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Przedsięwzięcia o charakterze sportowym, jak i sama aktywność fizyczna cieszą się
w Polsce coraz większą popularnością. Według raportu opracowanego w 2018 r.
przez Centrum Badania Opinii Społecznej sześciu na dziesięciu Polaków uprawia
sport bądź ćwiczenia fizyczne. Organizacje i kluby sportowe na poziomie profesjonalnym i amatorskim coraz chętniej decydują się także na formy partycypacji kibiców i sympatyków w swoim bieżącym funkcjonowaniu przyjmując proaktywną postawę w stosunku do rosnących potrzeb.
Sport, w tym organizacje i kluby sportowe, od początku swojego istnienia stały
się spoiwem społecznym przynoszącym emocje, a nieodłączną częścią sportu są kibice, którzy są ich odbiorcami. Stosunek fana do klubu jest oparty na emocjach. Relacja
kibica ze wspieraną organizacją sportową stanowi pewien unikalny na rynku stosunek na linii klient–marka. Specyficzna forma lojalności konsumenckiej przejawia
się brakiem tendencji do zmiany preferencji konsumenckich. Nie ma na to wpływu
nawet fakt, że wspierany klub notuje wyniki poniżej oczekiwań, co może skutkować
spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej. Clowes oraz Tapp [2002] w przeprowadzonych przez siebie badaniach w 2002 r. nie zidentyfikowali żadnego przypadku,
w którym zaangażowany i mocno utożsamiający się z marką sportową kibic porzuciłby swój klub na rzecz innego klubu, z którym jego pierwotny na co dzień rywalizuje.
Należy też uwzględniać fakt, że kibice klubu sportowego są specyficznym typem
odbiorcy. Mimo podobnych emocji odczuwanych wobec jednego klubu, różnią się oni
znacznie między sobą. Spośród prób segmentacji kibiców pod tym kątem za najciekawszą można uznać tę dokonaną przez Mullina, Hardy’ego i Suttona [2014], którzy
wyróżnili kilka typów: kibiców nie konsumentów, sporadycznych użytkowników, fanów średniozaawansowanych oraz fanów najbardziej oddanych, którzy nie opuszczają żadnych wydarzeń swojego wybranego klubu. Prosumenckie zachowania naj81
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silniej będą dotyczyły ostatniej grupy. Zagorzali kibice charakteryzują się wysokim
stopniem emocjonalności przywiązania do klubu i jego marki. Są też najbardziej zainteresowani interakcją z klubem oraz jego otoczeniem. Zgodnie z badaniami przedstawionymi przez wyżej wspomnianych autorów, tzw. najbardziej oddani kibice stanowią 0,6% ogółu fanów. Nie podlega jednak wątpliwości, że zjawisko prosumpcji
w mniejszym zakresie, ale jednak dotyczy również mniej zaangażowanych grup fanów [Mullin, Sutton i Hardy 2014].
Jedną z form angażowania fanów jest crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, z którego korzysta wiele popularnych dyscyplin na całym świecie. Organizacje i kluby sportowe zaczynają dostrzegać własne zasoby, które mogą wykorzystać,
by zorganizować wsparcie własnej działalności. Jednym z zasobów klubu sportowego są jego kibice i sympatycy, którzy mogą stanowić znaczące źródło finansowania
wybranych projektów organizowanych w ramach działalności klubów sportowych.
Finansowanie społecznościowe oraz inne formy partycypacji w funkcjonowaniu klubu sportowego stały się możliwe dzięki postępowi w zakresie komunikacji i digitalizacji życia społecznego.
W erze gospodarki cyfrowej, wraz z rozwojem nowych technologii współczesny
kibic zaczyna pełnić coraz to istotniejszą rolę w znaczeniu profesjonalnego sportu. Platformy mediów społecznościowych zredefiniowały komunikację organizacji
sportowej z kibicem. Oferują odbiorcom niedostępne wcześniej treści oraz możliwości. Sieci społecznościowe wspierają także procesy upowszechnienia dostępu do
wiedzy i informacji. Użytkownicy klasyfikowani jako odbiorcy wcielają się w rolę
prosumentów, czyli konsumentów oraz producentów treści jednocześnie [Brzeźniak
2018]. Platformy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn pozwoliły
na sieciowanie osób wokół danej inicjatywy lub organizacji, tworząc nieformalne
grupy skupione przy danym klubie lub projekcie. Badacze Hogan i Santomier [2013]
uważają, że w czasach ery Web 2.0 fani wchodzą w interakcje ze swoim ulubionym
klubem sportowym, a także między sobą, już nie tylko za pomocą platform społecznościowych, ale również przez blogi, fora dyskusyjne, nieoficjalne kibicowskie portale.
Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania crowdfundingu w lokalnej organizacji sportowej na przykładzie klubu sportowego Kabel Kraków (dalej:
KS Kabel Kraków). Sformułowano następujące pytanie badawcze: w jaki sposób lokalny klub sportowy może pozyskiwać środki, angażując kibiców. W artykule opisano
proces organizacji i planowania akcji oraz przedstawiono rezultaty akcji crowdfundingowych angażujących lokalne społeczności klubów sportowych. Zaprezentowano dwie kampanie społecznościowe, za pomocą których KS Kabel Kraków pozyskał
środki finansowe na realizację swojej działalności. Przedstawiono także charakterystykę klubu sportowego, opisano koncepcję marketingową projektów społecznościowych, proces ich realizacji i rezultaty wykonanych działań. W badaniach wykorzysta-
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no technikę analizy dokumentów źródłowych. W przygotowaniu artykułu pomogło
również doświadczenia autora, który był współorganizatorem opisywanych przedsięwzięć.

Istota crowdfundingu
Pojęcie crowdfundingu zdefiniowane w Polsce jako finansowanie społecznościowe
swoje początki miało w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pod postacią crowdfundingu rozumiemy:
rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego
przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie
grono dawców kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi niż ogólnodostępne na rynku [Król 2013].

Analizując definicje crowdfundingu należy zauważyć różne podejścia do interpretowania tego pojęcia. Kleemann [2008] pisał o finansowaniu społecznościowym jako
finansowaniu przedsięwzięcia z funduszy pozyskanych bezpośrednio od wielu inwestorów. Innym opisem tego działania jest ujęcie crowdfundingu jako systemu finansowania społecznościowego, które pozwala użytkownikom dokonywać inwestycji
[Grzebyk 2017].
Przedmiotem finansowania stają się projekty i przedsięwzięcia, które przy pomocy drobnych wpłat i z wykorzystaniem internetowych platform społecznościowych
wspierają bezpośrednie interakcje pomiędzy inwestorami a osobami zbierającymi
środki finansowe.
Sam proces finansowania społecznościowego funkcjonuje bez pośredników –
przedsiębiorca dokonuje działań alokując kapitał bezpośrednio od poszczególnych
inwestorów. Typowa komunikacja odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem
Internetu [Lin i Viswanathan 2013]. Proces finansowania społecznościowego przedstawiono na rysunku 1.
Finansowanie społecznościowe można przyrównać do zbiórki publicznej. Mechanizm crowdfundingu zakłada wynagrodzenie w określonej wcześniej formie osób
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Rysunek 1. Proces finansowania społecznościowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie crowdfunding.pl [2020].

Realizacja
• Projektodawca

84

Bartłomiej Janeczek

wpłacających konkretne środki na dany projekt lub przedsięwzięcie. To projektodawca wynagradza osobę wpłacającą pieniądze na rzecz wybranego projektu. Z kolei
w przypadku zbiórki publicznej wpłacający środki są darczyńcami i osoba przeprowadzająca zbiórkę nie jest zobligowana do przekazania wynagrodzenia. Charakter
i praktyka działalności pokazują, że granica między obiema formami finansowania
jest dość płynna.
Organizując własną akcję crowdfundingową należy pamiętać o spełnieniu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zobowiązują one platformy społecznościowe do funkcjonowania na podstawie
odpowiednich regulaminów oraz zapewniania działania systemu teleinformatycznego o odpowiednim poziomie poufności i bezpieczeństwa. Obecne prawo reguluje
kwestie finansowania społecznościowego i określa formy działalności jako oparte
na przedsprzedaży i darowiznach, pożyczkach, ofertach publicznej sprzedaży akcji
spółek akcyjnych oraz sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością [parp.gov.pl 2018].
Pierwszą branżą, która zaczęła korzystać z nowoczesnych wówczas mechanizmów
gromadzenia środków finansowych była branża muzyczna. W 1997 r. amerykańscy
fani rockowej grupy Marillion zebrali drogą internetową ponad 60 tys. dolarów,
by sfinansować trasę koncertową swojego ulubionego zespołu po USA [virgin.com
2014].
Na obecnym rynku funkcjonuje wiele dedykowanych platform finansowania
społecznościowego. Wiele z nich umożliwia realizację projektów sportowych np.
fans4club.com [2020]. W obszarze usług crowdfundingowych sport i rekreacja stanowią ważny sektor inwestycyjny. Platformy pozyskujące finansowanie społecznościowe w różnych obszarach dywersyfikują więc swoje możliwości na różne atrakcyjne obszary, w tym także w zakresie sportu [Brzeźniak 2018].

Charakterystyka działalności organizacji
Klub Sportowy Kabel Kraków reaktywowano w 2018 r. po tym, jak zlikwidowano go
w 2000 r. Klub powstał w oparciu o sportowe tradycje KS Kabel Kraków z końcówki
XX w. KS Kabel założono w 1929 r. Siedziba klubu mieściła się przy ul. Wielickiej
w Płaszowie tuż obok Krakowskiej Fabryki Kabli. Po przemianach ustrojowych klub
przekazał obiekty fabryce. W 2000 r. Krakowska Fabryka Kabli została przejęta przez
przedsiębiorstwo Tele-Fonika, a klub został eksmitowany z zajmowanych obiektów
sportowych i ostatecznie zlikwidowany. Dawne boisko Kabla stało się obiektem treningowym klubu Cracovia Kraków. Ostatni mecz ligowy Kabel rozegrał w listopadzie
2000 r. [Cierpiatka 2019]. Na rysunku 2 przedstawiono istotne daty w historii klubu.
Po reaktywacji klub prowadzi swoją działalność na obiektach Centrum Sportu Parkowa. Decyzja dotycząca reaktywacji całego klubu została podjęta w oparciu
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Rysunek 2. Historia Klubu Sportowego Kabel Kraków.
Źródło: facebook.com/kskabelkrakow [2020a].

o rosnące zapotrzebowanie na rynku usług sportu i rekreacji na terenie miasta Kraków. Klub aktualnie zaangażowany jest w prace z zakresu przemysłu czasu wolnego.
Oferuje zorganizowane formy rozrywki o charakterze sportowym oraz uczestnictwo
w aktywnościach edukacyjnych.
W miesiącach zimowych KS Kabel jest organizatorem zimowej ligi skrzatów, czyli
rozgrywek piłkarskich dedykowanych najmłodszym kategoriom wiekowym. Turnieje te są rozgrywane na specjalnie przygotowanej hali pneumatycznej. W miesiącach
letnich klub przeprowadza liczne turnieje piłkarskie oraz półkolonie dla młodych
zawodników, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.
KS Kabel formalnie jest także organizatorem Futbolowej Ligi Szóstek – rozgrywek
piłkarskich dla amatorów rywalizujących w sześcioosobowych składach na kilku poziomach. Projekt ten od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród aktywnych
fanów piłki nożnej. To pierwsze w Krakowie, w pełni profesjonalnie zorganizowane
rozgrywki piłkarskie dla grup towarzyskich oraz firm. Społeczność Futbolowej Ligi
Szóstek liczy już około 10 tys. osób, w tym zarejestrowanych zawodników, sędziów
i pracowników obsługi.
Klub posiada obecnie jedną sekcję sportową – piłkarską, w skład której wchodzą: pierwsza drużyna, akademia oraz szkółka piłkarska do której uczęszcza ponad
200 dzieci w przedziale wiekowym 5–13 lat. KS Kabel Kraków w 2019 r. przystąpił
do programu certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek piłkarskich
i otrzymał złoty certyfikat, co oznacza najwyższe standardy szkolenia piłkarskiego
w kraju.
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Centrum treningowe, z którego korzysta klub, znajduje się w centralnym obszarze miasta Kraków, w dzielnicy Stare Podgórze. Liczy ono jedno pełnowymiarowe
boisko z naturalną nawierzchnią i trzy mniejsze ze sztuczną trawą. Boiska piłkarskie położone są na wzgórzu Krzemionki w otoczeniu zieleni, drzew i pobliskiego
Parku Bednarskiego, uważanego za jeden z najpiękniejszych w Krakowie. Aktualna
lokalizacja jest niewątpliwym atutem dla reaktywowanego klubu. Ośrodek jest dobrze skomunikowany z systemem miejskiego transportu. Do dyspozycji korzystających z obiektów jest także parking znajdujący się przy budynku głównym na terenie
obiektów klubowych [parkowa-sport.pl 2020].

Akcja „Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel”
W 2019 r. KS Kabel zorganizował i przeprowadził swoją pierwszą akcję crowdfundingową pod hasłem „Reaktywacja”. Celem działań było zgromadzenie środków finansowych
na pokrycie kosztów związanych z reaktywacją klubu sportowego po blisko 18 latach
od momentu likwidacji całego klubu. Inicjatywa skierowana była do obecnych kibiców
i sympatyków klubu, jak i do osób związanych z klubem w przeszłości. Akcja rozpoczęła się 30 sierpnia 2019 r. i trwała do ostatniego dnia października. Ofertę akcji crowdfundingowej „Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel” przedstawiono w tabeli 1.
Kampanię społecznościową zapoczątkował film dokumentalny wyprodukowany
przez klub, w którym pokazano i przedstawiono przeszłość organizacji oraz proces
jej reaktywacji. W filmie wzięli udział zarówno byli działacze i zawodnicy KS Kabel,
którzy uczestniczyli w funkcjonowaniu klubu przed jego likwidacją, jak i obecni
trenerzy, przedstawiciele zarządu oraz zawodnicy. Komunikacja kampanii odbywała się za pośrednictwem platform społecznościowych takich jak Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube. O akcji pisały także lokalne media.
Tabela 1. Oferta akcji crowdfundingowej „Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel”
Oferta

Nazwisko na tablicy pamiątkowej
Certyfikat fundatora reaktywacji

Wyjazdowa koszulka meczowa – reaktywacja
Domowa koszulka meczowa – reaktywacja
T-shirt – reaktywacja
Plakat – reaktywacja
Szalik – reaktywacja

Odznaka – reaktywacja

Źródło: opracowanie własne na podstawie kskabel.pl [2019].

Wpłata [zł]
1 000
200
130
130
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60
50
40
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Cały proces finansowania polegał na wpłacaniu określonych kwot, za które dana
osoba mogła uzyskać klubowy gadżet. Każdy produkt oferowany w akcji miał swoją
dokładną wycenę, a zaintersowany uczestnik, za pośrednictwem platformy do szybkich e-płatności PayPal, mógł w prosty sposób dokonać transakcji.
Klub na poziomie operacyjnym zaangażował w kampanię trzy osoby, które organizowały i koordynowały działania oraz poszczególne fazy kampanii. Byli to pracownicy klubu, którzy odpowiadali za bieżącą komunikację, monitorowali przebieg
i zasięg akcji oraz dokonywali realizacji transakcji. Łącznie w całej akcji udział wzięło
ponad 50 kibiców, którzy nabyli klubowe produkty. Suma dokonanych wpłat wyniosła
5 390 zł. Na rysunku 3 przedstawiono w sztukach ilość zakupionego przez fanów asortymentu oraz zebraną kwotę w ramach akcji „Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel”.
Bezpośrednio po zakończeniu akcji wszystkie osoby, które zakupiły swoje gadżety mogły osobiście odebrać pozyskane w ramach akcji produkty w siedzibie klubu
lub przy zakupie wybrać możliwość doręczenia produktu przez kuriera.

Rysunek 3. Zestawienie sprzedanych gadżetów.
Źródło: facebook.com/kskabelkrakow [2020b].
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„KS Koronawirus”
Drugą akcją społecznościową zorganizowaną przez KS Kabel z Krakowa była akcja
pt. „KS Koronawirus”. Powodem rozpoczęcia inicjatywy stała się pandemia koronawirusa oraz następstwa z nią związane. Wprowadzenie środków bezpieczeństwa na
obszarze całego kraju spowodowało zaprzestanie prowadzenia bieżącej działalności
przez kluby sportowe. Skutkiem tego okazał się brak wpływów do budżetu klubu,
a także narastające ryzyko niewypłacalności, w przypadku przedłużającej się niekorzystnej sytuacji. Wobec zaistniałego kryzysu, 26 marca 2020 r. klub wystartował
z akcją crowdfundingową „KS Koronawirus”. Kampania miała na celu zebranie środków finansowych na bieżącą działalność organizacji. Polegała ona na sprzedaży, za
pośrednictwem przygotowanej platformy internetowej, dedykowanych biletów na
wirtualny mecz z wykreowanym przeciwnikiem o nazwie KS Koronawirus.
Koszt jednego biletu – cegiełki, którego przykładowy egzemplarz widnieje na rysunku 4, wynosił 20 zł. 10% kwoty każdego biletu przekazywano na wybraną w wewnętrznym głosowaniu akcję pomocową wspierającą ochronę służby zdrowia. Do
przedsięwzięcia mogły dołączać kluby i organizacje sportowe z całej Polski zbierając
środki na własne konto. Każdy uczestniczący podmiot sportowy mógł liczyć na dedykowany bilet na swój wirtualny pojedynek.
O bieżącą komunikację i przebieg kampanii dbali pracownicy klubu. Informacje
na temat akcji ukazywały się na oficjalnych profilach kampanii w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter. Na oficjalnej stronie www.kskoronawirus
każdy mógł uzyskać dodatkowe informacje, zgłosić swój klub do akcji lub sprawdzić
ilość biletów sprzedanych przez dany klub za pomocą rankingu sprzedanych biletów.
Całą inicjatywę opisały największe portale sportowe w Polsce – TVP Sport, Przegląd
Sportowy, Sportowe Fakty, Weszło Junior.
W akcji „KS Koronawirus” wzięło udział łącznie 89 organizacji i klubów
sportowych z całej Polski. Zdecydowana większość uczestniczących klubów, gdyż aż
81, to amatorskie i półzawodowe kluby piłkarskie. Do akcji zgłosiło się także 5 klubów futbolu amerykańskiego, 2 kluby hokejowe oraz sekcja cheerleaderska.
Wszystkie organizacje sportowe biorące udział w akcji sprzedały łącznie 1 226 biletów
uzyskując kwotę 24 520 zł. Najwięcej biletów – cegiełek zakupili sympatycy Klubu Sportowego Kabel – 181 biletów. Kolejne wyniki osiągali: Panthers Wrocław (futbol amerykański) – 111, Hetman Rusiec (piłka nożna) – 86, Energa Toruń (męska sekcja hokeja na
lodzie) – 67, Kojotki Naprzód Janów Katowice (kobieca sekcja hokeja na lodzie) – 64. Na
kolejnych miejscach pod względem ilości zakupionych biletów znalazły się kolejno takie
kluby jak Błękitni Wejherowo, Jeziorak Iława, Ruch Radzionków, Karol Wadowice, Unia
Wrocław. Z grona 89 zaangażowanych organizacji w akcję tylko siedemnastu klubom nie
udało się zmobilizować ani jednego sympatyka do zakupu cegiełki [kskoronawirus.pl
2020].
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Rysunek 4. Wizualizacja biletu akcji crowdfundigowej „KS Koronawirus”.
Źródło: kskoronawirus.pl [2020b].

Podsumowanie
Tworząc kampanię finansowania społecznościowego w ramach organizacji sportowej należy pamiętać o kilku kwestiach. W pierwszej kolejności musi być jasno
zdefiniowany cel danej akcji. Celem kampanii może być zrealizowanie projektu,
stworzenie konkretnego produktu sportowego, zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania i rozwoju organizacji lub zgromadzenie środków pomocowych w sytuacji
kryzysowej. Przy wyborze celu konieczne jest dokładne przeanalizowanie koncepcji
pod kątem możliwości zebrania potrzebnej kwoty oraz na samym końcu odpowiedni
komunikat. Istotną kwestią jest stworzenie kompetentnego zespołu, który poradzi
sobie z prowadzeniem kampanii. Należy także odpowiednio planować poszczególne
etapy działań, w tym start kampanii oraz realizację poszczególnych faz – wstępnej,
głównej i końcowej.
Crowdfunding może także stanowić źródło innowacji w danej organizacji sportowej bez względu na wielkość posiadanych zasobów. Innowacje często kojarzone są ze
sferą techniczno-technologiczną. Tymczasem do zbudowania nowoczesnego klubu
sportowego w czasach gospodarki opartej na wiedzy niezbędne jest posiadanie w ra-
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mach organizacji kompetencji o charakterze społecznym – takich jak zaufanie społeczne, transparentność, odwaga i otwartość na nowatorskie rozwiązania. Mechanizm finansowania społecznościowego, oprócz korzyści finansowych, może również
przynieść do klubowych struktur nowe spojrzenie na procesy zachodzące w funkcjonowaniu klubu sportowego. Polska w okresie najszybszego rozwoju crowdfundingu, czyli w latach 2015–2016, osiągnęła całkowitą wartość rynku wszystkich form
alternatywnego finansowania na poziomie bliskim 38 mln EUR. Stanowi to wzrost
o ponad 270% w stosunku do ubiegłego roku. Polska pod tym względem stała się
liderem w Europie środkowej [parp.gov.pl 2018]. Pokazuje to rosnącą popularność
alternatywnych mechanizmów gromadzenia środków finansowych.
W skali globalnej istnieje wiele przykładów, gdzie fani i kibice klubów sportowych – za pomocą mechanizmów partycypacyjnych wykorzystujących zaangażowanie społeczne, w tym crowdfunding – byli w stanie realnie wspomóc finanse swojego klubu. Znane są inicjatywy takich klubów piłkarskich jak Portsmouth F.C., Union
Berlin, Real Oviedo czy też największe tego typu przedsięwzięcie w polskim sporcie
akcja „#NigdyNieZginie” organizowana przez Wisłę Kraków.
Zarówno przykład wspomnianych inicjatyw, jak i geneza kampanii społecznościowej przeprowadzonej przez Wisłę Kraków pokazują, że w momencie narastającego zagrożenia, sympatycy i kibice klubu są w stanie zmobilizować się w dość krótkim czasie
by wziąć udział w akcji pomocowej o charakterze społecznościowym realnie wspomagając klub, któremu kibicują. Przytoczone kluby to profesjonalne organizacje sportowe mogące eksponować swoją markę za pośrednictwem mediów masowego przekazu
tworząc ogromną bazę kibicowską. Analizowany w artykule przykład KS Kabel Kraków
udowadnia, iż skuteczny crowdfunding można zastosować także na poziomie lokalnym
dysponując niewielkim kapitałem finansowym i ograniczonym kapitałem ludzkim. KS
Kabel, w skali przedstawianych klubów sportowych, zalicza się w obecnym momencie do małych organizacji. Mimo tego faktu opracowana koncepcja marketingowa, planowanie kampanii oraz odpowiednia organizacja pracy spowodowały, że mały klub
w ciągu niespełna roku własnymi zasobami był w stanie przeprowadzić dwie akcje
społecznościowe angażując ponad 200 swoich sympatyków oraz ponad 1 000 kibiców
innych lokalnych klubów i organizacji sportowych. Omawiany przykład Kabla Kraków
pokazuje również, iż finansowanie społecznościowe może stanowić źródło finansowania lub współfinansowania projektów sportowych, a także wsparcia bieżącej działalności organizacji sportowej bez względu na wielkość i zasięg organizacji.
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Crowdfunding as a form of supporting sports organization based on
the example of KS Kabel Kraków
S U M M A RY

The purpose of the article is to explore the possibility of crowdfunding for a local sports
organization based on the example of the Kabel Kraków sports club. The study describes
two crowdfunding projects carried out by the analyzed organization and attempts to answer
the following research question: How can a local sports club raise funds by engaging its
supporters? The article discusses and demonstrates how a community of local supporters can
influence a sports organization through the mechanisms of social participation. Trends related
to the role of fans in the functioning of a sports organization in the times of the knowledgebased digital economy are also described. The technique of analyzing source documents was
used in this study to build upon the experience of the author, who was one of the co-organizers
of the described undertakings.
Keywords: crowdfunding, supporter, prosumer, community, sports organization

Crowdfunding jako forma wsparcia organizacji sportowej na przykładzie
KS Kabel Kraków
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania crowdfundingu w lokalnej organizacji sportowej – na przykładzie klubu sportowego Kabel Kraków. W opracowaniu opisano
dwa projekty crowdfundingowe przeprowadzone przez analizowaną organizację i próbowano
odpowiedzieć na następujące pytanie badawcze: w jaki sposób lokalny klub sportowy może
pozyskiwać środki, angażując kibiców? Omówiono i pokazano możliwości wpływu lokalnej
społeczności kibicowskiej na organizację sportową przez mechanizmy partycypacji społecznej. Opisano także trendy związane z rolą kibica w funkcjonowaniu organizacji sportowej
w czasach gospodarki cyfrowej opartej na wiedzy. W badaniach wykorzystano technikę analizy dokumentów źródłowych oraz wykorzystano doświadczenia autora, który był współorganizatorem opisywanych przedsięwzięć.

Słowa kluczowe: finansowanie społecznościowe, kibic, prosument, społeczność, organizacja
sportowa

