało natomiast jedynie mniej niż 

20% ankietowanych (Wykres 10.3). 
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Wykres 10.3. Pytanie dotyczące cechy charakterystycznej, z którą ankietowani najbardziej 
utożsamiają osobę Martina Schmitta (% wszystkich głosów – ankietowani mieli możliwość 

wyboru dwóch pozycji z listy) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Powyższe wyniki wskazują więc, że Polacy kojarzą Martina Schmitta z fioletowym kaskiem 

Milki, a niekoniecznie z jego wielkimi sukcesami sportowymi, jakim jest zdobycie dwukrotnie 

Kryształowej Kuli, zdobycie złotego medalu na ZIO czy wygranie mistrzostw świata 

w narciarstwie klasycznym. Jednakże nie można jednoznacznie stwierdzić (na tym 

przykładzie), że to sponsor, a nie wyniki sportowe wpływają na rozpoznawalność zawodnika, 

gdyż Milka podpisała umowę ze Schmittem już po jego nadzwyczajnym sezonie 1998/1999, 

kiedy to Niemiec po raz pierwszy w swojej karierze wygrał Kryształową Kulę i był już 

bardzo popularny. 

Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie popularności skoczków narciarskich wśród 

Polaków. Ankietowani mieli do wyboru sześciu utytułowanych zawodników z różnych krajów 

(Wykres 10.4). Najwięcej głosów, bo ponad 50% uzyskali Thomas Morgenstern i Gregor 

Schlierenzauer. Na trzecim miejscu znalazł się Martin Schmitt. Takie wyniki wskazują, 

iż najbardziej rozpoznawalnymi przez ankietowanych skoczkami narciarskimi są zawodnicy 

sponsorowani przez wielkie, popularne koncerny – Milkę i Red Bulla, a nie na przykład 

tegoroczny mistrz świata z Falun oraz zdobywca Kryształowej Kuli za sezon 2014/2015 Severin 

Freund, którego sponsorem jest działający z mniejszym rozmachem w sponsoringu sportów 

zimowych Manner. 
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Wykres 10.4. Rozpoznawalność wybranych skoczków niemieckich w Polsce: 
Który z poniższych zawodników jest według Ciebie najbardziej rozpoznawalny? 

(% wszystkich głosów, do wyboru dwie opcje)  

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Kolejne pytania ankiety dotyczyły już bezpośrednio osoby Andreasa Wellingera i jego 

sponsorów. Sprawdzono m.in. rozpoznawalność przez ankietowanych poprzedniego 

i aktualnego głównego sponsora zawodnika. W pierwszym przypadku rzeczywistego sponsora 

zawodnika do października 2014 roku (firmę Viessmann) rozpoznało 42% ankietowanych 

(Wykres 10.5). Niewiele mniej, bo aż 32% ankietowanych wskazało błędnie firmę Red Bull, 

a 22% firmę Manner.  

Wykres 10.5. Pytanie o firmę, która była sponsorem Andreasa Wellingera do października 
2014 roku (% wszystkich głosów) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Zdecydowanie więcej ankietowanych (58%) poprawnie wskazało aktualnego sponsora, 

czyli Milkę (Wykres 10.6). To bardzo dobry wynik, zważywszy że w sezonie 2014/2015 

Wellinger, po groźnej kontuzji barku w grudniu 2014 roku, nie pojawiał się zbyt często 

na międzynarodowych zawodach (pierwszym z kaskiem Milki). 

Wykres 10.6. Pytanie o obecnego sponsora Andreasa Wellingera (% wszystkich głosów)  

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Ankietowanym zadano pytania dodatkowe związane z zawodnikiem. Celem było sprawdzenie, 

z czym kojarzony jest ten skoczek i czy ankietowani znają jego sukcesy sportowe 

(co jest potencjalnie najważniejszym czynnikiem tłumaczącym rozpoznawalność zawodnika) 

oraz czy zauważyli jakoby Wellinger pojawiał się w ostatnim sezonie częściej w mediach.  

Wykres 10.7 przedstawia odpowiedzi na pytanie czy ankietowani faktycznie słyszeli więcej 

o Andreasie Wellingerze w sezonie 2014/2015 (czyli pierwszym, w którym startował z kaskiem 

Milki) aniżeli w poprzednich sezonach. 

Wykres 10.7. Czy w ostatnim sezonie (2014/15) słyszałeś więcej o Wellingerze 
niż w poprzednich latach? (% wszystkich głosów)  

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Pierwsze skojarzenia ankietowanych z zawodnikiem prezentuje Wykres 10.8. 

Dla 36% ankietowanych najważniejsze skojarzenie z Wellingerem to uprawiana przez niego 

dyscyplina sportowa oraz jego młody wiek. Natomiast 26% respondentów przyznało, 

że pierwsze skojarzenie z tym zawodnikiem to fioletowy kask Milki. Jednocześnie niewielu 

ankietowanych, bo tylko 12%, stwierdziło, iż to nazwisko nie jest im znane. Oznacza to, 

że zawodnik ten jest rozpoznawalny dla zdecydowanej większości respondentów. 

Wykres 10.8. Czy znasz zawodnika Andreasa Wellingera? Jeżeli tak, to jakie masz pierwsze 
skojarzenia z jego osobą (% wszystkich głosów, do wyboru dwie opcje)  

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Powyższe wyniki pokazują, że sponsor w tym wypadku to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 

cech tego zawodnika. Warto zwrócić uwagę, iż niewielu ankietowanych (poniżej 6%) 

wskazywało na sportowe sukcesy Wellingera. Ten brak skojarzeń wynika ze słabej znajomości 

osiągnięć sportowych zawodnika.  

Znaczna część (aż 62%) ankietowanych pytanych o liczbę zwycięstw Wellingera w Pucharze 

Świata – odpowiedziała zgodnie z rzeczywistością, iż Andreas triumfował tylko raz w zawodach 

Pucharu Świata. Prawie o połowę mniej, bo 27% zdecydowała, że młody skoczek wygrał dwa 

konkursy w swojej karierze. Tylko 10 % udzieliło odpowiedzi, iż kojarzy go z trzema 

zwycięstwami, a zaledwie 1 % kojarzy go aż z 4 wygranymi. Chociaż większość respondentów 

wskazała właściwą odpowiedź, to jednak prawie 40% odpowiedziało niepoprawnie, 

a rozpiętość wyników odpowiedzi była znaczna (Wykres 10.9). 
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Wykres 10.9. Pytanie dotyczące sukcesów Andreasa Wellingera: Ile zwycięstw Pucharu 
Świata ma na swoim koncie Wellinger? (% wszystkich głosów) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Podobne wyniki otrzymano w pytaniu o zdobycie medalu na Zimowych Igrzyskach 

Olimpijskich. Jedynie 36% ankietowanych miało poprawne skojarzenie (Wykres 10.11). 

Z drugiej strony tylko 19% ankietowanych odpowiedziało negatywnie na pytanie o zdobycie 

przez zawodnika indywidualnego mistrzostwa świata juniorów w skokach narciarskich 

Wykres 10.12). 

Wykres 10.11. Pytanie ankietowanych dotyczące sukcesów Andreasa Wellingera: 
Czy Andreas Wellinger zdobył kiedykolwiek złoty medal na ZIO? (% wszystkich głosów) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Wykres 10.12. Pytanie dotyczące sukcesów Andreasa Wellingera: Czy Andreas Wellinger 
wygrał kiedykolwiek mistrzostwa świata juniorów w zmaganiach indywidualnych? 

(% wszystkich głosów) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Uzyskane wyniki wskazują, że chociaż większość ankietowanych Polaków zna zawodnika 

i kojarzy go dobrze z aktualnym sponsorem (lepiej niż z poprzednim, firmą Viessmann), 

to nie jest to zasługą jego rzeczywistych osiągnięć sportowych (gdyż ich znajomość wśród 

ankietowanych jest słaba).  

Wysoka rozpoznawalność zawodnika przez polskich respondentów koresponduje z bardzo 

wysoką popularnością sportowca w mediach społecznościowych (Wykres 10.13). 

Wykres 10.13. Ilość fanów na oficjalnych fanpage’ach na Facebooku niemieckich skoczków 
narciarskich (na dzień 9 maja 2015 r.) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu społecznościowego Facebook. 
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Na Facebooku (najbardziej popularnym serwisie społecznościowym) Andreas Wellinger 

w maju 2015 roku miał prawie 70 tysięcy fanów, podczas gdy jego o wiele bardziej 

utytułowany kolega z reprezentacji Severin Freund prawie dziesięć tysięcy mniej. Zaskakujące 

jest też, iż jeden z najlepszych niemieckich skoczków narciarskich w historii Sven Hannawald 

miał ponad trzykrotnie mniej fanów na swoim oficjalnym fanpage’u aniżeli Wellinger. 

Te wyniki wskazują, że Wellinger jest najbardziej popularnym niemieckim skoczkiem 

narciarskim. Według Petera Knolla, menedżera zawodnika na facebookowym fanpage’u 

w okresie od października 2014 do kwietnia 2015 (a więc w czasie kontraktu z Milką, 

a jednocześnie okresie bardzo ograniczonych startów w związku z kontuzją) zanotowano 

wyraźnie większy ruch – przybyło około 25% więcej fanów (z poziomu 17350 w kwietniu 2015). 

Co więcej także na tle zagranicznych skoczków narciarskich popularność Wellingera jest 

wysoka (Wykres 10.14). Ustępuje ona znacznie jedynie Simonowi Ammannowi czy Gregorowi 

Schlierenzauerowi, których ilość fanów przekracza 150 000. Warto jednak zaznaczyć, iż ci dwaj 

skoczkowie należą do absolutnej czołówki najlepszych skoczków w historii i są też 

od Wellingera starsi. Nowa twarz Milki wyprzedza jednakże wyraźnie inne, bardziej 

utytułowane gwiazdy skoków narciarskich, na przykład wicemistrza olimpijskiego z 2014 roku 

Petera Prevca (74 014), mistrza świata z 2013 roku Andersa Bardala (45 284) czy zwycięzcę 63. 

Turnieju Czterech Skoczni w 2015 roku Stefana Krafta (32 986).  

Wykres 10.14. Ilość fanów na oficjalnych fanpage’ach na Facebooku skoczków narciarskich 
(na dzień 9 maja 2015 rok) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu społecznościowego Facebook. 

Jeśli spojrzeć na popularność młodego skoczka z perspektywy czasu to należy zastanowić się 

nad punktami zwrotnymi w jego karierze. Według narzędzia Google Trends ilość wyszukiwań 

terminów związanych z zawodnikiem (świadcząca o zainteresowaniu nim przez internautów) 
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wykazuje silną sezonowość (Wykres 10.15). Jednocześnie można wyróżnić najważniejsze 

okresy w popularności skoczka:  

 grudzień 2012 (38 punktów, tj. 38% operacji wyszukiwań w stosunku do największej 

ilości odnotowanej w badanym okresie 2012-2015) – jest to okres zdobycia 

indywidualnie drugiego miejsca w konkursie Pucharu Świata w Engelbergu  

 luty 2014 roku - okres największej liczby zapytań – wtedy to skoczek triumfował 

zdobywając indywidualnie pierwsze miejsce w konkursie Pucharu Świata w Wiśle 

i wraz z drużyną zdobył złoty medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, 

odnosząc tym samym największy sukces w karierze 

 grudzień 2014 – Andreas Wellinger doznał kontuzji wykluczającej go z wielu konkursów 

 od grudnia 2014 – mimo braku uczestnictwa w zawodach poziom wyszukiwań 

utrzymuje się na poziomie wyższym niż w poprzednich sezonach.  

W analizowanym okresie (wrzesień 2012 - maj 2015) zapytania pochodziły głównie z dwóch 

krajów: Polski (100 pkt) i Niemiec (72 pkt). Wyszukiwane w tym okresie terminy to przede 

wszystkim warianty imienia i nazwiska zawodnika oraz „andreas wellinger freundin” 

(dziewczyna Andreasa Wellingera), „andreas wellinger facebook”, „andreas wellinger 

instagram” czy „andreas wellinger tumblr”. Wyniki wskazują na zainteresowanie wśród 

internatów nie tylko wynikami i karierą sportowca, ale i jego życiem prywatnym 

oraz aktywnością w mediach społecznościowych. 

Wykres 10.15. Zainteresowanie wyrażeniem „Andreas Wellinger” na portalach 
społecznościowych oraz w sieci w okresie 2012-2015 (% operacji wyszukiwań w stosunku 

do największej ilości odnotowanej w badanym okresie 2012-2015) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Trendy Google (www.google.com/trends). 
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Według słów menedżera zawodnika istota popularności Wellingera w Niemczech także opiera 

się na skojarzeniach z Milką oraz Martinem Schmittem: „Mieliśmy świadomość, że porównanie 

Andreasa z Martinem nastąpi, ale nie chcemy tego unikać. Andreasowi bardzo pochlebia 

porównanie z tak utytułowanym zawodnikiem, jest to dla niego motywacja, ale nie jest 

on kopią Martina, chce podążać własną drogą” (fragment wywiadu udzielonego na potrzeby 

tej pracy przez Petera Knolla). 

Wnioski 

Zaprezentowane wyniki badań wskazują na znaczący wzrost popularności Andresa Wellingera 

w ostatnim sezonie sportowym. Wzrost ten trudno wytłumaczyć rozpoznawalnością jego 

sukcesów sportowych. W sezonie 2014/2015 nie zdołał wygrać ani jednego konkursu 

Pucharu Świata, zdobył jedynie srebrny medal na mistrzostwach świata juniorów. Co więcej 

nawet te osiągnięcia nie są dobrze kojarzone przez respondentów. Tak więc ta już bardzo 

znacząca (jak na tak młodego skoczka) i rosnąca rozpoznawalność musi mieć inne przyczyny. 

W świetle przedstawionej wysokiej skuteczności strategii sponsoringowej Milki w obszarze 

sportów zimowych postawiona teza o pozytywnym wpływie kontraktu sponsorskiego 

na rozpoznawalność zawodnika wydaje się prawdopodobna. Tym bardziej, że wśród 

respondentów nieznajomości sukcesów sportowych towarzyszy wysoka rozpoznawalność 

sponsora zawodnika. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na eksploracyjny charakter powyższych badań. W celu 

definitywnego potwierdzenia stawianej tezy konieczne jest w przyszłych badaniach 

zwiększenie liczby analizowanych przypadków i liczby respondentów oraz rozszerzenie 

przedmiotu badań o mechanizmy tłumaczące postulowaną zależność.  

W tym konkretnym przypadku wydaje się jednak, że umowa sponsoringowa przyniosła 

obopólną korzyść wizerunkową – młody zawodnik przejmując charakterystyczny fioletowy 

kask po słynnym Martinie Schmitcie, odnotował skokowy wzrost popularności, zaś Milka 

z niekwestionowanym sukcesem podtrzymuje swój wizerunek głównego sponsora sportów 

zimowych w Niemczech.  

 

Podziękowania 

Dziękujemy Peterowi Knollowi, menedżerowi Andreasa Wellingera za udzielenie wywiadu 

i grupie Milka Ski Stars za pomoc w wyszukaniu niezbędnych kontaktów oraz 

oświadczeń prasowych.  
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Rozdział 11 

 

Rola władz samorządowych w rozwoju 
sportu w Polsce 

 

Przemysław Jastrzębski1 

 

 

Streszczenie: Konstytucja RP wzywa jednostki samorządu terytorialnego do wspierania 
rozwoju sportu. Jest to zadanie własne fakultatywne poszczególnych jednostek. Zamierzeniem 
niniejszej pracy jest usystematyzowanie aktualnej wiedzy na temat możliwości wspierania 
rozwoju sportu w Polsce przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu 
przeanalizowano przepisy dotyczące omawianego tematu, a także na przykładzie miasta 
Krakowa ukazano jak to wygląda w praktyce. Z analizy wynika, że samorządy często i chętnie 
angażują się w działalność mającą na celu rozwój sportu. Przykładem jest Kraków, który 
w samym tylko 2013 roku przeznaczył na ten cel niemal 127 mln PLN, co stanowiło 3,5% 
budżetu miasta.  

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, sport, finansowanie sportu, Kraków. 

 

Wprowadzenie 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483] w rozdziale dotyczącym 

wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych w art. 68 ust. 5 stwierdza: „Władze 

publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”. Jest 

to jedyna regulacja o randze konstytucyjnej, która odnosi się do kultury fizycznej, a więc 

pośrednio do sportu. Oznacza to, że aktywność kulturalna jest związana z osobistym prawem 

każdego człowieka do aktywności sportowej. Równocześnie omawiany artykuł Konstytucji 

przywołuje władze publiczne do wspierania kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci 

i młodzieży. Obowiązek ten wynika z faktu, że sport jest dobrem publicznym o znaczeniu 

społecznym i edukacyjnym, więc powinien być wspierany przez państwo. To organy władzy 

publicznej mają wspierać sport, który już istnieje i opiera się na realizacji przez obywateli 

swojej wolności uprawiania sportu [Sejm RP 2009]. 

                                                      

1 mgr Przemysław Jastrzębski – Uniwersytet Jagielloński 
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Powinność wskazana w Konstytucji RP precyzuje ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku 

[Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.], która omawianemu zagadnieniu poświęca cały 

rozdział szósty, zatytułowany „Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej”. W tej części 

ustawy normodawca uregulował zasady wspierania sportu, w tym również finansowego przez 

organy władzy publicznej z wykorzystaniem środków publicznych oraz unormował regulacje 

dotyczące funkcjonowania rad sportu i sposób, w jaki powinna być finansowana opieka 

medyczna zawodników [Badura i in. 2011]. Z perspektywy niniejszej pracy najważniejsze 

wydają się być art. 27, 28, 30 i 31 ustawy o sporcie, ponieważ odnoszą się one bezpośrednio 

do kwestii wspierania sportu przez jednostki samorządu terytorialnego1. Pozostałe przepisy 

rozdziału szóstego w dużej mierze regulują zakres obowiązków centralnych organów władzy 

publicznej i nie są przedmiotem tej analizy.  

Zamierzeniem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości wspierania sportu przez 

jednostki samorządu terytorialnego z prawnego punktu widzenia, a także ukazanie zakresu, 

w jakim są one realizowane na przykładzie miasta Kraków. W tym celu dokonano analizy aktów 

prawnych regulujących omawiany problem. Ponadto posiłkowano się danymi statystycznymi 

Głównego Urzędu Statystycznego za lata 1995-2013 (wydatki budżetowe jednostek 

samorządu terytorialnego na kulturę fizyczną i sport) oraz miasta Krakowa za lata 2013-2015 

(wydatki na stypendia i dotacje celowe, wykaz zrealizowanych imprez sportowych, lista 

programów miejskich związanych z rozwojem i popularyzacją sportu). Praca składa się z dwóch 

głównych części przedstawiających: 1) możliwości wspierania rozwoju sportu przez samorządy 

przewidziane przez polskie ustawodawstwo, 2) sposób ich realizacji przez miasto Kraków. 

Prawne aspekty wspierania rozwoju sportu przez władze 
samorządowe 

Wspieranie rozwoju sportu – uwagi ogólne 

Artykuł 27 ustawy o sporcie mówi wprost, że tworzenie warunków, w tym także 

organizacyjnych, które sprzyjają rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek 

samorządu terytorialnego2. Ustawodawca rozszerza tym samym katalog tych zadań, które 

zostały określone w poszczególnych ustawach dotyczących gminy, powiatu i województwa. 

Dodatkowo ust. 2 omawianego przepisu upoważnia organy stanowiące jednostki samorządu 

                                                      

1 Jednostkami samorządu terytorialnego są w Polsce: samorząd gminny, samorząd powiatowy, 
samorząd województwa.  

2     Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy 
dla organów innych władz publicznych. Są one podzielone na zadania własne oraz zadania zlecone. Realizacja 
zadań własnych jest finansowana dochodami własnymi danej jednostki samorządowej. Zadania własne można 
podzielić na zadania obowiązkowe oraz zadania fakultatywne, czyli takie, które gmina realizuje w zakresie, 
w jakim jest to możliwe ze względu na środki posiadane w budżecie oraz lokalne potrzeby. Wspieranie sportu 
przez jednostki samorządu terytorialnego należy traktować jako zadanie własne fakultatywne, 
ponieważ ustawodawca wyraźnie nie wskazał, że to zadanie ma charakter obowiązkowy.  
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terytorialnego do przyjęcia uchwały, w której zostaną szczegółowo określone warunki i tryby 

finansowania realizacji tego zadania własnego, a także wskazanie celu publicznego z zakresu 

sportu, który dana jednostka zamierza realizować [Badura i in. 2011]. 

Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać rozwój sportu poprzez dotacje celowe. 

Beneficjentem dotacji celowej może być jedynie klub sportowy, który nie działa w celu 

osiągnięcia zysku, a dodatkowo funkcjonuje na obszarze określonej jednostki [art. 28 ust. 1 

ustawy o sporcie]. W przypadku klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia 

bądź fundacji problem zarobkowej działalności praktycznie nie istnieje, bowiem ich istotą jest 

funkcjonowanie w celach niezarobkowych. Z kolei kluby będące spółdzielniami nie mogą 

otrzymać dotacji celowej, ponieważ – co do zasady – są one zawiązywane w celu prowadzenia 

zarobkowej działalności gospodarczej.  

Kwestia pozyskania dotacji celowej komplikuje się, kiedy stara się o nią podmiot działający 

w formie spółki kapitałowej. Należy bowiem zaznaczyć, że z faktu, iż dany podmiot działa jako 

spółka, nie można wyciągnąć wniosku, że działa on w celu osiągania zysku. Zgodnie z polskim 

ustawodawstwem spółka (np. z o. o., s. a.) może być ustanowiona w każdym celu prawnie 

dopuszczalnym, czyli niekoniecznie w celu zarobkowym (art. 151 §1 i 300 Kodeksu 

spółek handlowych).  

Rozwijając kwestię możliwości prowadzenia bądź nieprowadzenia zarobkowej działalności 

gospodarczej przez klub sportowy ubiegający się o dotację powinno się przychylić 

do stanowiska prezentowanego w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie [Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873]. Zakłada on, że działalność gospodarcza może 

być prowadzona przez organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, niemniej jednak 

działalność ta nie może być głównym celem, lecz jedynie środkiem umożliwiającym 

im prowadzenie głównej działalności nakierowanej na realizację celów, które są społecznie 

użyteczne. Należy również wyraźnie rozgraniczyć działalność gospodarczą na taką, która jest 

zgodna z postanowieniami statutowymi i na taką, która temu nie służy [Blicharz 2012]. W ten 

sposób rozumiane przepisy są adekwatne i uwzględniają specyfikę działalności klubów 

sportowych. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której za klub niedziałający w celu 

osiągnięcia zysku będzie się uznawać wyłącznie taki, który w ogóle nie prowadzi działalności 

gospodarczej. Jest to sytuacja prawie niemożliwa. Kluby sportowe sprzedają chociażby bilety 

na mecze czy pamiątki sportowe. Zasadniczą kwestią jest to, na co określony podmiot 

spożytkuje w ten sposób wypracowany zysk. Ważne jest, aby został on przeznaczony 

na działalność statutową, związaną ze sportem, a nie został rozdysponowany pomiędzy jego 

członków czy właścicieli [Badura i in. 2011]. 

W myśl art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, 

w szczególności na: 

 realizację programu szkolenia sportowego 

 zakup sprzętu sportowego 
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 pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach 

 pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego 

 sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

Nie jest to wyliczenie enumeratywne, a jedynie przykładowe. W ten sposób ustawodawca nie 

ogranicza się wyłącznie do zamkniętego kręgu wspieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadań. Ważne jest, aby przy przyznawaniu dotacji dana jednostka kierowała się 

kryterium celowości, zgodnie z którym realizacja określonego zadania powinna wpływać 

na „poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma 

dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej 

przez ten klub” (art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie). Należy pamiętać, że to na wnioskodawcy 

spoczywa obowiązek wykazania, że przyznane środki spełnią to kryterium [Badura i in. 2011]. 

Rady sportu 

Rada sportu jest fakultatywnym organem jednostek samorządu terytorialnego. W jej skład 

wchodzą przedstawiciele organizacji oraz instytucji realizujących zadania w zakresie kultury 

fizycznej [art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie]. Doświadczenie wskazuje, że najczęściej członkami 

tej rady są działacze klubów sportowych oraz nauczyciele wychowania fizycznego, którzy 

funkcjonują na terenie danej jednostki. Rada sportu działa na podstawie regulaminu 

utworzonego oraz przyjętego przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

Członkowie rady sportu pełnią swoje funkcje społecznie. Ustawa w art. 30 ust. 3 zawiera 

przykładowe wyliczenie zadań, które są powierzone radzie sportu, zaznaczając, że do jej zadań 

należy w szczególności opiniowanie: 

 strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej 

 projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej 

 programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym 

terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej 

 projektów uchwał określających warunki i tryb finansowania zadania własnego, 

polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

Tak opisane kompetencje rady sportu wskazują jednoznacznie, że jest to organ w znacznej 

mierze doradczy i pomocniczy, bowiem jednostka samorządu terytorialnego nie jest w żaden 

sposób związana jej ustaleniami. 

Stypendia, nagrody i wyróżnienia 

Z przepisów zawartych w art. 31 ustawy o sporcie można wywnioskować, że beneficjentami 

nagród ufundowanych przez jednostki samorządu terytorialnego są sportowcy oraz trenerzy 

tych sportowców, którzy osiągnęli określony wynik sportowy. Ustawodawca nie określa, 

jaki wynik ani na jakim szczeblu może być premiowany. Każda jednostka samorządu 
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terytorialnego powinna wskazać w uchwale, jaki rezultat zasługuje na wyróżnienie. Nie musi 

to być nawet obiektywnie wysokie miejsce. Nagroda za osiągnięcie sportowe może zostać 

przyznana na przykład za słabszy wynik w mistrzostwach kraju przy obiektywnie dużej liczbie 

uczestników danych zawodów [Badura i in. 2011]. Może być również przekazana za osiągnięcie 

wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, takim jak np. zdobycie trudnego 

szczytu górskiego (Rada Miejska w Piszu 2012). Organ samorządowy ustalający zasady 

przyznawania nagród (w przypadku gminy jest to rada gminy, w powiecie rada powiatu, 

a w województwie sejmik województwa) zobowiązany jest do wzorowania się na kryteriach 

ustalonych przez ustawodawcę. Z jednej strony powinien brać pod uwagę osiągnięty wynik 

sportowy, zaś z drugiej znaczenie danego sportu dla jednostki samorządu terytorialnego. 

Nagrody mogą przyjąć postać zarówno nagród pieniężnych, jak i rzeczowych. Organ 

samorządu określa również wysokość nagrody oraz kategorię wiekową określonego 

sportowca [Badura i in. 2011].  

Na mocy art. 31 ustawy o sporcie jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać 

i finansować okresowe stypendia sportowe dla sportowców oraz ich trenerów osiągających 

wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 

Jest to ten sam przepis, który wprowadza możliwość otrzymania przez zawodników i ich 

trenerów nagród i wyróżnień fundowanych przez lokalne organy samorządowe. 

Istnieje jedna, zasadnicza różnica pomiędzy regulacjami dotyczącymi nagród i stypendiów. 

Istotą stypendium jest prawo do otrzymywania przez określony czas powtarzającego się 

świadczenia pieniężnego. Zaś nagroda ma charakter jednorazowy i może być świadczeniem 

zarówno o charakterze pieniężnym, jak i rzeczowym [Badura i in. 2011]. Pozostałe 

uregulowania dotyczące zakresu podmiotowego i przedmiotowego są zbieżne. 

Inne możliwości wspierania sportu przez jednostki samorządu terytorialnego 

Jednostki samorządu terytorialnego mają także inne możliwości wspierania rozwoju sportu 

w Polsce. Nie są one jednak wskazane wprost, ale wynikają pośrednio z różnych, 

szczegółowych przepisów.  

Odrębne unormowania pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na prowadzenie 

(z określonymi obostrzeniami) np. spółek, z zastrzeżeniem, że ich działalność polega wyłącznie 

na wykonywaniu zadań publicznych. Promocja oraz działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej 

i sportu doskonale wpisuje się w ten zakres działań. W związku z tym nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby konkretna jednostka samorządu terytorialnego tworzyła bądź posiadała 

udziały w klubach sportowych. Tego typu praktyka jest w Polsce dość powszechna. Jednostki 

często angażują się w ten sposób – szczególnie w przypadku chęci pomocy klubom, które 

w jakiś sposób na stałe wpisały się w historię miasta (np. poprzez długość istnienia 

lub osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie), a w danym momencie mają 

problemy finansowe, organizacyjne czy infrastrukturalne. 
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Ważnym wkładem władz samorządowych w rozwój sportu jest budowa i modernizacja 

obiektów sportowych (stadiony, hale, pływalnie) oraz infrastruktury z nimi związanej. 

W Polsce zdecydowana większość wszystkich inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę 

sportową jest realizowana z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 

Jeszcze innym sposobem władz samorządowych wspomagania rozwoju sportu jest wspieranie 

aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez np. finansowanie działalności 

międzyszkolnych ośrodków sportu, tworzenie wyspecjalizowanych sportowo klas w szkołach 

podległych danym jednostkom, budowę i utrzymanie przyległych do szkół hal, boisk 

sportowych czy pływalni [Otrębalski 2014]. 

Nie są to oczywiście wszystkie możliwości, jakie mają władze samorządowe w związku 

z omawianym problemem. Są one jednak najczęściej stosowane w praktyce i wystarczające 

dla zrozumienia tej problematyki. 

Wspieranie rozwoju sportu na przykładzie Krakowa 

Uwagi ogólne 

Kraków jest miastem na prawach powiatu, położonym w województwie małopolskim, którego 

jest stolicą. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku miasto 

to zamieszkiwało 761 873 mieszkańców. Stolica Małopolski, tak jak każda inna jednostka 

samorządu terytorialnego, ma za zadanie wspierać rozwój sportu. 

W poniższej tabeli przedstawiono wielkości środków przeznaczanych na sport oraz kulturę 

fizyczną z podziałem na gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty oraz województwa 

w Polsce. Wskazano również, jaki procent ogółu wydatków budżetowych jest przeznaczony 

na sport (Tabela 11.1). 

Tabela 11.1. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę fizyczną 
i sport w Polsce w latach 1995-2013 

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Jednostki samorządu terytorialnego – łącznie (PLN) 

Wydatki w mln PLN 263,9 1075,7 1725,2 6433,5 5356,0 4605,7 3958,1 

Wydatki na 1 mieszkańca w PLN 6,83 28,12 45,21 166,97 138,98 119,5 102,3 

Udział wydatków na kulturę fizyczną i sport (% ogółu wydatków budżetowych) 

JST ogółem 1,33 1,42 1,66 3,62 2,95 2,54 2,15 

Gminy (bez miast na prawach powiatu) 1,29 1,71 1,89 3,61 3,43 2,27 2,57 

Miasta na prawach powiatu 1,41 1,61 2,03 4,93 3,51 2,8 2,57 

Powiaty - 0,10 0,17 0,65 0,51 0,58 0,33 

Województwa - 1,95 1,22 3,23 2,07 1,73 1,03 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych za Otrębalski [2014]. 
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Jak wynika z Tabeli 11.1 po transformacji ustrojowej środki pieniężne przeznaczane na sport 

gwałtownie rosły. Najbardziej obrazowe porównanie znajduje się w sekcji dotyczącej łącznych 

wydatków wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. O ile w 1995 roku z budżetów wydatkowano jedynie 6,83 PLN na jednego 

mieszkańca, o tyle dziesięć lat później było to już 45,21 PLN. Apogeum osiągnięto w 2010 roku, 

kiedy wydatkowano z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ponad sześć miliardów 

złotych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało niemal 170 PLN. Po 2010 roku wydatki 

na sport systematycznie maleją, osiągając w 2013 roku poziom 102,30 PLN na mieszkańca. 

Gwałtowny skok wydatków pomiędzy 2005 a 2010 rokiem jest spowodowany w dużej mierze 

tym, że Polska otrzymała unijne dotacje na infrastrukturę, którą jednostki samorządu 

terytorialnego w sporej części przeznaczyły na budowę m.in. stadionów i hal sportowych.  

Największy procentowy udział wydatków budżetowych jest notowany wśród gmin i miast 

na prawach powiatu, najmniej zaś procentowo wydają powiaty (w liczbach bezwzględnych 

również plasują się na ostatnim miejscu). 

Na tym tle Kraków wypada bardzo dobrze, bowiem wydatki na wspieranie sportu 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca od 2005 roku są wyższe niż przeciętne wydatki w skali 

kraju. Również procent ogółu wydatków budżetowych jest na podobnym poziomie, 

a w niektórych latach jest wyższy niż średnia krajowa (Tabela 11.2). 

Tabela 11.2. Wydatki Krakowa na kulturę fizyczną i sport w latach 1995-2013 

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

miasto Kraków 

Wydatki w mln PLN 3,32 6,96 50,67 170,11 194,42 162,57 126,74 

Wydatki na 1 mieszkańca w PLN 4,45 9,18 66,97 224,50 256,10 214,36 166,98 

% ogółu wydatków budżetowych 0,8 0,46 2,39 5,05 5,86 4,66 3,48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Bank Danych Lokalnych [stat.gov.pl/bdl]. 

Jak Kraków wspiera rozwój sportu? 

Przechodząc do bardziej szczegółowych rozważań i analizy działań Krakowa w celu rozwoju 

sportu należy w pierwszej kolejności przedstawić „Program rozwoju sportu w Krakowie na lata 

2013-2015”. Jest to dokument wyznaczający kierunki realizacji przez władze samorządowe 

założenia: „sport służyć ma powszechnie rozwojowi społeczeństwa poprzez zachowanie 

sprawności fizycznej i zdrowia, zagospodarowaniu czasu wolnego, szczególnie dzieci 

i młodzieży”. 

W Krakowie są powołane dwa organy realizujące ten cel. Są to Wydział Sportu Urzędu Miasta 

Krakowa oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej. Obie jednostki są zobowiązane do współpracy. 

Jak można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Krakowa to „Wydział Sportu jest 

odpowiedzialny za współtworzenie i realizację gminnej polityki i strategicznych programów 
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sektorowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, współpracę 

z klubami sportowymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze sportu oraz nadzór 

nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i samorządowych placówek oświatowo-

wychowawczych o charakterze sportowo-rekreacyjnym (międzyszkolnych ośrodków 

sportowych, międzyszkolnych basenów pływackich, Krakowskiego Szkolnego Ośrodka 

Sportowego) [www.bip.krakow.pl: Wydział Sportu]. 

Z kolei Zarząd Infrastruktury Sportowej jest gminną jednostką budżetową realizującą, 

organizującą i prowadzącą zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, m.in. poprzez 

[www.zis.krakow.pl: O nas]: 

 realizację zadań miasta w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniających 

efektywne wykorzystanie powierzonego mienia 

 zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz 

terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków 

 eksploatację i konserwację istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudowę 

 tworzenie warunków dostępności bazy sportowo-rekreacyjnej oraz uczestnictwa 

w życiu sportowo-rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz osób niepełnosprawnych 

 organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych, imprez 

sportowo-rekreacyjnych. 

Efektem działań Wydziału Sportu, Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz innych jednostek 

odpowiedzialnych za sport w Krakowie jest szereg inicjatyw podejmowanych przez miasto 

w ostatnim czasie. Są to m.in. [www.bip.krakow.pl: Programy sportowe]: 

 programy sportowe (np. „Mój trener”, „Kraków biega”, „Kraków spaceruje”, 

„Już pływam”, „Animator – moje boisko – Orlik 2012”, „Krakowska akademia 

siatkarska”, „Szczypiornista szkoła”) 

 wydarzenia sportowe i rekreacyjne (tj. Cracovia Maraton, Skandia Maraton Lang Team, 

Cracovia Interrun, Krakowski Bieg Sylwestrowy) 

 akcje Zima w Mieście i Lato w Mieście. 

Rokrocznie Kraków funduje stypendia sportowe. Wypłacane są sportowcom osiągającym 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Przykładowo w 2013 roku miasto 

przeznaczyło na stypendia dla 35 zawodników łącznie 255 tys. PLN. Większość stypendystów 

stanowili reprezentanci kajakarstwa górskiego, wioślarstwa i szermierki [www.bip.krakow.pl:  

Stypendia 2013]. 

W 2015 roku Kraków ogłosił dwa otwarte konkursy ofert skierowane do mieszkańców dzielnic 

oraz organizacji sportowych, których celem było realizowanie zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Łącznie na dotacje celowe 

przeznaczono blisko 5 mln PLN [www.bip.krakow.pl: Konkursy ofert]. 
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Stolica Małopolski od piętnastu lat nadaje Honorowy Tytuł Przyjaciela Sportu. 

Jest to wyróżnienie przyznawane w dwóch kategoriach: za najciekawszą formę i efektywność 

wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz za najwyższy wkład 

finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom 

lub organizacjom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W skład kapituły 

wchodzą przewodniczący Rady Miasta Krakowa i jej trzej przedstawiciele, a także dyrektor 

Wydziału Sportu, przedstawiciel laureatów z lat ubiegłych oraz przedstawiciel Rady ds. Sportu 

[www.bip.krakow.pl: Przyjaciel sportu]. Nagroda nie wiąże się z żadną gratyfikacją finansową. 

Tytuł ten jest wyróżnieniem wyłącznie prestiżowym. 

W Krakowie działa także Rada ds. Sportu. Jest powoływana przez Prezydenta Krakowa na okres 

czterech lat. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa, 

Zarządu infrastruktury Sportowej, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz 

organizacji realizujących działania w zakresie kultury fizycznej. Spośród członków Rady można 

wymienić m.in.: Andrzeja Klimka rektora AWF w Krakowie, prof. Józefa Lipca 

Przewodniczącego Rady Polskiej Akademii Olimpijskiej czy Ludwika Miętta – Mikołajewicza 

Honorowego Prezesa Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków [www.bip.krakow.pl: Rada 

ds. Sportu]. 

Charakteryzując zakres, w jakim Kraków wspiera sport, nie można zapominać o nakładach 

na infrastrukturę. Poza wielkimi projektami (takimi jak budowa hali Tauron Arena oraz 

modernizacja stadionów Wisły Kraków oraz KS Cracovia) trzeba wspomnieć o innych, 

mniejszych inwestycjach. Wśród zrealizowanych w pierwszym kwartale 2015 roku znajdują się 

m.in.: rewitalizacja boisk przy ZSO nr 35 (na kwotę 439 tys. zł), remont nawierzchni boisk przy 

Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 22, ZSO nr 6 [www.zis.krakow.pl: Zrealizowane 

inwestycje i remonty]. 

Należy także wspomnieć, że miasto Kraków jest udziałowcem w Miejskim Klubie Sportowym 

"CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna, która prowadzi na najwyższym szczeblu rozgrywek 

w Polsce zespoły w piłkarskiej ekstraklasie oraz hokejowej ekstralidze [www.bip.krakow.pl: 

Spółki Miasta Krakowa]. 

Podsumowanie 

Jednostki samorządu terytorialnego odgrywają kluczową rolę w rozwoju sportu w Polsce. 

W Konstytucji zostały nałożone na nie pewne zobowiązania, które są realizowane głównie 

na podstawie ustawy o sporcie oraz poszczególnych ustaw szczegółowych odnoszących się 

do konkretnej jednostki. Powierzone im zadania są fakultatywne. To od ich własnego uznania 

oraz, co jest chyba najważniejsze, zasobów finansowych zależy sposób i zakres ich realizacji. 

Spośród wachlarza możliwości wspierania sportu należy wymienić te, o których mówi 

ustawa o sporcie, tj. możliwość przyznawania dotacji celowych, stypendiów, nagród, 

wyróżnień, ustanawiania rad sportu oraz szeregu innych wynikających z pozostałych 
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uregulowań, tj. możliwość inwestowania w infrastrukturę sportową czy posiadania udziałów 

w klubach sportowych. 

Bardzo dobrze w tym obszarze radzi sobie miasto Kraków, które w ostatnim dziesięcioleciu 

rokrocznie przeznacza na sport większe środki pieniężne niż inne gminy w Polsce. 

Jest to spowodowane w dużej mierze wydatkami poczynionymi na infrastrukturę, 

w tym na budowę Tauron Areny czy modernizację stadionów Wisły i Cracovii. 

Trzeba zwrócić uwagę, że Kraków stawia głównie na popularyzację sportu powszechnego, 

masowego. W stolicy Małopolski organizowane są liczne maratony oraz krótsze biegi, 

w których każdorazowo uczestniczy po kilka tysięcy ludzi (także spoza Polski). 

Kraków przeznacza także duże środki finansowe na sport dzieci i młodzieży. 

Niemniej należy też zauważyć, że pojedynczy sportowcy nie są w pełni doceniani. W budżecie 

przeznaczonym na kulturę fizyczną i sport środki przeznaczane na stypendia 

dla wyróżniających się zawodników nie są imponujące. Z pewnością władze miasta wychodzą 

z założenia, że stwarzają na tyle dobre warunki infrastrukturalne i organizacyjne, że sportowcy 

zawodowi bądź półzawodowi (a zwykle tylko tacy mogą osiągnąć wyniki uprawniające 

do otrzymania stypendium) powinni umieć zapracować na określone świadczenie pieniężne 

samodzielnie, z czym nie wypada się nie zgodzić. 
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Rozdział 12 

 

Jaką strategię rozwoju piłki nożnej 
w Polsce powinien przyjąć PZPN? 

 

Kamil Drabek1,2 

 

 

Streszczenie:  Piłka nożna jest wiodącą dyscypliną sportową w Polsce – zarówno pod 
względem czynnego uprawiania, jak też popularności wśród widzów. Głównym celem pracy 
jest określenie priorytetowych działań Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozwoju tej dyscypliny 
sportowej. Na podstawie analizy wtórnej danych określających dotychczasowy rozwój tego 
sportu w Polsce oraz metody SWOT/TOWS wnioskuje się, że pożądaną w tym wypadku 
strategią dla PZPN jest strategia agresywna polegająca na wykorzystywaniu stron silnych 
w połączeniu z szansami otoczenia. Priorytetowymi działaniami są więc kontynuacja 
innowacyjnych działań prorozwojowych, intensyfikacja rozwoju piłki młodzieżowej, dalszy 
rozwój szkoleń trenerskich oraz podejmowanie nowych działań promujących ten sport. 
Działania te powinny być oparte na szerokiej współpracy z różnorodnymi partnerami 
zewnętrznymi. 

Słowa kluczowe: PZPN, SWOT/TOWS, piłka nożna, strategia.

 

Wprowadzenie 

Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) „PZPN jest jedynym 

reprezentantem sportu piłki nożnej w kraju i zagranicą” [art. 4 par. 1]. Artykuły 11-13 Statutu 

precyzują cele i zadania tej organizacji oraz sposoby ich realizacji. Jednym z wielu zadań jest 

„opracowywanie kierunków rozwoju piłki nożnej w kraju” [art. 12 par. 1]. Tym samym 

to właśnie PZPN jest odpowiedzialny za stan najpopularniejszej dyscypliny sportowej w Polsce. 

Zadaniem niniejszej pracy jest określenie obszarów rozwoju piłki nożnej w Polsce, 

które wymagają intensyfikacji działań rozwojowych ze strony PZPN. W tym celu zastosowano 

                                                      

1 lic. Kamil Drabek – Uniwersytet Jagielloński 
2 Autor dziękuje Aleksandrze Kruc, Waldemarowi Ignaciukowi, Weronice Szeląg oraz Kamilowi 
Mazurowi za udzieloną pomoc w niniejszej pracy. 
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analizę SWOT/TOWS oraz analizę wtórną danych (statystyki dotyczące rozwoju dyscypliny 

w Polsce oraz dokumenty PZPN). 

W pierwszej części pracy przedstawiono wskaźniki charakteryzujące rozwój piłki nożnej 

w Polsce w ostatniej dekadzie. Część druga pracy to prezentacja zadań PZPN w perspektywie 

Statutu Związkowego, a część kolejna to analiza SWOT/TOWS Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w kontekście rozwoju polskiego futbolu. Część ostatnia zawiera podsumowanie analizy. 

Rozwój piłki nożnej w Polsce w latach 2004-2014 

Analizując wybrany etap rozwoju futbolu polskiego, należy podkreślić wieloaspektowość tego 

procesu. Wyrażają go zarówno infrastruktura sportowa (stadiony, Orliki, boiska szkolne, 

zaplecza treningowe), jak i popularność wśród kibiców, liczba osób uprawiających daną 

dyscyplinę, liczba sekcji sportowych w klubach, możliwości rozwoju dzieci i młodzieży oraz 

wartość uzyskiwanych przychodów w sezonie przez kluby sportowe. 

W analizie w pierwszej kolejności zwrócono uwagę na ilość sekcji oraz osób uprawiających 

piłkę nożną w klubach (Wykresy 12.1 i 12.2). W badanym okresie widać wyraźną tendencję 

wzrostową – w tym szczególnie w ostatnich kilku latach. 

Wykres 12.1. Ilość sekcji piłki nożnej w klubach sportowych w Polsce w latach 2004-2012 

 

Źródło: GUS [2004, 2006, 2008, 2010, 2012].  

Wykres 12.2. Ilość osób uprawiających piłkę nożną w klubach sportowych w Polsce w latach 
2004- 2012 

 

 Źródło: GUS [2004, 2006, 2008, 2010, 2012]. 
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Aktualny wzrost czynnego uprawiania tego sportu może być przypisany efektowi Euro 2012 

oraz rozwojowi nowoczesnej infrastruktury sportowej przyciągającej dzieci i młodzież 

(np. w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w latach 2008-2012 powstało w całej 

Polsce ponad 2600 Orlików).  

Oprócz czynnego uprawiania piłki także zainteresowanie tą dyscypliną (wyrażone oglądaniem 

imprez sportowych bezpośrednio i poprzez wszelkie media) czyni ten sport najbardziej 

popularnym w Polsce. W rankingach popularności (Wykresy 12.3-12.5) futbol bezapelacyjnie 

wyprzedza inne sporty od lat (najbliższym jego konkurentem są skoki narciarskie). Dzieje się 

tak nawet w okresach porażek reprezentacji Polski. Przykładem może być rok 2006, w którym 

to pomimo braku znaczącego wyniku piłkarskiego na Mistrzostwach Świata w Niemczech 

w porównaniu do innych dyscyplin sportowych (wicemistrzostwo polskich siatkarzy w Japonii), 

to także piłka nożna okazała się najbardziej popularna. Natomiast organizacja dużych 

wydarzeń piłkarskich (Euro 2012, finały Ligii Europy) wzmacnia relatywne zainteresowanie 

tą dyscypliną.  

Wykres 12.3. Popularność piłki nożnej względem innych dyscyplin sportowych w Polsce 
w latach 2005-2008 

 

UWAGA: ze względu na różnice metodologiczne badania wyniki procentowe Wykresu nie są porównywalne 
z wynikami Wykresów 12.4 i 12.5. 
Źródło: ARC Rynek i Opinia [2009].  
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Wykres 12.4. Popularność piłki nożnej względem innych dyscyplin sportowych w Polsce 
w latach 2011-2012 

 

 UWAGA: ze względu na różnice metodologiczne badania wyniki tego Wykresu nie są porównywalne 
z wynikami Wykresów 12.3 i 12.5. 
Źródło: ARC Rynek i Opinia [2013].  

Wykres 12.7. Popularność piłki nożnej względem innych dyscyplin sportowych w Polsce 
w roku 2013 

 

 UWAGA: ze względu na różnice metodologiczne badania wyniki tego Wykresu nie są porównywalne 
z wynikami Wykresów 12.3 i 12.4.  
Źródło: ARC Rynek i Opinia [2013]. 

Ważnym wskaźnikiem rozwoju piłki nożnej jest też sytuacja ekonomiczna Ekstraklasy. 

Istotny wpływ na przychody w badanym okresie miały: wzrost wartości umów sponsorskich, 

większa ilość sprzedawanych biletów w dniu meczu oraz korzyści finansowe z transmisji 

telewizyjnych. Pamiętać należy, iż każdy udział klubu polskiego w rozgrywkach 

międzynarodowych to dodatkowe znaczące korzyści finansowe. Pomimo współorganizacji 
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Polska reprezentacja zmarnowała swoją szansę. Nie wygrała żadnego z trzech meczów w fazie 
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2013, kiedy to została zmieniona formuła Ekstraklasy, unowocześniano infrastrukturę 

sportową i podpisano nowy kontrakt z platformą nc+ oraz sponsorem tytularnym, firmą Lotos. 

Spowodowało to znaczący wzrost przychodów we wszystkich obszarach (Wykres 12.6).  

Wykres 12.6. Przychody Ekstraklasy w latach 2007-2013 (mln PLN) 

 

Źródło: Deloitte [2014]. 

Analizując rozwój piłki nożnej w Polsce, trzeba także wziąć pod uwagę wyniki polskiej 

reprezentacji (Tabela 12.1) oraz ilość przyznanych imprez piłkarskich w ostatnich latach. 

Sukcesy biało-czerwonych w ostatniej dekadzie nie są imponujące: jednorazowy awans 

na mistrzostwa świata i dwukrotny na mistrzostwa Europy (pierwszy w roku 2008 był tym 

historycznym, a ten z roku 2012 wynikał z przywileju gospodarza Euro 2012 i nie został 

wykorzystany). W ciągu tego dziesięciolecia czterokrotnie zmieniano selekcjonera polskiej 

reprezentacji, usiłując tym sposobem poprawić sytuację. Nadzieją na przełom i poprawę 

wizerunku kadry narodowej oraz PZPN stał się były reprezentant Polski Zbigniew Boniek jako 

Prezes PZPN. To dzięki niemu na stanowisku selekcjonera został zatrudniony Adam Nawałka 

(jesień 2013), a nasza reprezentacja zaczęła odnosić pewne sukcesy: zwycięstwo nad 

reprezentacją Niemiec (2:0 jesienią 2014) i coraz bliższy udział w finałach Euro 2016 we Francji. 

Tabela 12.1. Wyniki reprezentacji Polski w piłce nożnej w latach 2005-2014 

Rok Wyniki reprezentacji Polski Adnotacje 

2005 Uzyskanie awansu na MŚ 2006 w Niemczech.  

2006 Zakończenie MŚ na fazie grupowej na trzecim 
miejscu. 

 

2007 Eliminacje na Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii 
i historyczny awans na ME (pokonując 
m.in. Portugalię, Serbię, Finlandię). 

Selekcjonerem zostaje Leo Beenhakker. 
Jesień 2007: historyczne 2:1 z Portugalią 
na stadionie w Chorzowie. 

2008 Zakończenie ME 2008 na fazie grupowej 
na trzecim miejscu, bez  ani jednego wygranego 
meczu. 

 

2009 Eliminacje do MŚ 2010 w RPA. Klęska reprezentacji Polski o awans do MŚ. 
Selekcjonerem zostaje Franciszek Smuda. 
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2010 Pierwsza nieobecność Polaków na MŚ 
od 2002 roku. 

 

2011 Okres przygotowawczy reprezentacji Polski 
do Euro 2012. Polska jako współgospodarz nie 
bierze udziału w eliminacjach. 

 

2012 Polska reprezentacja bliska awansu do fazy 
finałowej Euro 2012 (przegrany mecz 
„o wszystko” z reprezentacją Czech 1:0 
we Wrocławiu). 

10 lipca 2012 roku selekcjonerem zostaje 
Waldemar Fornalik. Od 26 października 2012 
nowy prezes PZPN to Zbigniew Boniek. 

2013 Eliminacje do MŚ 2014 w Brazylii zakończone 
kolejną klęską. 

26 października 2013 nowym selekcjonerem 
zostaje Adam Nawałka. 

2014 Brak polskiej reprezentacji na boiskach 
w Brazylii. Rozpoczęcie eliminacji do Euro 2016. 

Historyczne 2:0 z Niemcami na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. 

połowa 
2015 

Utrzymanie 1 miejsca w grupie przed 
Niemcami, Irlandią, Szkocją, Gruzją, 
Gibraltarem. 

Polska reprezentacja po remisie 1:1 w marcu 
2015 r. z Irlandią przed szansą na bezpośredni 
awans na Euro 2016. 

Źródło: opracowanie własne. 

Po sukcesie organizacyjnym Euro 2012 komitet wykonawczy UEFA powierzył Polsce 

zorganizowanie kolejnych prestiżowych imprez: finału Ligi Europy w roku 2015 w Warszawie 

oraz Mistrzostw Europy U-21 w 2017 roku w 6 miastach Polski. Należy mieć nadzieję, 

że przygotowania i same te dwa doniosłe wydarzenia sportowe wielopłaszczyznowo wpłyną 

na rozwój piłki możnej w Polsce.  

Wybrane działania w obszarze rozwoju piłki nożnej  
realizowane przez PZPN 

Podmiotem odpowiedzialnym za rozwój piłki nożnej w Polsce jest Polski Związek Piłki Nożnej. 

Jednym z podstawowych działań PZPN wynikającym ze Statutu z dnia 25 listopada 2011 roku 

oraz z dnia 22 i 23 lutego 2012 roku jest właśnie opracowywanie kierunków rozwoju polskiego 

futbolu [art. 12 par. 1]. Natomiast pozostałe działania wpływające na rozwój tej dyscypliny 

sportowej w Polsce to [art. 12 par. 1]: 

 organizowanie oraz koordynowanie krajowych rozgrywek piłkarskich we wszystkich 

kategoriach wiekowych 

 aktualizacja regulaminów, przepisów oraz ciągłe dostosowywanie ich do trendów 

europejskich 

 opracowywanie planów oraz sposobów szkolenia sędziów, trenerów, instruktorów 

 walka oraz przeciwdziałanie korupcji oraz innym zjawiskom patologicznym 

w środowisku piłkarskim 

 utrzymywanie przyjaznych relacji z mediami w zakresie przekazu informacji 

i popularyzacji działalności PZPN 

 troska o bezpieczeństwo uczestników w czasie zawodów piłkarskich za pomocą 

wytycznych i przepisów 
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 wspieranie rozwoju piłkarskiego młodzieży przez dofinansowywanie działalności 

Uczniowskich Klubów Sportowych, Szkół Mistrzostwa Sportowego 

 działania popularyzujące piłkę nożną za pomocą finansowania szkoleń, seminariów, 

narad szkoleniowych i konferencji metodyczno-szkoleniowych 

 organizacja wolontariatu sportowego w związku z wydarzeniami piłkarskimi w Polsce 

 całościowe wsparcie finansowe, organizacyjne, logistyczne, merytoryczne dla polskich 

reprezentacji we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Optymalna strategia i priorytetowe działania PZPN na rzecz 
rozwoju piłki nożnej w Polsce 

W celu zidentyfikowania kluczowych obszarów rozwoju piłki nożnej w Polsce wykorzystano 

analizę SWOT/TOWS. W pierwszej kolejności metoda ta pozwoliła na zbadanie środowiska 

wewnętrznego, jak i zewnętrznego PZPN oraz relacji między nimi. Dzięki temu w finalnym 

etapie możliwe było określenie pożądanej strategii oraz priorytetowych obszarów działań 

PZPN na rzecz rozwoju futbolu.  

Metoda SWOT/TOWS identyfikuje mocne i słabe strony organizacji w sytuacjach zagrożeń 

i szans, jakie dostarcza otoczenie. Mocne strony (ang. strengths) to wszystkie unikalne zasoby, 

zalety organizacji, które wyróżniają ją na tle konkurentów. Natomiast słabymi stronami 

(ang. weaknesses) można nazwać wszystkie niedoskonałości wewnętrzne blokujące dalszy 

rozwój. Jeśli chodzi o szanse (ang. opportunities) są to wszystkie charakterystyki otoczenia 

zewnętrznego korzystne dla danej organizacji, zaś zagrożenia (ang. threats) – procesy 

i wydarzenia niesprzyjające rozwojowi danej firmy [Zakrzewska 2012].  

Według metody SWOT/TOWS – po determinacji powyższych czynników – powinna nastąpić 

determinacja powiązań między nimi. W etapie SWOT stosuje się podejście „od wewnątrz 

do zewnątrz”, czyli identyfikuje się i kwantyfikuje te mocne i słabe strony organizacji, które 

wywierają wpływ na otoczenie zewnętrzne. Natomiast w etapie TOWS perspektywa jest 

komplementarna, tj. następuje identyfikacja i kwantyfikacja wpływu poszczególnych szans 

oraz zagrożeń na wnętrze organizacji (podejście „od zewnątrz do wewnątrz”). Sumując 

te relacje, otrzymuje się obraz najbardziej istotnych sił dotyczących organizacji, co pozwala na 

wybór najbardziej pożądanej w tej sytuacji strategii oraz określenie priorytetowych dla tej 

strategii obszarów działań. 

Zidentyfikowane elementy SWOT w obszarze działań rozwojowych piłki nożnej PZPN 

na podstawie „Planu Strategicznego PZPN 2012-2019” [PZPN 2011] oraz własnego 

opracowania przedstawia Tabela 12.2. Natomiast Tabele 12.3 i 12.4 prezentują relacje między 

tymi czynnikami odpowiednio w macierzy SWOT i TOWS. Kryterium wyboru czynników 

poddanych analizie wynikało z ich bezpośredniego i silnego wpływu na rozwój piłki nożnej 

w Polsce. Tym samym w kolejnym etapie analizy można było określić pożądaną strategię 

działań PZPN na rzecz rozwoju piłki nożnej w Polsce. 
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Tabela 12.2. Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla działań PZPN wspierających 
rozwój piłki nożnej w Polsce 

Źródło: opracowanie na podstawie PZPZN [2011, s. 3-4] (czynniki oznaczone * są cytowaniem z Planu, pozostałe 
to opracowanie własne).  

Tabela 12.3. Macierz analizy SWOT 

 O1 O2 O3 O4 O5 Suma   T1 T2 T3 T4 T5 Suma 

S1 2 0 0 0 2 4  S1 1 1 0 0 1 3 

S2 0 0 2 0 1 3  S2 0 1 0 0 1 2 

S3 2 0 0 0 0 2  S3 1 0 0 1 1 3 

S4 1 2 2 0 0 5  S4 1 0 0 1 0 2 

S5 0 1 2 0 1 4  S5 0 0 0 1 1 2 

Suma 3 3 6 0 4 16  Suma 3 2 0 3 4 12 

               
 O1 O2 O3 O4 O5 Suma   T1 T2 T3 T4 T5 Suma 

W1 0 1 0 0 1 2  W1 1 1 1 1 1 5 

W2 0 1 1 0 2 4  W2 2 1 0 1 1 5 

W3 0 1 1 0 1 3  W3 2 0 0 1 0 3 

W4 0 1 0 0 0 1  W4 2 0 1 1 1 5 

W5 0 1 1 0 0 2  W5 0 0 0 0 0 0 

Suma 0 5 3 0 4 12  Suma 7 2 2 4 3 18 

Źródło: opracowanie własne przy wsparciu A. Kruc, W. Ignaciuka, W. Szeląg oraz K. Mazura. 

  

Mocne strony (S) Słabe strony (W) 

S1. Wysoki poziom zaangażowania 
pracowników oraz działaczy struktur 
regionalnych PZPN*. 

S2. System licencyjny jako doskonałe narzędzie 
poprawy szkolenia oraz infrastruktury*. 

S3. Młoda wykwalifikowana kadra kierownicza 
PZPN. 

S4. Funkcjonowanie Szkoły Trenerów PZPN 
w Białej Podlaskiej. 

S5. Współpraca pomiędzy PZPN i akademiami 
wychowania fizycznego w Polsce. 

W1. Zbyt mała liczba trenerów oraz instruktorów 
posiadających kwalifikacje UEFA*. 

W2. Niski poziom koordynacji systemu turniejów 
dziecięcych*. 

W3. Ograniczona dostępność kursów trenerskich, 
instruktorskich organizowanych przez PZPN. 

W4. Niski poziom aktywności regionalnych związków piłki 
nożnej na danym obszarze. 

W5. Niska liczba wykwalifikowanych sędziów piłkarskich 
w Polsce. 

Szanse (O) Zagrożenia (T) 

O1. Dynamiczny rozwój infrastruktury 
sportowej w ostatnich latach*. 

O2. Sukcesy polskich klubów w europejskich 
pucharach na przestrzeni ostatnich lat*. 

O3. Podnoszący się poziom systemów 
rozgrywek ligowych*.  

O4. Popularność piłki nożnej w Polsce jako 
dyscypliny sportu nr 1. 

O5. Stworzenie Centralnej Ligi Juniorów. 

T1. Spadek liczby osób uprawiających sport w Polsce*. 
T2. Chuligańskie zachowania kibiców zniechęcające wielu 

sympatyków futbolu do uczestnictwa w wydarzeniach 
piłkarskich*. 

T3. Wzrost liczby obcokrajowców w drużynach ligowych 
skutkujący ograniczoną liczbą potencjalnych 
reprezentantów Polski*. 

T4. Zbyt niskie zaangażowanie sponsorów w piłkę nożną 
w Polsce w rozgrywkach I i II ligi. 

T5. Brak ujednoliconego systemu wszystkich rozgrywek 
ligowych. 
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Tabela 12.4. Macierz analizy TOWS 

 S1 S2 S3 S4 S5 Suma   W 1 W2 W3 W4 W5 Suma 

O1 0 1 0 1 1 3  O1 1 1 0 1 0 3 

O2 1 1 1 1 1 5  O2 1 1 1 0 1 4 

O3 1 0 0 1 1 3  O3 1 1 0 1 0 3 

O4 1 0 1 2 1 5  O4 1 1 1 1 1 5 

O5 1 1 1 0 0 3  O5 0 1 0 0 0 1 

Suma 4 3 3 5 4 19  Suma 4 5 2 3 2 16 

               

 S1 S2 S3 S4 S5 Suma   W1 W2 W3 W4 W5 Suma 

T1 1 0 0 1 1 3  T1 2 1 0 0 1 4 

T2 1 1 0 0 0 2  T2 0 0 0 1 0 1 

T3 0 0 1 0 0 1  T3 1 0 1 0 0 2 

T4 1 1 0 0 0 2  T4 0 0 0 0 1 1 

T5 1 1 0 1 1 4  T5 1 1 0 1 1 4 

Suma 4 3 1 2 2 12  Suma 4 2 1 2 3 12 

Źródło: opracowanie własne przy wsparciu A. Kruc, W. Ignaciuka, W. Szeląg oraz K. Mazura. 

Następnym krokiem analizy jest sumowanie wyników dla poszczególnych obszarów z matryc 

SWOT oraz TOWS w każdym obszarze - w celu wyboru najbardziej odpowiedniej strategii 

(wynikającej z charakteru czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz relacji między 

nimi) – Tabela 12.5. 

Tabela 12.5. Typ strategii PZPN  

 SCENARIUSZE OTOCZENIA 

Szanse O Zagrożenia T 

POTENCJAŁ FIRMY 
Siły S 

strategia agresywna 
16+19 = 35 

strategia konserwatywna 
12+12 = 24 

Słabości W 
strategia konkurencyjna 
12+16 =28 

strategia defensywna 
12+18=30 

Źródło: opracowanie własne przy wsparciu A. Kruc, W. Ignaciuka, W. Szeląg oraz K. Mazura. 

Otrzymany wynik wskazuje, że najbardziej pożądanym wariantem strategicznym dla Polskiego 

Związku Piłki Nożnej jest strategia agresywna. Oznacza to, iż PZPN powinien wykorzystywać 

szanse pojawiające się w jego otoczeniu przy pomocy potencjału, jaki leży w mocnych stronach 

federacji polskiej.  

W swych działaniach PZPN powinien więc skoncentrować swoje działania przede wszystkim 

w obszarach, w których relacje między mocnymi stronami (S) oraz szansami (O) są najsilniejsze 

(Tabele 12.4 i 12.5). Rekomenduje się zatem:  

Kontynuację oraz podejmowanie nowych, innowacyjnych działań na rzecz rozwoju piłki 

nożnej przez PZPN (co wynika z silnych relacji S1O1, S2O3, S3O1). W ostatnich latach wzrosło 

zarówno zaangażowanie PZPN, jak również lokalnych działaczy w rozwój piłki nożnej w Polsce. 

Jest to m.in. efekt dobrego zarządzania PZPN przez Zbigniewa Bońka oraz dobrej współpracy 
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PZPN z FIFĄ I UEFFĄ. PZPN dysponuje również młodą, wykwalifikowaną kadrą kierowniczą 

podejmującą działania innowacyjne. Natomiast system licencyjny pozwala na skuteczne 

podnoszenie poziomu rozgrywek ligowych, wymuszając na klubach sportowych dbałość 

o nowoczesność swoich obiektów sportowych. Wszystkie te czynniki są zdecydowanie 

pozytywne. Należy więc je kontynuować, wzmacniać i rozwijać – np. doskonaląc koordynację 

turniejów dziecięcych, umożliwiając zagraniczne wymiany dla młodych utalentowanych 

piłkarzy. Należy także zintensyfikować systematyczny monitoring tych młodych talentów. 

Warto pomyśleć o wsparciu finansowym dla piłkarzy  w trudnej sytuacji życiowej. Trzeba też 

dążyć do równomiernego rozwoju sportu we wszystkich województwach, wyzwalając 

i koordynując inicjatywy lokalnych działaczy. 

Intensyfikację szkoleń trenerów (co wynika z silnych relacji S4O2, S4O3, S5O3). Dzięki Szkole 

Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej oraz współpracy w zakresie szkoleń trenerskich między 

PZPN i akademiami wychowania fizycznego do dyspozycji jest coraz bardziej wykwalifikowana 

kadra trenerska. Skutkuje to podnoszeniem poziomu rozgrywek ligowych. Mankamentem 

jednak jest niewielka liczba trenerów posiadających licencję UEFA Pro. Dlatego też PZPN 

powinien kłaść nacisk na zwiększenie dostępności kursów trenerskich. Niemniej jednak coraz 

większe sukcesy polskich klubów na arenie międzynarodowej oraz bardzo dobre stosunki 

na linii PZPN-UEFA stwarzają szansę na lepsze szkolenia i wizyty znanych trenerów 

zagranicznych, co powinno skutkować transferem doświadczenia. Należy więc kontynuować 

dążenia wzmacniania ilościowego i jakościowego młodej kadry trenerskiej.  

Intensyfikację rozwoju młodzieżowej piłki nożnej (co wynika z silnych relacji S1O5, W2O5, 

W2T1). Efekt Euro 2012 generujący wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży grą w piłkę 

nożną wraz z rozwojem infrastruktury sportowej oraz wzrostem dostępności kadr trenerskich 

w ostatnich latach są bardzo solidnym fundamentem dla przyszłości tej dyscypliny w Polsce. 

Jednak niski poziom koordynacji systemu turniejów dziecięcych to jedna z wielu słabych stron 

PZPN. Wprawdzie powstanie Centralnej Ligi Juniorów podniosło poziom rozgrywek 

juniorskich, jednak nadal organizacja innych turniejów i rozgrywek młodzieżowych pozostawia 

wiele do życzenia. Należy wziąć pod uwagę ryzyko, iż źle zarządzany system rozgrywek 

dziecięcych może zniechęcić tak dzieci, jak i ich rodziców. Szkolenie młodzieży i jej rozwój jest 

inwestycją przyszłościową. Dlatego wskazane jest skoncentrowanie się na tym obszarze, 

nawet kosztem innych działań. 

Zwiększanie popularności piłki nożnej w Polsce (co wynika z silnych relacji O4S4, W3T1, 

T1W1, W4T1). Obecnie piłka nożna jest sportem nr 1 w Polsce. Jest to m.in. zasługa 

skutecznych starań PZPN, który promując różnymi metodami marketingowymi piłkę nożną, 

zachęca również młodzież do jej uprawiania (wykorzystując do tego sukcesy polskiej piłki 

na arenie międzynarodowej, organizując Centralną Ligę Juniorów, prowadząc Szkołę Trenerów 

w Białej Podlaskiej). Należy więc wykorzystywać już zgromadzone w tym zakresie 

doświadczenie, a jednocześnie walczyć z pewnymi słabościami (jak np. ograniczony dostęp 

do kursów instruktorskich i trenerskich, nierównomierność działań w przekroju regionalnym). 

Odstąpienie od intensyfikacji działań popularyzujących piłkę nożną w Polsce mogłoby mieć 
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bowiem bardzo negatywne skutki społeczne. Istnieje uzasadniona obawa, że obserwowany 

długofalowy spadek ogólnego zainteresowania Polaków, a przede wszystkim dzieci i młodzieży 

sportem (w obliczu internetowych alternatyw spędzania czasu wolnego) mógłby zaszkodzić 

nawet piłce nożnej.  

Podsumowanie 

Piłka nożna jest wiodącą dyscypliną sportową w Polsce – zarówno pod względem czynnego 

uprawiania, jak też popularności wśród widzów. Pozytywnie wpływają na ten trend 

m.in. organizacja dużych imprez sportowych, rozwój infrastruktury oraz aktywne działania 

PZPN. Natomiast nie pomagają wyniki sportowe reprezentacji.  

PZPN jako główna instytucja odpowiedzialna za kierunek rozwoju tej dyscypliny, w obliczu 

zidentyfikowanych w opracowaniu jej mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans 

w otoczeniu, powinien przede wszystkim implementować agresywną strategię działań opartą 

na wykorzystywaniu stron silnych w połączeniu z szansami otoczenia. W kategorii tych działań 

należy podkreślić konieczność kontynuacji innowacyjnych działań prorozwojowych, 

intensyfikacji rozwoju piłki młodzieżowej, dalszego rozwoju szkoleń trenerskich oraz 

podejmowania nowatorskich działań promujących ten sport. Działania te powinny być oparte 

na planowanej, szerokiej współpracy z różnorodnymi partnerami zewnętrznymi. 

W szczególności, w obliczu spadku ogólnego zainteresowania Polaków sportem (ale przy wciąż 

dobrej pozycji w tym względzie piłki nożnej) w strategii agresywnej należy przede wszystkim 

kontynuować oraz podejmować nowe działania mające na celu popularyzację tej dyscypliny 

sportowej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzież). Oprócz kontynuacji aktywności 

na szczeblu centralnym w tym celu niezbędne jest również zaangażowanie lokalnych działaczy 

i umożliwienie im realizacji własnych pomysłów na lokalnym poziomie - dbając jednak 

o efektywność tych działań, ich zgodność z kierunkiem wyznaczonym przez PZPN oraz 

równomierność rozwoju tego sportu w poszczególnych województwach.  
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Rozdział 13 

 

Rola Klubu Uczelnianego AZS 
w upowszechnianiu sportu i rywalizacji 

sportowej wśród społeczności 
akademickiej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 
 

Kajetan Suchecki1 

 

 

Streszczenie: Praca pokazuje rolę Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego 
(AZS) w upowszechnianiu sportu wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Przedstawia rys historyczny i strukturę Związku oraz jego funkcje, organizację 
Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych na tej uczelni wraz ze stwierdzonymi ograniczeniami tych 
badań. Badanie pokazało wysoki poziom satysfakcji z przynależności do AZS i znaczącą rolę 
klubu w rozwoju zainteresowań sportowych i osiąganiu sukcesów na poziomie minimum 
regionalnym. 

Słowa kluczowe: Akademicki Związek Sportowy, AZS, klub uczelniany, zarządzanie klubem, 
aktywność sportowa studentów.

 

Wprowadzenie 

Akademicki Związek Sportowy jest stałym elementem życia wielu polskich uczelni, 

tak publicznych, jak i niepublicznych. Kluby uczelniane AZS zrzeszają zarówno profesjonalnych 

sportowców, często odnoszących sukcesy poza arenami sportu akademickiego, jak też 

studentów, dla których Związek jest niejednokrotnie pierwszym kontaktem z daną dyscypliną 

i różnymi formami współzawodnictwa, a także z sukcesami. 

                                                      

1 mgr Kajetan Suchecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
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Celem głównym opracowania jest określenie stopnia, w jakim działalność Klubu Uczelnianego 

(KU) AZS wpływa na upowszechnianie różnych dyscyplin sportu i współzawodnictwa wśród 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wybór ten uzasadniony jest profilem 

niesportowym uczelni (społeczno-ekonomicznym), co pozwala na uogólnienie wniosków 

na  wiele innych, podobnych jednostek akademickich w kraju. Jako cele pomocnicze pracy 

można wyróżnić:  

1. określenie stopnia zadowolenia z członkostwa w Klubie Uczelnianym AZS studentów 

UE Katowice 

2. określenie odsetka członków Klubu Uczelnianego AZS, którzy przed wstąpieniem do KU 

nie uprawiali żadnej dyscypliny sportu, a także odsetka studentów, którzy uprawiali 

dyscyplinę inną niż aktualnie uprawiana w ramach AZS 

3. określenie odsetka członków AZS, którzy w ramach Klubu Uczelnianego osiągnęli 

sukces we współzawodnictwie sportowym na poziomie międzyuczelnianym 

(regionalnym, krajowym, międzynarodowym) ogółem i wśród członków AZS, którzy nie 

uprawiali danej dyscypliny sportowej w ramach innych klubów sportowych przed 

rozpoczęciem działalności w AZS. 

Zakres podmiotowy niniejszej pracy to członkowie sekcji wyczynowych Klubu Uczelnianego 

Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice. Przedmiotem 

badań jest członkostwo i osiągane przez zawodników sukcesy sportowe. Zakres czasowy 

badania to kwiecień-maj 2015, a zakres przestrzenny: teren Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach. Badanie przeprowadzone zostało za pomocą ankiety internetowej rozsyłanej 

przez portal Facebook do członków sekcji wyczynowych klubu. W opracowaniu wyników 

wykorzystano metody statystyczne oraz obserwacje własne. 

Praca ma dać odpowiedź, jak ważne dla społeczności akademickiej jest istnienie klubów 

uczelnianych AZS pełniących rolę zaplecza organizacyjnego dla studentów-sportowców, 

ale też propagujących ideę sportu powszechnego na uczelniach wyższych w Polsce. Ma też 

pokazać znaczenie klubu uczelnianego dla studentów-działaczy, dla których często działalność 

w sferze organizacyjnej klubu uczelnianego jest pierwszym doświadczeniem w sferze 

zarządzania organizacją. 

Zasadnicza część pracy składa się z czterech elementów. Najpierw przedstawiony zostanie rys 

historyczny i organizacyjny Akademickiego Związku Sportowego na podstawie obserwacji 

i dokumentów statutowych. Następnie zaprezentowana zostanie metoda oraz próba 

badawcza. Wyniki badań oraz ich ograniczenia będą stanowić część kolejną, zaś wnioski 

z badań w odniesieniu do celu pracy część ostatnią opracowania. 
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Akademicki Związek Sportowy – rys historyczny 
i organizacyjny 

Akademicki Związek Sportowy to najliczniejsza organizacja akademicka w Polsce, działająca 

w ponad 300 uczelniach i zrzeszająca powyżej 50 tys. członków. Organizowane w ramach AZS 

Akademickie Mistrzostwa Polski oraz Akademickie Mistrzostwa regionów stanowią 

podstawowy system rywalizacji międzyuczelnianej. W klubach AZS trenują zarówno 

profesjonalni sportowcy (w tym olimpijczycy), jak i zwykli studenci, amatorsko uprawiający 

swoje dyscypliny sportu (Wartecki 2008). 

AZS powstał formalnie w 1909 roku (choć działalność rozpoczął już rok wcześniej). Za datę 

ukonstytuowania się Związku przyjmuje się 15 maja 1909 r., kiedy to w Uniwersytecie 

Jagiellońskim odbyło się zebranie założycielskie (trzecie z kolei, ale pierwsze skuteczne). 

Rozwój AZS w wymiarze ogólnopolskim miał miejsce po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku. Związki zaczęto tworzyć w głównych ośrodkach akademickich 

kraju. Działalność sportowa była rozwijana do wybuchu II wojny światowej, kiedy to musiała 

być z uwagi na okupację ograniczona, ale nie zrezygnowano z niej całkowicie. Organizowano 

m.in. konspiracyjne turnieje w różnych dyscyplinach sportu. Po zakończeniu działań 

wojennych rozpoczęto odbudowę szkolnictwa wyższego. Struktury odbudowywał też AZS. 

Przyjęto wtedy jednak nazwę Akademickiego Zrzeszenia Sportowego. Obowiązywała ona 

do lutego 1957 roku, kiedy to AZS znów stał się Związkiem. W okresie Polski Ludowej AZS był 

ważną częścią krajowego sportu. Zawodnicy klubów AZS reprezentowali często Polskę poza 

granicami kraju. Nie tylko w ramach rywalizacji na poziomie akademickim, ale także 

na poziomie wyczynowym – na mistrzostwach świata czy Igrzyskach Olimpijskich 

(jak na przykład Jacek Wszoła student Uniwersytetu Warszawskiego i warszawskiej AWF, 

m.in. złoty medalista w skoku wzwyż Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku). 

Transformacja ustrojowa zmusiła Akademicki Związek Sportowy do zmian organizacyjnych 

i ponownej rejestracji samego związku, jak i poszczególnych klubów [Hanusz i Korpak 2014]. 

Dziś kluby AZS zrzeszają wielu studentów i pracowników akademickich, a w przypadku klubów 

występujących w ligach zawodowych – także profesjonalnych zawodników (jak np. drużyna 

AZS Politechniki Warszawskiej występująca w PlusLidze – najwyższej polskiej klasie 

rozgrywkowej siatkówki mężczyzn [www.azspw.com]). 

Akademicki Związek Sportowy działa zgodnie ze swoim statutem z 2009 roku. Do celów 

działalności Związku zgodnie z Paragrafem 7 Statutu należą [Statut AZS 2009]:  

1. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej 

i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej 

2. rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim 

3. powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy 

macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska 

4. podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i narodowej, 

a także wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS 



K. Suchecki – Rola klubu uczelnianego w upowszechnianiu sportu i rywalizacji sportowej wśród społeczności 
akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

-------------------- 
K. Nessel (red.) – Bohaterowie drugiego planu w sporcie 

158 

5. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego 

6. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

7. działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej. 

8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami 

9. działanie na rzecz organizacji wolontariatu 

10. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnieniom 

zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się 

11. propagowanie i upowszechnianie zasad olimpizmu, idei oraz edukacji olimpijskiej, 

postaw sportowych fair play. 

Naczelnymi władzami AZS są: Zjazd (najwyższy organ Związku), Zarząd Główny, Prezydium 

Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Jednostkami 

organizacyjnymi Akademickiego Związku Sportowego są kluby (uczelniane i środowiskowe) 

oraz organizacje środowiskowe tworzone przez kluby działające na określonym terytorium. 

Klub uczelniany funkcjonuje na terytorium macierzystej uczelni wyższej. Co do zasady 

na jednej uczelni wyższej może działać jeden klub AZS. Jest też możliwe tworzenie klubów 

na wydziałach zamiejscowych i w filiach szkół wyższych. Mogą one uzyskać osobowość 

prawną. Posiadają wówczas własny statut. Jeśli nie mają osobowości prawnej, wiążący jest dla 

nich statut AZS [Statut AZS 2009]. 

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach 

Klub funkcjonuje w ramach Organizacji Środowiskowej AZS w Katowicach, działającej jako 

stowarzyszenie z osobowością prawną. Organizacja ta zrzesza kluby uczelniane z terenu 

województwa śląskiego [Statut OŚ AZS Katowice 2009]. 

Klub Uczelniany AZS UE Katowice zrzesza studentów, doktorantów i pracowników 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy są jednocześnie członkami jednej z sekcji 

wyczynowej Klubu (siatkówki, piłki ręcznej, badmintona, tenisa stołowego, pływania, 

wspinaczki sportowej, koszykówki, kolarstwa górskiego, brydża, szachów, piłki nożnej oraz 

ergometru wioślarskiego, sportów górskich i lekkoatletyki). Łącznie do AZS w Uniwersytecie 

należy 648 osób (stan na dzień 29.05.2015), a liczba aktywnych członków organizacji 

(uczestniczących w zajęciach sekcji wyczynowych i zawodach sportowych) oceniana jest 

na około 350 osób1. Klub prowadzi też zajęcia w ramach sekcji fitness, m.in. bachata, salsa, 

aerobik sportowy [www.azs.ue.katowice.pl]. 

                                                      

1 Zgodnie z szacunkami Zarządu Klubu Uczelnianego AZS UE Katowice. 
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Członkowie sekcji wyczynowych mają możliwość reprezentowania Klubu Uczelnianego 

w ramach zawodów międzyuczelnianych, jak Akademickie Mistrzostwa Śląska 

[Karkoszka 2015] czy Akademickie Mistrzostwa Polski [Suchecki 2015]. Rywalizacja ta przynosi 

często sukcesy, zarówno indywidualne, jak i drużynowe. Przykładem może być trzecie miejsce 

KU AZS UE Katowice w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski wśród uczelni 

społeczno-przyrodniczych w sezonie 2013/2014 [AZS ZG 2015]. 

Zarząd Klubu Uczelnianego to studenci uczelni, członkowie sekcji wyczynowych Klubu, którzy 

w drodze wyboru delegatów sekcji uzyskali swoje mandaty. Wśród osób zaangażowanych 

w organizację i zarządzanie są także inni członkowie KU AZS, którzy wykonują swoje zadania 

doraźnie w ramach wolontariatu. Działalność w sferze zarządczej Klubu pozwala studentom 

rozwinąć wiele umiejętności uznawanych za czynniki kariery zawodowej: kreatywność, 

zdolności menedżerskie w zakresie kierowania zasobami ludzkimi oraz umiejętności 

techniczne rozwijane często w ramach organizowanych przez Klub wydarzeń [Bieda 2006]. 

Metoda i próba badawcza 

Badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej utworzonej w formularzu 

Google rozesłanej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook do członków Klubu 

Uczelnianego AZS UE Katowice. Gromadzenie danych trwało od 26 kwietnia do 15 maja 2015 

roku. Próba badawcza wynosiła 51 osób, przy czym nie wszyscy respondenci odpowiedzieli 

na wszystkie pytania, dlatego w zaprezentowanych poniżej wynikach można zaobserwować 

różną liczbę jednostek badanych. Oznacza to, że zgodnie z szacunkami liczby aktywnych 

członków organizacji (350 osób) przepytano co siódmego zawodnika. W tym przypadku 

przy nieznanej wielkości frakcji i poziomie ufności 90% błąd maksymalny wynosi 11%. 

W prezentacji wyników przyjęto zaokrąglenie wartości procentowych do liczb całkowitych 

(lub do 0,5, jeśli uznano to za konieczne). W przypadku liczb bezwzględnych przyjęto 

zaokrąglenie do jednego (wiek badanych) lub dwóch miejsc po przecinku. 

W badaniu wzięło udział 26 kobiet i 25 mężczyzn. Średni wiek badanych osób to 21,8 lat, 

przy czym wśród kobiet trochę wyższy (22,0) niż wśród mężczyzn (21,7). Dominanta - to 21 lat 

(28% badanych). Najwięcej respondentów było w wieku 21-23 lata (76%).  

Wśród badanych osób byli przedstawiciele większości sekcji wyczynowych Klubu 

Uczelnianego. Najwięcej było członków sekcji ergometru wioślarskiego, sportów górskich 

i lekkoatletyki (17 osób). W dalszej kolejności to zawodnicy z sekcji: badmintona (8 osób), 

pływania (7 osób), siatkówki (7 osób), koszykówki, szachów (po 3 osoby), brydża sportowego 

i piłki nożnej (po dwie osoby) oraz po jednym przedstawicielu piłki ręcznej i tenisa stołowego. 

Badania objęły studentów wszystkich stopni i wydziałów funkcjonujących w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. Najwięcej badanych to studenci I stopnia (67%). 

Studenci II stopnia stanowili 29%, a 4% to słuchacze studiów doktoranckich 

(studenci III stopnia). Spośród czterech funkcjonujących w UE w Katowicach wydziałów 
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najwięcej osób reprezentowało Wydział Ekonomii (33%), a 29% to studenci Wydziału 

Zarządzania. Co czwarty badany (25%) był z Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. 

Najmniejszą grupę stanowili studenci Wydziału Informatyki i Komunikacji (13%). 

Piąty utworzony Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku w czasie 

przeprowadzania badania był na etapie organizacji, przez co nie prowadził 

żadnego z kierunków. 

Wyniki badań 

Analizując sukcesy sportowe odnoszone przez członków KU (Wykres 13.1), widać, 

że 28% zawodników osiąga sukcesy sportowe (minimum medal indywidualny lub drużynowy 

na poziomie regionalnym) zarówno w ramach członkostwa w KU AZS, jak i poza nim. 

Natomiast co trzeci badany (34%) osiągnął tego typu sukces tylko w zawodach 

międzyuczelnianych reprezentując KU. Jest też niewielka grupa zawodników (8%), którzy 

wprawdzie nie osiągnęli sukcesu w ramach AZS, ale udało im się to reprezentując  w barwach 

innych klubów sportowych. Aż 62% respondentów reprezentując Klub Uczelniany podczas 

zawodów, przynajmniej raz osiągnęło sukces na poziomie minimum regionalnym (najczęściej 

są to Akademickie Mistrzostwa Śląska). Tylko 30% badanych zawodników KU AZS UE Katowice 

nie zdobyło żadnego medalu w dotychczasowych zmaganiach sportowych (Wykres 13.1). 

Wykres 13.1. Procentowy podział członków KU AZS UE Katowice z uwagi na rodzaj 
osiąganych sukcesów sportowych (N=50) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Wśród najliczniej reprezentowanych sekcji: ergometru wioślarskiego, sportów górskich 

i lekkoatletyki aż 76% badanych osiągnęło sukces w ramach AZS. Należy jednak nie zapominać, 

że członkowie lekkoatletyki, z uwagi na jej charakter, startują w różnych dyscyplinach sportu. 

Tego typu wyniki osiągnęło też 63% badmintonistów i 43% pływaków oraz 71% członków sekcji 

siatkówki (należy pamiętać, że w tym sporcie drużynowym jedno trofeum zdobywa większość 

zawodników sekcji; w tym wypadku sukcesy odnosili tylko mężczyźni). Pozostałe sekcje były 
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reprezentowane przez zbyt małą liczbę osób, aby można było uznać tego typu statystyki 

za wiarygodne. 

Spośród badanych osób 23 zawodników (46%) osiągnęło sukces tylko na poziomie 

regionalnym, zdobywając medale Akademickich Mistrzostw Śląska. Ośmiu zawodników (16%) 

jest medalistami Akademickich Mistrzostw Polski (indywidualnie lub drużynowo). 

Zdecydowana większość, bo aż 94% członków Klubu Uczelnianego to osoby, które były 

aktywne sportowo przed wstąpieniem do Akademickiego Związku Sportowego. 

Jedynie 6% badanych przyznało, że swoją przygodę ze sportem zaczęły wraz z rozpoczęciem 

członkostwa w AZS (Wykres 13.2). 

Wykres 13.2. Aktywność sportowa członków KU przed wstąpieniem do AZS (N=50) 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 29% osób nie uprawiało dyscypliny, którą trenuje 

w Klubie Uczelnianym (Wykres 13.3). Wynika z tego, że 23% ogółu badanych, przed 

wstąpieniem do AZS, uprawiało inny sport niż ten aktualnie uprawiany w ramach KU. 

Wykres 13.3. Doświadczenie w dyscyplinie uprawianej w ramach KU AZS przed wstąpieniem 
do AZS (N=51) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Zawodnicy w jednym z pytań ocenili swój stopień satysfakcji z członkostwa w Akademickim 

Związku Sportowym za pomocą skali od 1 do 6, gdzie ocena 1 oznaczała całkowite 

niezadowolenie z członkostwa, a ocena 6 bardzo wysoką satysfakcję z tego faktu. 

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 48 osób. Uzyskane wyniki przedstawia Wykres 13.4. 

Przeciętna ocena satysfakcji z członkostwa w Klubie Uczelnianym AZS UE Katowice to 4,88. 

Aż 67% badanych oceniło satysfakcję na najwyższe oceny 5 i 6. Jedynie co dziesiąty zawodnik 

KU ocenił poniżej 4 poziom swojej satysfakcji. 

Wykres 13.4. Ocena stopnia zadowolenia z członkostwa w KU AZS UE Katowice (N=48)

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Ograniczenia dotyczące wyników badań 

Badanie zostało przeprowadzone tylko w jednej uczelni wyższej (Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach). Odniesienie uzyskanych wyników do innych tego typu jednostek w Polsce 

może być możliwe tylko z uwzględnieniem cech uczelni, takich jak profil czy liczba studentów. 

W przypadku ankiety internetowej rozpowszechnianej za pomocą portalu Facebook osobami 

badanymi są tylko użytkownicy tego portalu posiadający aktywny profil. Nie wszyscy 

członkowie Klubu Uczelnianego spełniają ten wymóg. Badanie było przeprowadzone 

w okresie, kiedy Klub Uczelniany był organizatorem imprez sportowych i turystycznych 

(Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce Mężczyzn – Półfinał D oraz Największy Spływ 

Studencki na Śląsku). Duże zaangażowanie członków Klubu w przygotowywanie tych wydarzeń 

utrudniło zbieranie wśród nich danych. 

W przypadku części sekcji wyczynowych Klubu zbadana została zbyt mała liczba zawodników. 

Niektóre z nich są z kolei nadreprezentowane w niniejszym badaniu. Ocena satysfakcji 

członków KU dotyczy tylko osób aktywnych w sekcjach wyczynowych. Część członków Klubu 

należy do niego z innych względów (legitymacja ISIC i ubezpieczenie NNW). Takie osoby nie 

były uwzględnione w tym badaniu. Niektórzy z zawodników uczestniczą w treningach więcej 

niż jednej sekcji, co nie zostało ujęte w tym badaniu. Respondentów poproszono o wybranie 
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sekcji, na której zajęcia najczęściej uczęszczają. Jednocześnie badanie nie uwzględniało 

formalnej przynależności , a jedynie faktyczne uczestnictwo w treningach sekcji. 

Wnioski z badań 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 2/3 badanych członków Klubu Uczelnianego AZS UE 

Katowice bardzo wysoko ocenia swoją satysfakcję z członkostwa. Przeciętna ocena to 4,88. 

Najczęściej wystawianą oceną były 5 i 6 w sześciostopniowej skali. Należy przyjąć, że większość 

studentów należących do Akademickiego Związku Sportowego jest z tego zadowolonych, 

choć pojawiały się także głosy przeciwne. Stanowią one jednak zdecydowaną mniejszość. 

Można tym samym przyjąć, że członkostwo i działalność w AZS są dla studentów istotną częścią 

życia akademickiego. 

Jedynie 6% badanych osób przed wstąpieniem do AZS nie uprawiało żadnego sportu. 

Należy uznać, że członkowie Klubów Uczelnianych to ludzie aktywni sportowo, 

a ich wstąpienie do Związku jest potwierdzeniem prowadzonego trybu życia. Jednak co piąta 

osoba w ramach KU uprawia nową dla siebie dyscyplinę sportu, co daje szansę na osobisty 

rozwój sportowy. Działalność w różnych sekcjach wyczynowych daje możliwość wyboru 

najbardziej odpowiadającej dla siebie dyscypliny. Możliwe jest też rozwijanie umiejętności 

w więcej niż jednym sporcie, co pozwala na pełniejszy rozwój sportowy. Są możliwości wyboru 

najbardziej odpowiadającej danemu zawodnikowi dyscypliny. 

Zgodnie z wynikami badań ponad 60% członków KU AZS UE Katowice odnosi sukcesy sportowe 

na poziomie minimum regionalnym (np. Akademickie Mistrzostwa Śląska), w tym co trzeci 

badany odnosi takie sukcesy tylko w ramach KU AZS. Dla tych osób jest to często jedyna okazja 

w rywalizacji o trofea. Rywalizacja sportowa jest niezwykle istotna w kształtowaniu postaw 

i charakteru, w tym postawy fair play nie tylko w sporcie, ale przede wszystkim w życiu 

codziennym. Okazało się jednak, że 30% zawodników nie odnosi sukcesów w zawodach 

sportowych. Przyjąć można, że AZS to nie tylko rywalizacja i walka o zwycięstwo, ale przede 

wszystkim upowszechnianie wielu dyscyplin sportu wśród społeczności akademickiej. Sport 

powszechny amatorski wydaje się być ważniejszą częścią działalności klubów uczelnianych 

AZS, szczególnie w przypadku uczelni niebędących uczelniami wychowania fizycznego. 

Nie bez znaczenia jest też fakt, że kadrę organizacyjną Klubu Uczelnianego AZS UE Katowice 

tworzą studenci. Działania w ramach KU pozwalają na rozwój umiejętności zarządczych, 

w tym dotyczących organizacji wydarzeń sportowych oraz funkcjonowania organizacji, 

jaką jest klub sportowy. 

Akademicki Związek Sportowy to jedna z najczęściej wybieranych przez studentów organizacji 

działających na uczelniach w kraju. Większość członków KU jest bardzo zadowolona z tego, 

że może trenować i startować w barwach klubu uczelnianego swojej uczelni. Dla niektórych 

AZS jest jedyną możliwością startu, a nawet osiągania sukcesów sportowych, szczególnie 
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w rywalizacji międzyuczelnianej. AZS jest też często formą odreagowania stresów związanych 

ze studiami i możliwością zachowania zadowalającej kondycji psychofizycznej organizmu. 
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Rozdział 14 

 

Problematyka funkcjonowania polskich 
związków sportowych – zagadnienia 

wybrane 
 

Krzysztof Karski1 

 

 

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych zagadnień 
dotyczących tworzenia i funkcjonowania polskich związków sportowych oraz umiejscowienie 
ich w strukturze podmiotów wykonujących zadania publiczne, a ponadto przedstawienie 
argumentów na rzecz kwalifikacji polskich związków sportowych jako przykładów zakładów 
administracyjnych. 

W pracy zaprezentowano zmiany w obszarze prawnej regulacji sportu na przestrzeni ostatnich 
lat. Poddano bliższej analizie obecnie obowiązujące regulacje, czyniąc jednak odniesienia 
do uprzednio obowiązującego stanu prawnego. W opracowaniu szczegółowo przedstawiono 
procedurę tworzenia polskich związków sportowych, jak również teoretyczne rozważania 
dotyczące tej formy zrzeszania się. Autor podkreśla, że polskie związki sportowe mają 
kompetencje władcze w sferze określenia reguł współzawodnictwa sportowego w danej 
dyscyplinie sportowej, podlegając równocześnie nadzorowi sprawowanemu przez ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej. Dlatego też status prawny polskich związków 
sportowych jest trudny do jednoznacznego zdefiniowania. W ostatniej części opracowania 
próbowano wykazać, że polskie związki sportowe posiadają cechy pozwalające zakwalifikować 
je  jako przykłady zakładów administracyjnych. 

Słowa kluczowe: sport, związek sportowy, administracja publiczna.

 

Wprowadzenie 

Zasady uprawiania i organizowania sportu określa w obecnie obowiązującym porządku 

prawnym ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie2. Z dniem jej wejścia w życie utraciły moc 

                                                      

1 mgr Krzysztof Karski – Uniwersytet Jagielloński 

2 Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857. 
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obowiązująca ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej1 oraz ustawa z dnia 29 lipca 

2005 r. o sporcie kwalifikowanym2. 

Z art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie wynika, że sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, 

które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie 

lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, na rozwój stosunków społecznych 

lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. W ust. 2 cytowanego artykułu 

ustawodawca przewidział, że sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową 

składają się na kulturę fizyczną.  

Zadania państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w sferze kultury fizycznej stanowią 

przykład zadań publicznych. Termin ten określa zbiorczo ogół zadań państwa i samorządu 

terytorialnego [Biernat 1994, s. 13]. Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonują zarówno 

centralne organy administracji rządowej, jak i gminy. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt. 10 

ustawy o samorządzie gminnym3 do zadań własnych gminy należą sprawy kultury fizycznej, 

w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.  

Zadania państwa w zakresie kultury fizycznej podlegają obecnie procesowi prywatyzacji. 

Z tekstu samej ustawy bazowej dla analizowanej materii wynika, że działalność w sferze 

kultury fizycznej prowadzą przede wszystkim kluby sportowe i związki sportowe. Częścią 

kultury fizycznej, której organizacją i prowadzeniem zajmują się inne niż organy administracji 

publicznej podmioty jest z całą pewnością działalność w zakresie sportu profesjonalnego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o sporcie4 „Polski związek sportowy ma wyłączne prawo 

do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz 

o Puchar Polski w danym sporcie”.  

Sprawy z zakresu kultury fizycznej nie są zatem wyłączną domeną organów administracji 

publicznej. Szczególną rolę w tym obszarze odgrywają kluby sportowe, związki sportowe oraz 

polskie związki sportowe. 

Ramy objętościowe niniejszego opracowania nie pozwalają na omówienie wszystkich 

zagadnień dotyczących tworzenia i funkcjonowania polskich związków sportowych czy też 

stosowanej przez ustawodawcę terminologii. Wobec powyższego autor zdecydował uczynić 

przedmiotem rozważań jedynie dwa zagadnienia węzłowe odnoszące się do tych podmiotów, 

a mianowicie procedurę ich tworzenia (z uwzględnieniem całej mozaiki zmieniających się 

na przestrzeni lat przepisów prawa powszechnie obowiązującego) oraz kwestię 

umiejscowienia polskich związków sportowych w klasyfikacji podmiotów wykonujących 

zadania publiczne. 

Celem pierwszej części opracowania jest omówienie procedury tworzenia polskich związków 

sportowych z uwzględnieniem przepisów w tej materii bazowej, tj. ustawy o sporcie 

                                                      

1 Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm. 
2 Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm. 
3 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857. 
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oraz ustawy stosowanej odpowiednio w zakresie nią nieuregulowanym, tj. ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach. W tej części opracowania posłużono się metodą analizy dogmatycznej, 

a poczynione w niej rozważania mają w założeniu autora służyć uporządkowanemu, 

chronologicznemu przedstawieniu poszczególnych stadiów procedury tworzenia polskich 

związków sportowych z uwzględnieniem całości obowiązującego w tej materii stanu 

prawnego. Analiza została uzupełniona krótkim opisem zadań polskich związków sportowych. 

Celem drugiej części opracowania jest przedstawienie teoretycznych rozważań o charakterze 

porządkującym i wyjaśniającym, zmierzających do umiejscowienia polskich związków 

sportowych pośród podmiotów administrujących – tzn. podmiotów wykonujących zadania 

publiczne przy zastosowaniu władczych form działania (decyzje administracyjne) 

niekoniecznie posiadających status organów administracji publicznej. W tej części pracy 

przedstawiono, w nawiązaniu do bogatego dorobku doktryny prawa administracyjnego, 

szereg argumentów świadczących o tym, że działalność polskich związków sportowych jest 

przykładem administrowania w formie zakładowej. 

Status polskich związków sportowych – forma 
organizacyjno-prawna 

Kluczową rolę w wykonywaniu zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej odgrywają 

polskie związki sportowe. Podstawę prawną ich funkcjonowania stanowią przepisy rozdziałów 

3 i 4 ustawy o sporcie [art. 7-24 ustawy1]. Głównymi zadaniami polskich związków sportowych 

są prowadzenie i organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego w określonej 

dyscyplinie sportu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o sporcie2 „w celu organizowania 

i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie może być utworzony polski związek 

sportowy”. Ustawodawca przesądził o formie organizacyjno-prawnej funkcjonowania polskich 

związków sportowych, wskazując na formę stowarzyszenia i nakazał odpowiednie stosowanie 

w zakresie nieuregulowanym w ustawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach [art. 7 ust. 3 ustawy o sporcie3]. Stosowanie prawa 

stowarzyszeniowego w kontekście procedury tworzenia polskich związków sportowych może 

być brane pod rozwagę tylko w razie braku odnośnej regulacji w ustawie o sporcie, 

której przepisy w stosunku do unormowań ustawy Prawo o stowarzyszeniach mają charakter 

leges specialis. Z art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie4 wynika, że członami polskiego związku 

sportowego mogą być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, 

umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie. 

Tymczasem zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach „osoba prawna może 

                                                      

1 Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857. 
2 Ibidem. 
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857. 
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być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia”1. Zastosowanie powyższego przepisu 

jest jednak w odniesieniu do polskich związków sportowych wyłączone właśnie z uwagi 

na przepis szczególny art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie. 

Co do zasady w danej dyscyplinie sportu może działać tylko jeden polski związek sportowy. 

Reguła „jeden krajowy związek sportowy w jednej dyscyplinie sportu” funkcjonuje w prawie 

sportowym pod nazwą „Ein-Platz-Prinzip”. Przykładowo w Grecji krajowe związki sportowe 

funkcjonują w formie stowarzyszeń i mają wyłączne prawo do reprezentowania określonej 

dyscypliny sportu w organizacjach międzynarodowych tak o zasięgu europejskim, 

jak ogólnoświatowym [Malatos 2000, s. 143]. Ich monopolistyczna pozycja przejawia się 

m. in. w tym, że państwo nie tyle ignoruje istnienie innych związków sportowych oprócz tych 

już wcześniej uznanych, lecz nawet karze za tworzenie takich stowarzyszeń, które mogłyby 

konkurować z tymi wcześniej powstałymi i uznanymi przez władze greckie. Zasada Ein-Platz-

Prinzip obowiązuje również w niemieckim prawie sportowym [Pfister 2000, s. 155], jest także 

honorowana przez ustawodawcę belgijskiego [Silance 2000, s. 163]. 

Tworzenie polskich związków sportowych podlega specjalnej procedurze. Zgodnie 

z art. 7 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o sporcie2 osoby zainteresowane utworzeniem 

polskiego związku sportowego powinny wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego 

do spraw kultury fizycznej (dalej jako minister). Wnioskodawcy powinni dołączyć do wniosku 

dokumenty określone w art. 11 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy o sporcie3, m.in. projekt statutu 

oraz aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.  

Polskie związki sportowe w sferze organizacji sportu w danych dyscyplinach w wymiarze 

ogólnokrajowym otrzymały od ustawodawcy swoisty monopol. Wynikające z ustawy 

przywileje stanowią wystarczającą legitymację do ustanowienia nadzoru nad działalnością 

polskich związków sportowych sprawowanego przez ministra. Organ ten wyraża zgodę 

na utworzenie polskiego związku sportowego. Ustawodawca określił w art. 11 ust. 3 ustawy 

o sporcie4 przypadki, w których minister odmówi zgody na utworzenie polskiego związku 

sportowego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy wnioskodawca nie przedłoży wymaganych 

dokumentów, ewentualnie nie wykaże spełnienia warunków stawianych przez ustawodawcę 

(np. brak we wniosku informacji o warunkach organizacyjnych i materialnych umożliwiających 

wykonywanie zadań polskiego związku sportowego). Ponadto stosownie do treści art. 11 ust. 4 

ustawy o sporcie „Polski związek sportowy działa w jednym sporcie”. Powołany przepis jest 

dowodem obowiązywania także na gruncie polskiego porządku prawnego zasady Ein-Platz-

Prinzip. Minister odmówi zatem wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku 

sportowego, gdy wniosek dotyczy dyscypliny sportowej, która jest już objęta zakresem 

przedmiotowym działalności innego związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym.  

                                                      

1 Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855. 
2 Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Prócz wyrażenia zgody na utworzenie polskich związków sportowych ministrowi w procedurze 

tworzenia polskich związków sportowych przysługuje inna ważna kompetencja –

zatwierdzenie albo odmowa zatwierdzenia statutu związku oraz wszelkich jego zmian 

[art. 21 ustawy o sporcie1]. Minister odmówi zatwierdzenia statutu lub zmian do tego statutu 

w przypadku stwierdzenia niezgodności jego postanowień z prawem. Swoje kompetencje 

w tym zakresie minister realizuje w drodze decyzji administracyjnej. Ze względu na fakt, 

że minister jest centralnym organem administracji rządowej, od jego decyzji stronie nie 

przysługuje odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ 

[art. 127 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego2], a następnie, po wyczerpaniu 

administracyjnego toku instancji, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi3. Celem uproszczenia procedury należałoby postulować, 

aby minister wydawał jedną decyzję administracyjną zawierającą dwa rozstrzygnięcia 

(wyrażenie zgody na utworzenie związku oraz zatwierdzenie jego statutu). 

Dalszy tok procedury tworzenia polskich związków sportowych nie różni się od trybu 

tworzenia innych stowarzyszeń. Komitet założycielski związku składa do sądu rejestrowego 

(z racji ogólnopolskiego zasięgu działania będzie nim Sąd Okręgowy w Warszawie) wniosek 

o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, protokołem z wyboru komitetu 

założycielskiego, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. 

Wnioskodawcy powinni dołączyć do wniosku zgodę ministra na utworzenie związku 

oraz decyzję o zatwierdzeniu jego statutu [Kabat 2000, s. 101]. Wniosek o rejestrację 

stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 

3 miesięcy od dnia jego złożenia (art. 13 Prawa o stowarzyszeniach4). Sąd rejestrowy ponownie 

bada statut z punktu widzenia jego zgodności z przepisami prawa. Jeżeli nie zachodzą 

przesłanki odmowy zarejestrowania stowarzyszenia (niezgodność statutu z prawem 

lub sytuacja, w której założyciele nie spełniają wymogów określonych w ustawie), 

sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia (art. 16 Prawa 

o stowarzyszeniach). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o sporcie5 „Polski związek sportowy 

podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego”. Z art. 12 ust. 2 ustawy wynika natomiast, 

że „Polski związek sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego”. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Warto w tym miejscu 

nadmienić, że niezamieszczenie polskiego związku sportowego w prowadzonym na stronie 

internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki wykazie polskich związków sportowych 

[art. 11 ust. 5 ustawy o sporcie6] jest prawnie irrelewantne dla możliwości podjęcia przez 

związek sportowy działalności oraz uzyskania przezeń osobowości prawnej, co następuje 

                                                      

1 Ibidem. 
2 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. 
3 Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. 
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855. 
5 Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857. 
6 Ibidem. 
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z chwilą wpisu związku do Krajowego Rejestru Sądowego. Polskie związki sportowe 

są wpisywane do działu drugiego Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej1. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru organizacji niekomercyjnych podejmie 

działalność gospodarczą, a stowarzyszenia mogą na ogólnych zasadach prowadzić działalność 

gospodarczą, pod warunkiem, że dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych 

stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków 

[art. 34 Prawa o stowarzyszeniach], podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru 

przedsiębiorców [art. 50 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym2].  

W art. 13 ustawy o sporcie3 ustawodawca określił kategorie spraw należących do wyłącznej 

właściwości polskich związków sportowych:  

 organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski 

oraz o Puchar Polski w danym sporcie 

 ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych 

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek 

 powołanie kadry narodowej oraz przygotowanie jej do igrzysk olimpijskich, 

igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy 

 reprezentowanie tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych. 

Przyznanie polskiemu związkowi sportowemu, na zasadzie wyłączności, uprawnień 

w sprawach wskazanych w art. 13 ustawy o sporcie4 pozwoli na uniknięcie wątpliwości 

co do właściwości danej organizacji w obszarze określonego sportu, który jest organizowany 

przez polski związek sportowy. 

Polskim związkom sportowym należy przypisać status organów administracji publicznej 

w znaczeniu funkcjonalnym, wszak są one podmiotami realizującymi zadania publiczne, 

ale usytuowanymi na zewnątrz struktury administracji publicznej. Dla realizacji tych zadań 

wyposażone zostały w określone kompetencje, które wykonywane są w formach właściwych 

prawu publicznemu, m.in. poprzez wydawanie decyzji administracyjnych.  

Jeżeli polski związek sportowy jest władny do przyznania albo odmowy przyznania klubowi 

sportowemu licencji, której posiadanie warunkuje uczestnictwo tego klubu 

we współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu, to kwestię tę rozstrzyga 

w drodze decyzji administracyjnej, abstrahując od nazwy, pod jaką jest ona zakodowana 

(najczęściej licencja). Będzie to bowiem rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej aktem 

jednostronnym, władczym, skierowanym na zewnątrz i regulującym uprawnienia 

indywidualne5. Te uwagi należy odnieść również do sytuacji, w których polski związek 

                                                      

1 Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn.zm. 
2 Ibidem. 
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857. 
4 Ibidem. 
5 Wyr. NSA z 8.02.1983 r (SA/Wr559/82; ONSA z 1/1983, poz.3). 
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sportowy przyznaje lub odmawia przyznania licencji zawodnikom, trenerom czy sędziom. 

Należy przyjąć, że adresatowi decyzji (licencji) przysługuje odwołanie do organu wyższego 

stopnia, a po wyczerpaniu administracyjnego toku instancji prawo jej zaskarżenia 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi1. 

Przykładowo o dopuszczeniu klubu piłkarskiego do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy 

decyduje Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wydanie negatywnej decyzji 

w przedmiocie udziału w tych rozgrywkach implikuje dla adresata prawo do skorzystania 

ze środków ochrony prawnej. Zgodnie z art. 5.1.5.1 Podręcznika licencyjnego PZPN 

„Od decyzji Komisji do spraw Licencji Klubowych PZPN w sprawie odmowy przyznania licencji 

[…] przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN” [PZPN 2014]. 

Po wyczerpaniu administracyjnego, „wewnątrzzwiązkowego” toku instancji decyzje Komisji 

Odwoławczej d/s Licencji Klubowych PZPN mogą być przedmiotem skargi do wojewódzkiego 

sądu administracyjnego stosownie do treści art. 3 §2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi2. 

Ustawa o sporcie3 wprowadza pewne szczególne rozwiązania odnośnie do struktury 

i funkcjonowania organów związkowych, jak np. kadencyjność władz, ograniczenia w długości 

pełnienia funkcji prezesa związku, obowiązek rozpatrywania przez walne zgromadzenie 

członków lub delegatów corocznego sprawozdania z działalności zarządu sporządzonego przez 

zarząd oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta, a także zakazy 

łączenia stanowisk czy też łączenia mandatu w organach związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej związanej z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych. Jak w każdym 

innym stowarzyszeniu najwyższą władzą polskiego związku sportowego jest walne zebranie 

członków, na rzecz którego ustawodawca ustanowił domniemanie kompetencji, przewidując 

jego właściwość do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach, w których statut nie 

określa właściwości władz stowarzyszenia [art. 11 Prawa o stowarzyszeniach4]. Jeżeli liczba 

członków stowarzyszenia przekroczy wskazaną w statucie wielkość, najwyższą władzą może 

być walne zebranie delegatów [art. 11 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach], co ma miejsce 

w przypadku większych polskich związków sportowych, jak np. Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Oprócz walnego zebrania członków (ewentualnie delegatów) organami stowarzyszenia 

są zarząd i organ kontroli wewnętrznej [art. 11 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach]. 

Organami kontroli wewnętrznej w polskich związkach sportowych są komisje rewizyjne. 

Sprawują one stały nadzór nad działalnością polskich związków sportowych we wszystkich 

dziedzinach ich działania.  

                                                      

1 Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270. 
2 Ibidem. 
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857. 
4 Ibidem. 
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Zgodnie z art. 2 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach1 „stowarzyszenie jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych”. Samorządność polskich 

związków sportowych jest jednak ograniczona, o czym świadczy silna pozycja ministra, 

który posiada względem polskich związków sportowych kompetencję do wyrażania zgody 

na ich tworzenie, zatwierdzania ich statutów, jak również dysponuje szerokim wachlarzem 

instrumentów nadzoru względem tych podmiotów.  

Druga immanentna cecha organizacji stowarzyszeniowych, jaką jest dobrowolność, także nie 

jest odzwierciedlona w czystej, modelowej postaci w procedurze tworzenia 

oraz w funkcjonowaniu polskich związków sportowych. Realizując swoje kompetencje 

w obszarze danej dyscypliny sportowej, polski związek sportowy posiada pozycję quasi 

monopolistyczną. Jeżeli zatem dany klub sportowy chce uczestniczyć w profesjonalnym 

współzawodnictwie sportowym, musi po prostu do związku przynależeć i przestrzegać 

wewnętrznych regulacji związkowych, w przeciwnym razie naraża się na negatywne 

konsekwencje, jak np. relegacja do niższej klasy rozgrywkowej, kara finansowa, walkower itp. 

Związki sportowe nie mieszczą się zatem w modelowym ujęciu stowarzyszenia, lecz stanowią 

odrębne organizacje, do których przepisy wyżej wymienionej ustawy są stosowane w bardzo 

wąskim, ograniczonym zakresie [Kabat, 2000, s. 106]. 

Działalność polskich związków sportowych jako przykład 
administrowania w formie zakładowej 

Celem autora w drugiej części opracowania jest wykazanie prawdziwości tezy o zasadności 

postrzegania działalności polskich związków sportowych jako przykładu administrowania 

w tzw. formie zakładowej. 

„Zakładem administracyjnym jest jednostka organizacyjna nie będąca organem państwowym 

(urzędem), ani organem samorządu, która została powołana do wykonywania zadań 

publicznych i jest uprawniona do nawiązywania stosunków administracyjnoprawnych. 

Jest to […] jednostka organizacyjna wyposażona w zespół środków osobowych (personel) 

i rzeczowych, realizująca zadania publiczne i korzystająca z władztwa zakładowego” 

[Ochendowski 1969, s. 16]. 

 W nauce prawa administracyjnego terminem zakład administracyjny obejmuje się zakłady 

różnych typów, jak np. szkoły wyższe, szkoły podstawowe, przychodnie, szpitale, biblioteki, 

muzea, zakłady karne etc. 

Biorąc pod uwagę wielość definicji instytucji zakładu administracyjnego, nie trzeba 

rozstrzygać, która z nich najtrafniej opisuje tę konstrukcję, natomiast warto zdefiniować 

zakład administracyjny poprzez wskazanie jego najistotniejszych cech, a następnie zastanowić 

                                                      

1 Ibidem. 
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się czy cechy te posiadają polskie związki sportowe. Esencjalną charakterystykę modelowego 

zakładu administracyjnego przedstawiono poniżej w 9 punktach: 

1) Zakład administracyjny jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną. Wyodrębnienie 

organizacyjne posiadają również polskie związki sportowe. Mają one swoją nazwę, 

siedzibę, władze związkowe. 

2) Wyodrębniana jednostka organizacyjna jest tworzona celem wykonywania zadań 

publicznych z możliwością zastosowania dla ich realizacji władztwa administracyjnego. 

Zadania te (np. kulturowe, zdrowotne, oświatowe, z zakresu pomocy społecznej) 

dotyczą sfery praw obywatelskich. Nie ulega wątpliwości, że polskie związki sportowe 

są tworzone dla wykonywania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. W toku 

ich wykonywania stosują zarówno niewładcze (np. prowadzenie rozgrywek ligowych), 

jak i władcze formy działania – w postępowaniach w przedmiocie przyznania licencji. 

3) Zakłady administracyjne są tworzone przez organy władzy państwowej i organy 

te mogą wywierać wpływ na sposób funkcjonowania zakładu, a nawet modyfikować 

zakres jego działania. Ta cecha definicyjna zakładu administracyjnego również jest 

spełniona w przypadku polskich związków sportowych. Minister wydaje zgodę 

na utworzenie polskiego związku sportowego, jest organem nadzoru nad działalnością 

polskich związków sportowych, przysługuje mu możliwość władczego ingerowania 

w działalność polskiego związku sportowego, jeżeli jest ona sprzeczna z porządkiem 

prawnym [art. 22 w zw. z art. 23 ustawy o sporcie1]. 

4) Konstrukcyjną cechą zakładu publicznego jest osoba użytkownika zakładu. 

Jednostki organizacyjne, którym przypisuje się status zakładu administracyjnego 

świadczą na rzecz odbiorców określone usługi niematerialne, wykonując w ten sposób 

znaczną część zadań publicznych. Odbiorcą tych usług są użytkownicy zakładów 

administracyjnych – np. w przypadku świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej pacjenci 

w szpitalu, w przypadku świadczeń z zakresu oświaty uczniowie w szkole podstawowej 

czy też studenci w szkole wyższej [Raszewska-Skałecka 2005a, s. 135]. 

Pojęcie użytkownika zakładu można przeszczepić na grunt funkcjonowania polskich 

związków sportowych. Związki te zostały powołane celem wykonywania zadań 

publicznych z zakresu kultury fizycznej. Odbiorcą usług świadczonych przez polskie 

związki sportowe są przede wszystkim kluby sportowe oraz zawodnicy zainteresowani 

udziałem w określonych formach współzawodnictwa sportowego organizowanego 

i prowadzonego przez polski związek sportowy funkcjonujący w danej dyscyplinie 

sportu. Powyższy pogląd skłania do wniosku, że nie trzeba wykazywać powściągliwości 

w nazywaniu klubów sportowych i zawodników użytkownikami zakładów 

administracyjnych, jakimi są polskie związki sportowe. 

                                                      

1 Ibidem. 
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5) W zakładach publicznych występuje swoisty układ dwustronności. Po jednej stronie 

występują organy zakładu publicznego wraz ze swoim personelem, po drugiej 

natomiast użytkownicy zakładu. Organy zakładu publicznego działają w ramach 

tzw. władztwa zakładowego, którego przejawy są adresowane do użytkowników 

zakładu. Użytkownicy natomiast, jeżeli są zainteresowani otrzymywaniem usług 

świadczonych przez zakład muszą się podporządkować aktom władztwa zakładowego. 

Powyższa cecha zakładu administracyjnego znajduje swoje odzwierciedlenie 

w funkcjonowaniu polskich związków sportowych. Jeżeli polski związek sportowy 

ustala aktem regulaminowym zasady prowadzenia rozgrywek ligowych w danej 

dyscyplinie sportu, kluby sportowe uczestniczące w tych rozgrywkach powinny 

bezwzględnie przestrzegać zapisów regulaminowych pod rygorem poniesienia 

określonych sankcji (począwszy od kary finansowej poprzez przeniesienie do niższej 

klasy rozgrywkowej na relegacji ze struktur związkowych kończąc). 

6) Zakład administracyjny nie musi posiadać osobowości prawnej, posiada natomiast 

osobowość publiczno-prawną. Każda jednostka, której przyznano kompetencje 

administracyjne, a więc poza państwem każdy związek i jednostka, którym zlecono 

wykonywanie funkcji administracyjnych posiada podmiotowość publiczno-prawną 

[Filipek 1961, s. 199]. Polskie związki sportowe tę cechę zakładu administracyjnego 

posiadają. Celem ich tworzenia jest bowiem wykonywanie zadań publicznych 

z zakresu kultury fizycznej, co więcej dla wykonywania tych zadań zostały one 

wyposażone w możliwość stosowania władczych form działania administracji – 

wydawania decyzji (licencji). 

7) Zakłady publiczne są finansowane z budżetu państwa lub budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. Z teoretycznego punktu widzenia zakład publiczny jest 

jednostką organizacyjną powołaną do realizowania administracji świadczącej, 

a więc do prowadzenia działalności pozagospodarczej. Może oczywiście pomocniczo 

prowadzić działalność gospodarczą, wspierającą względnie uzupełniającą jego funkcje 

podstawowe. Celem funkcjonowania zakładu publicznego nie może być przynoszenie 

zysków, choć względy komercyjności dają też znać o sobie (Zimmermann 2005, s. 136]. 

Działalność polskich związków sportowych jest finansowana z budżetu państwa, 

a w zasadzie z jego części, której dysponentem jest właściwy minister. 

8) Zakłady publiczne mogą być klasyfikowane z punktu widzenia dostępności 

świadczonych przez nie usług na zakłady typu otwartego i zamkniętego [Zimmermann 

2005, s. 137]. Zakłady publiczne o charakterze otwartym to takie, z których usług może 

korzystać każdy zainteresowany ich otrzymaniem podmiot bez konieczności spełnienia 

jakichkolwiek kryteriów wstępnych (np. biblioteka publiczna, muzeum). Istnieją jednak 

takie zakłady publiczne, których zasięg oddziaływania jest ograniczony do osób 

wskazanych w akcie założycielskim czy też regulaminie lub statucie danego zakładu. 

Regulacje zamieszczone w tych aktach wymagają od potencjalnych użytkowników 
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spełnienia określonych przesłanek, które warunkują korzystanie z usług świadczonych 

przez zakład.  

9) Polskie związki sportowe są egzemplifikacją zakładów administracyjnych typu 

zamkniętego, albowiem już przepisy ustawy o sporcie [art. 8 ust. 11] ograniczają krąg 

członków polskiego związku sportowego do enumeratywnie wymienionych 

podmiotów, tzn. klubów sportowych, związków sportowych oraz innych osób 

prawnych, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie 

działalności w danym sporcie. Zasięg oddziaływania polskich związków sportowych jest 

więc wyznaczony przepisami samej ustawy o sporcie2, jak również regulacjami 

statutowymi poszczególnych związków. 

10) Zakład publiczny działa według statutu i regulaminu. Normy zawarte w regulaminach 

i statutach zakładów publicznych nie mają waloru źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego. Wywierają jednak skutki prawne wobec innych osób prócz personelu 

zakładu, wówczas gdy osoby te chcą korzystać z usług zakładu [Klonowiecki 1933, 

s. 180]. Statut bądź regulamin zakładu publicznego są z reguły nadawane przez organy 

zwierzchnie lub też są przez te organy zatwierdzane. Ich cechą wspólną jest to, 

że oddziałują na ograniczony krąg podmiotów (użytkowników zakładu publicznego 

oraz jego funkcjonariuszy), pochodzą od organów zakładu i są podstawą stosowania 

tzw. władztwa zakładowego [Śniekowicki 2002, s. 57]. Modelowo statut powinien 

zawierać normy podstawowe informujące o nazwie, celu, organach i zakresie działania, 

natomiast regulamin będzie bardziej szczegółowo określał, jak wykonywane 

są poszczególne czynności i zawierał będzie w większości normy porządkowe. 

Regulaminy wyznaczają szczegółowo uprawnienia i obowiązki pracowników 

i użytkowników zakładu oraz zawierają inne postanowienia porządkowe. 

Polskie związki sportowe funkcjonują w oparciu o swoje statuty i regulaminy. 

Postulować należy, aby statuty te były aktami o charakterze trwałym. Do zmiany statutu 

stowarzyszenia stosować należy odpowiednio przepisy o trybie jego rejestracji, który jest 

przecież dość czasochłonny i skomplikowany [art. 21 Prawa o stowarzyszeniach3]. Natomiast 

zagadnienia, które wymagają okresowych zmian, m.in. szczegółowa struktura organizacyjna 

instytucji, powinny być określone poprzez postanowienia aktu normatywnego znacznie 

bardziej szczegółowego, jakim jest regulamin organizacyjny. Stanowi on uzupełnienie statutu 

[Raszewska-Skałecka 2005b, s. 184]. 

Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na analizę statutów i regulaminów 

poszczególnych polskich związków sportowych. Przykładowo Polski Związek Piłki Nożnej 

określa w statucie swą strukturę organizacyjną, natomiast kwestie procedowania 

poszczególnych jednostek organizacyjnych określa regulaminami, np. art. 42 §7 statutu PZPN 

                                                      

1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855. 
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stanowi, że „komisja rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu”, 

natomiast stosownie do art. 49 §1 tego statutu „zasady powoływania i odwoływania członków 

Piłkarskiego Sądu Polubownego i tryb postępowania przed nim określa w formie regulaminu 

Zarząd PZPN, przy zachowaniu przepisów k.p.c. i odpowiednim uwzględnieniu zasad 

stosowanych w FIFA i UEFA” [PZPN 2011]. 

Podsumowanie 

Z powyższych rozważań wynika, że kwestia formy prawnej, w jakiej funkcjonują polskie związki 

sportowe nie jest oczywista. Z pewnością nie spełniają one wszystkich cech stowarzyszenia, 

gdyż nie są zrzeszeniami tak do końca samorządnymi i dobrowolnymi, a z racji sprawowanego 

władztwa administracyjnego upodobniają się niekiedy do organów administracji publicznej. 

Polskie związki sportowe mogą być też postrzegane jako przykłady zakładów 

administracyjnych, albowiem posiadają większość cech znamionujących tego typu jednostki 

organizacyjne, co może mieć znaczenie w zrównaniu, przynajmniej na płaszczyźnie 

doktrynalnej, pozycji polskich związków sportowych z innymi zakładami administracyjnymi 

typu zamkniętego, jak np. szkołami wyższymi.  
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ZARZĄDZANIE W SPORCIE – dwuletnie studia uzupełniające magisterskie, w trybie 

stacjonarnym oraz niestacjonarnym (dawniej zwane zaocznymi). Jest to specjalność 

na kierunku ZARZĄDZANIE. 

MENEDŻER SPORTU – roczne studia podyplomowe, w formie zjazdów 

weekendowych. Studia te prowadzone są nieprzerwanie od 2001 roku, we współpracy 

z Polską Akademią Olimpijską. 

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kształci kadry menedżerskie dla sportu na studiach 

magisterskich uzupełniających ZARZĄDZANIE W SPORCIE oraz studiach podyplomowych 

MENEDŻER SPORTU. Jest to kompleksowa oferta dydaktyczna skierowana do obecnych 

i przyszłych menedżerów sportu (m.in. kadry zarządzającej w klubach i związkach sportowych, 

obiektach sportowo-rekreacyjnych, firmach przemysłu sportowego), do byłych i aktualnych 

sportowców (chcących pozostać w branży po zakończeniu kariery zawodniczej) oraz 

do nauczycieli wychowania fizycznego (dla których może być elementem awansu zawodowego). 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Czekamy na ludzi z pasją i ambicją, gotowych do działania. 

  

Więcej informacji:  http://www.turystyka.uj.edu.pl/studia. 
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