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WSTĘP

Współczesny sport jest obszarem ciągłych przeobrażeń . Zarówno rosnąca konku-
rencja, jak i zmieniające się otoczenie organizacyjne prowadzą do powstawania 
coraz nowszych produktów sportowych, a także do modyfikacji tych już istnieją-
cych . Niniejsza publikacja powstała więc z potrzeby analizy zmian, których zro-
zumienie jawi się jako jedno z kluczowych wyzwań stojących przed menedżerami 
sportu .

Punktem wyjścia przedstawionych rozważań jest analiza rozwoju dyscypliny 
e-sportu w Chińskiej Republice Ludowej . W artykule zwrócono uwagę na proble-
matykę uregulowań prawnych rywalizacji e-sportowej, kładąc przy tym nacisk na 
zróżnicowane podejście do tej kwestii na poziomie międzynarodowym . Adaptacji 
do poszczególnych rynków można także poszukiwać w przypadku sportu trady-
cyjnego . W rozdziale drugim, na przykładzie amerykańskiej Major League Soccer 
oraz polskiej Ekstraklasy, zaprezentowano analizę podobieństw i różnic narracji 
komentarza sportowego w odniesieniu do rozgrywek piłkarskich . Globalny cha-
rakter mają natomiast nowe technologie dostarczane indywidualnym sportow-
com zarówno tym na poziomie wyczynowym, jak i amatorskim . Przeglądu inno-
wacyjnych rozwiązań w zakresie narzędzi trackingowych dokonano w rozdziale 
trzecim . 

Przedłużający się okres pandemii również odcisnął swoje piętno na zmianach 
warunków działalności organizacji sportowych . W rozdziale czwartym zawarto 
analizę wpływu pandemii na kondycję finansową i zagrożenie upadłością klubów 
piłkarskiej Ekstraklasy oraz podejmowane przez nie działania marketingowe 
w tym trudnym okresie . Szczegółowe uwarunkowania funkcjonowania klubów 
sportowych przedstawiono także w dalszych rozdziałach, prezentując kolejno: 
praktyczne aspekty zastosowania CSR-u w ich działalności, zobowiązania klubów 
wykonujących zadania publiczne do udostępniania informacji publicznych, jak 



również charakterystyki przyjętych w sportowym prawie dyscyplinarnym roz-
wiązań odwoławczych (na przykładzie środków obranych przez Polski Związek 
Koszykówki) .

Mamy nadzieję, że mnogość zaprezentowanych zagadnień przyczyni się do 
pogłębienia wiedzy na temat wyzwań przed jakimi współcześnie stoją menedże-
rowie sportu, a dla wszystkich czytelników będzie to inspirująca i wartościowa 
lektura .

Redaktorzy
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ROZWÓJ DYSCYPLINY E-SPORTU  
W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ

Paula Tomaszewska
Uniwersytet im . Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wprowadzenie
Internet obecnie stał się częścią codziennego życia . Ma to również wpływ na roz-
rywkę, dając początek nowym sposobom transmisji wydarzeń . Jedną z największych 
rozwijających się form rozrywki jest e-sport . Rozwój e-sportu przebiega w zróżnico-
wanym stopniu w poszczególnych państwach . Inaczej do tego zagadnienia podcho-
dzą kraje azjatyckie, europejskie czy Stany Zjednoczone . Głównym celem artykułu 
jest ukazanie rozwoju e-sportu w Chińskiej Republice Ludowej . W pracy wyjaśniono 
czym jest e-sport, zasygnalizowano problematykę jego statusu prawnego, a także 
opisano rozwój e-sportu w Chinach w ujęciu interdyscyplinarnym . 

Analiza działania Chińskiej Republiki Ludowej w kwestii rozwoju dyscypli-
ny e-sportu jest istotna, ponieważ jest to jedno z pierwszych państw, które uznało 
e-sport za „prawdziwy sport” . Ponadto na początku 2019 r . w tym państwie ogłoszo-
no oficjalny zawód e-gracza sportowego i od tego roku ponad 100 tys . osób zareje-
strowało się jako profesjonalni e-gracze, a Ministerstwo oświadczyło, że w ciągu pię-
ciu lat przewiduje ponad 2 mln zatrudnionych w tym zawodzie . Niniejsze rozważania 
mogą również przełożyć się na zwiększenie debaty na temat rozwoju i uregulowania 
statusu prawnego e-sportu w Polsce, nie tylko z uwagi na rosnące znaczenie tej gałęzi 
rozrywki, ale przede wszystkim na niekorzystne zjawiska, które mogą pojawić się 
wokół dalszego rozwoju tej dyscypliny .  

Czy e-sport to prawdziwy sport?
E-sport to sport elektroniczny stanowiący pewną formę rywalizacji, w której przed-
miotem działań zawodników są gry komputerowe, a współzawodnictwo między za-
wodnikami (graczami) odbywa się zarówno w ramach rekreacji, jak i na turniejach 
gier komputerowych [Southern 2017] . Aby można było mówić o e-sporcie w kategorii 
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sportowej spełnione powinny być warunki takie jak: rywalizacja z innymi graczami, 
obecność obserwatorów, gra o wysoką stawkę oraz zasady narzucone z zewnątrz 
[Kuźbik 2018] . Jednakże za cechę najbardziej istotną należy uznać uczestnictwo 
w określonej grze o charakterze wirtualnym . Uczestnictwo w grach elektronicznych 
zazwyczaj związane jest z rozgrywką elektroniczną stanowiącą pewną rozrywkę lub 
też uznane jest za sposób spędzania wolnego czasu . Warto jednak zauważyć, że celem 
gry może także być uczestnictwo w rywalizacji o charakterze wyczynowym [Biliński 
2020] . Nie bez przyczyny najpopularniejsze gatunki gier komputerowych związane 
z e-sportem to multiplayer online battle arena (dalej: MOBA), strzelanki pierwszooso-
bowe, bijatyki, gry karciane, bitwy battle royale i strategiczne gry czasu rzeczywistego 
(z j . ang . real-time strategy – RTS) . Co ważne e-sport nie jest tak zależny od kondycji 
gracza, ale zapewnia wiele identycznych korzyści co tradycyjny sport . E-sport jest więc 
bardziej dostępny w porównaniu z wieloma innymi sportami . Wpływa także na po-
prawę koordynacji (np . ręka–oko), skupienie i zdolności poznawcze . Ponadto e-spor- 
towcy są znacznie mniej narażeni na obrażenia niż sportowcy tradycyjni .

Jak wskazuje Andrzej Stępnik: 

E-sport jest zjawiskiem względnie nowym o dość specyficznym charakterze, sytuującym 
się na pograniczu zabawy, gry i sportu, przez co wielu będzie miało opory przed trakto-
waniem go jako pełnoprawnego [Stępnik 2020] . 

Niemniej niezależnie od prób kwalifikacji sportu elektronicznego jako sportu umy-
słowego czy też jedynie jako jednej z form rozrywki, e-sport jest sprawnym między-
narodowym przedsiębiorstwem, które reaguje na przemiany społeczne i związane 
z nimi potrzeby, a także umiejętnie z nich korzysta, zyskując kolejnych widzów i gra-
czy w rozmaitym przedziale wiekowym [Ludyga 2021] . 

Aspekt prawny e-sportu
E-sport wzbudził wyjątkowe obawy z prawnego punktu widzenia . Od kontraktów 
po adnotacje, zawodnicy, ligi i zespoły muszą rozumieć legalność tej nowej dziedziny 
rozrywki . W rzeczywistości zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy rozumieją 
prawo e-sportowe, wzrósł do tego stopnia, że   pierwsza kancelaria prawna poświę-
cona całkowicie prawu e-sportu została otwarta na początku 2017 r . Rozwijająca się 
dziedzina prawa dotyczącego e-sportu obejmuje obecnie swym zakresem zarówno 
przepisy dotyczące hazardu, jak i własności intelektualnej, czy też kwestie związa-
ne z zatrudnieniem zawodników . Można wiec prognozować, że ze względu na swój 
szeroki charakter dyscyplina ta będzie musiała zmierzyć się z szybko zmieniającą się 
sytuacją w świecie wirtualnego sportu .

Dyskusja na temat uznania e-sportu za pełnoprawny sport od dłuższego czasu 
stanowi przedmiot sporu między zwolennikami i przeciwnikami takiego rozwiąza-
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nia . Dotychczasowy brak szczególnych regulacji prawnych dotyczących e-sportu sta-
nowił asumpt do poszukiwania odpowiednich rozwiązań wśród istniejących już in-
strumentów prawnych . Przykładowo w Polsce w ustawie z 2010 r . o sporcie w art . 2 
zawarto następującą definicję sportu: 

sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psy-
chicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszel-
kich poziomach [Dz . U . 2010 nr 127 poz . 857, art . 2] . 

Powyższa definicja kładzie nacisk na sferę aktywności fizycznej, całkowicie pomi-
jając inne możliwe obszary ludzkiej aktywności [Badura i in . 2011] . To z pozoru 
niewielkie niedociągnięcie automatycznie pozostawia poza kręgiem zainteresowań 
wspomnianej ustawy całą rzeszę sportów opartych w głównej mierze na rywalizacji 
intelektualnej, takich jak np . szachy, warcaby, brydż sportowy czy wreszcie sporty 
elektroniczne [Myrna 2020] . Zmiany wprowadzone do ustawy o sporcie noweliza-
cjami z 2017 i 2019 r . w kontekście e-sportu stanowią konieczną reakcję ustawo-
dawcy na rozwijającą się kwestię sportów elektronicznych . Zarówno rozszerzenie 
ustawowej definicji sportu, jak i stopniowe luzowanie restrykcji ustawowych doty-
czących zakładania polskich związków sportowych, szczególnie w kwestii sportów 
nieolimpijskich przyczynią się dla e-sportu do zrównania swojej pozycji z innymi, 
tradycyjnymi gałęziami sportu [Myrna 2020] . 

Dla środowiska e-sportowego kwestia uznania ich działalności za sport jest 
niezwykle istotna ze względów formalno-prawnych . Tradycyjne dyscypliny spor-
towe mogą liczyć na przywileje podatkowe, prawne, czy też na państwowe dotacje 
[Widomski 2020] . Niestety rządy wielu krajów nie ustosunkowały się jednoznacznie 
wobec e-sportu i jego statusu . Wiele do przepracowania w tym względzie mają także 
stowarzyszenia e-sportowe . Ich głównym zadaniem w najbliższym czasie powinno 
być usystematyzowanie i ujednolicenie podstawowych regulacji [Yun 2019] .

Chiny a e-sport
W przeciwieństwie do piłki nożnej czy innych popularnych sportów konsumenc-
kich, Chiny dominują w e-sporcie . Są największym rynkiem e-sportowym na świecie, 
z przychodami szacowanymi na 385 mln dolarów w 2020 r . [Elsden 2020] . Chińskie 
drużyny regularnie rywalizują na globalnej scenie, odnosząc zwycięstwo w takich 
zawodach jak Mistrzostwa Świata League of Legends . E-sport jest wspierany przez 
rząd i krajowych gigantów technologicznych . Największy udział na rynku ma firma 
Tencent, wiodąca światowa organizacja e-sportowa . Tencent jest właścicielem Riot 
Games, twórcy gry komputerowej League of Legends i platformy do transmisji na 
żywo Penguin Esports . Tancent posiada także inwestycje w Epic Games, Activision 
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Blizzard, Supercell, Ubisoft i wielu innych [Roy 2020] . Przychody firmy Tencent 
w 2020 r . osiągnęły 15,2 mld dolarów, z czego 5,26 mld dolarów odpowiadało za 
zyski osiągnięte z gier . Obecnie to właśnie gry mobilne stały się największym genera-
torem przychodów wyżej wspomnianej firmy . 

Należy zwrócić w tym kontekście uwagę także na działania firmy Alibaba, która to 
zainwestowała 150 mln dolarów w 2016 r . w Międzynarodową Federację E-sporto-
wą,  aby stworzyć „Olimpiadę e-sportu” . Oprócz Alibaby i Tencentu, także ByteDance 
utworzył firmę zajmującą się grami i chce uruchomić własny sklep  zajmujący się ich 
sprzedażą [Hiltscher i Scholz 2019] . 

Chiński e-sport czerpie z atrybutów rozrywki, mediów i sportu, a zatem jest pod 
znacznym wpływem różnych polityk [Dai 2019] . Jednak jego wzrost nie był płyn-
ny . Działania chińskiego rządu można określić jako „parasol” infrastruktury plat-
form cyfrowych, ponieważ określa on zarówno cykl życia, jak i ekspansję chińskiego 
e-sportu . Na przestrzeni lat wprowadzono szereg przepisów i zasad dotyczących tre-
ści gier, ich licencjonowania, konkursów gier, edukacji, trenerów i profesjonalnych 
graczy . Dla zobrazowania ewolucji rozwoju e-sportu w Chinach należy przytoczyć 
kilka znaczących działań ze strony ChRL, które przyczyniły się do obecnego pozio-
mu rozwoju e-sportu w tym państwie . W ramach dążenia do ustanowienia Chin jako 
lidera na arenie cyfrowej Państwowa Generalna Administracja Sportu w Chinach 
w 2003 r . zatwierdziła e-sport jako 99 . oficjalny sport kraju [Yu 2018] . 

Jedną z istotnych polityk była ta dotycząca transmisji e-sportów . W 2003 r . e-sport 
World rozpoczął nadawanie na kanale 5 China Central Television (CCTV-5) . Jednak 
Państwowa Administracja Prasy, Publikacji, Radia, Filmu i Telewizji Chin (SAPPRFT) 
wydała zakaz gier online, a program CCTV-5 e-sport World został zawieszony . W kon-
sekwencji transmisje e-sportu od 2004 r . ograniczono do Internetu .

Po trudnej dekadzie (2004–2015) wzrost i rozwój e-sportu podążał meandrują-
cą ścieżką do czasu, gdy Chińska Państwowa Generalna Administracja Sportu doko-
nała przeglądu istniejących sportów w Chinach i w 2008 r . ponownie zdefiniowała 
e-sport jako 78 . oficjalnie uznany sport . W 2016 r . e-sport w Chinach wszedł w nowy 
etap, ponieważ chiński rząd zareagował na globalną popularność e-sportu [Lu 2017] 
sygnalizując nowo odkrytą chęć aktywnego rozwiązywania problemów w branży 
e-sportu . Chiny podjęły działania, które: 

1)  obejmowały wsparcie dla importu technologii cyfrowej,
2)  zachęcały do ulepszenia rozwoju gier mobilnych, usług transmisji strumienio-

wej na żywo i technologii wirtualnej rzeczywistości, 
3)  inicjowały organizację międzynarodowych i krajowych profesjonalnych tur-

niejów e-sportowych,
4)  zachęcały chińskie uczelnie i uniwersytety do oferowania profesjonalnych 

kursów e-sportu [Woetzel i in . 2017] .
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Już w 2016 r . Chiny, wyprzedzając Stany Zjednoczone, dysponowały najwięk-
szym na świecie rynkiem gier cyfrowych [Yu 2018] . A w 2018 r . przychody z gier 
online i offline na komputerach PC oraz w mobilnym e-sporcie i grach w Chinach 
przekroczyły 91,2 mld renminbi (13,63 mld dolarów), w tym 52,9% tych przycho-
dów wygenerowało ponad 350 mln konsumentów grających w mobilny e-sport i gry 
[iresearch .com 2018] . 

Istotnym ruchem chińskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w lutym 2019 r . było określenie e-sportu jako oficjalnej formy zatrudnienia 
zarówno sportowców, jak i wirtualnych operatorów e-sportu [Chen 2019] . Od tego 
czasu rząd podzielił zatrudnienie sportowców na pięć poziomów w oparciu o różne 
kryteria i możliwości graczy na każdym poziomie . Według Ministerstwa, profesjo-
nalista e-sportowy to ktoś, kto bierze udział w wydarzeniach e-sportowych, trenuje 
z profesjonalnymi graczami i/lub bierze udział w profesjonalnych turniejach e-spor-
towych . System ten z pewnością przyczyni się do szybkiego rozwoju branży e-spor-
towej [Kim i Kwon 2021] . 

Należy również wspomnieć, że były jednak i takie regulacje, które ograniczyły 
wydawanie gier o określonych treściach . W latach 2000–2015 Pekin wydał liczne 
przepisy zakazujące importu i sprzedaży konsol do gier z obawy o potencjalne zagro-
żenie dla zdrowia psychicznego chińskiej młodzieży [Erwin 2020] . W marcu i maju 
2016 r . wydano dwie regulacje SAPPRFT 3, które zakazały zamieszczania treści pod-
ważających władzę państwową w jakimkolwiek stopniu . Przepisy te tymczasowo 
wstrzymały licencjonowanie importu gier do Chin, szczególnie tych uznanych za ma-
jące złą zawartość „ideologiczną” . Na przykład gra Player Unknown’s Battlegrounds 
została zbanowana w 2018 r . ze względu na jej krwawą animację [Qiu 2010] . 

Aktualna sytuacja e-sportu w Chinach
W 2020 r . chiński rynek e-sportu wygenerował 385 mln dolarów przychodów 
i szacuje się, że będzie rósł w tempie złożonym o 17% do 2023 r . W międzyczasie 
wartość całego globalnego rynku e-sportu w 2019 r . wyceniono na 1,1 mld dola-
rów . Szacuje się, że będzie on wzrastać w tempie wynoszącym 24,4% do 2027 r . 
[grandviewresearch .com 2020] . Według tych wskaźników przychody generowane 
przez sam rynek chiński stanowią około 35% całkowitych pomiarów dla globalnej 
branży e-sportu . 

Według danych opublikowanych przez China Audio-Video and Digital Publishing 
Association oraz przez China Game Industry Development Research Institute liczba 
graczy e-sportowych w Chinach wzrosła z 250 mln w 2017 r . do  488 mln w 2020 r ., 
co daje prawie dwukrotny  wzrost w ciągu trzech lat [Hobbs 2021] . W Chinach, we-
dług raportu China Money Network, 24,3% graczy e-sportu stanowią kobiety, z cze-
go 59% z nich jest w wieku od 21 do 30 lat – to znacznie więcej w porównaniu do 
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średniej światowej e-sportu w tej kategorii wynoszącej 16% [Dongmei 2020] . Warto 
jeszcze dodać, że prawie 45% chińskich graczy ma od 25 do 34 lat [Atwal 2021] .

Gwałtowny wzrost liczby użytkowników można w dużej mierze przypisać sytu-
acji związanej z rozwojem pandemii koronawirusa . Mimo odwołania ponad 500 wy-
darzeń związanych z e-sportem w pierwszych dniach pandemii chiński rynek nadal 
powiększał swoją e-sportową publiczność [Chen 2020] . Ponadto rosnąca klasa śred-
nia w Chinach również przyczyniła się do wzrostu tej branży . 

Bez wątpienia pandemia sprawiła, że e-sport został zmuszony do unowocześnie-
nia swoich kanałów sprzedaży . Dane sugerują, że League of Legends (dalej: LoL) stało 
się najpopularniejszą grą e-sportową w Chinach, w którą gra prawie 40% użytkow-
ników internetu [Chaloner 2020] . LoL należy do określonego gatunku MOBA, czyli 
wieloosobowej areny bitewnej online, jako podgatunek gier strategicznych, w któ-
rych co najmniej dwie drużyny rywalizują ze sobą na ograniczonej „arenie” cyfrowej . 
Na całym świecie średni wiek zawodników LoL to 21 lat, chociaż niewielu przekracza 
30 lat, powołując się na potrzebę stabilniejszego zatrudnienia i świadczeń w mia-
rę starzenia się . Czołowy chiński gracz LoL – Wen Bo Yu, bardziej znany ze swoje-
go identyfikatora gracza, czyli JackeyLove – zarobił 682 248,64 dolary [JackeyLove 
2021] . Co ciekawe perspektywa nagród pieniężnych pomogła usankcjonować dzie-
dzinę e-sportu . Pekin, w miarę jak e-sport jawi się jako możliwy rosnący kanał do-
chodu, wstępnie wspiera jego rozwój . 

Warto również podkreślić, że Szanghaj otrzymał miano miasta – stolicy e-sportu . 
Ma on być również siedzibą przyszłego Międzynarodowego Nowego Centrum Kul-

Rysunek 1. Przychody z rynku gier e-sportowych w Chinach od 2016 do 2020 r . (w mld 
juanów) . 
Źródło: Lin [2021] .
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tury i Kreatywnego E-sportu, którego otwarcie planowane jest na 2024 r . [Charpal 
2021] . To nowe centrum e-sportowe  umożliwi 6 tys . osób jednoczesną rywalizację 
i może cieszyć się szerokim poparciem zarówno rządu, jak i przemysłu prywatnego . 
Centrum e-sportu w Szanghaju to tylko jeden z przykładów na to, jak rząd chiński 
chce wykorzystać wzrost branży . Inny sposób, również warty przytoczenia, to włą-
czenie e-sportu jako wydarzenia nagrodzonego medalami podczas Igrzysk Azjatyc-
kich w Hangzhou w 2022 r . Możliwe, że pobudzi to konsumpcję i przyciągnie inwe-
storów, a wraz z nimi utworzenie nowych miejsc pracy [Charpal 2021] .

Podsumowanie 
Chiny stworzyły branżę e-sportową, która staje się znaczącym obszarem dochodów 
i zatrudnienia dla całego narodu . Jest to szczególnie ważne dla młodej grupy demo-
graficznej, która dzięki temu może odnaleźć zatrudnienie . Oczekuje się, że chiński 
przemysł e-sportowy wejdzie w nową rundę ekspansji i modernizacji strukturalnej 
przez wsparcie polityczne na poziomie rządowym i zastosowanie nowych technolo-
gii . [Yue, Rui i Chiang Siu Ling 2020] . Pekin dostrzega opłacalny charakter e-branży . 
Jednak mimo rozkwitu e-sportu nadal istnieją przed nim ogromne wyzwania, jak 
choćby, z niepokojem zaobserwowany przez chińskie władze, wpływ na zdrowie 
społeczeństwa . Wraz z dalszym rozwojem e-sportu przewiduje się, że korzyści go-
spodarcze będą rosły stopniowo, tworząc atrakcyjną propozycję zarówno dla rządu 
Chin, jak i dla przemysłu prywatnego . E-sport będzie nadal prężnie rozwijał się i pro-
sperował w Chinach w oparciu o dużą populację ludności . Można spodziewać się, 
że dzięki kompleksowej promocji i zastosowaniu technologii 5G chiński przemysł 
e-sportowy zapoczątkuje nową rundę cyklu przemysłowej eksplozji . 
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Development of the e-sport discipline in the People’s Republic of China 
S U M M A R Y
Today, the Internet has become part of everyday life . This has had an impact on entertainment 
as well, giving rise to new ways of broadcasting events . One of the largest emerging forms 
of entertainment is e-sport . The development of e-sport has varied to different degrees 
in different countries . Countries in Asia, Europe, and North America have approached it 
differently . The aim of the article is to show the development of e-sport in the People’s Republic 
of China . The article explains (1) what e-sport is, (2) highlights the issues surrounding of 
its legal status, (3) describes the development of e-sport in China from an interdisciplinary 
perspective . The discussed topic may translate into an increased debate on the development 
and legal regulation of e-sport in Poland, not only due to the growing importance of this 
branch of entertainment, but primarily due to the unfavorable phenomena that may arise 
around e-sport .

Keywords: e-sport, People’s Republic of China, Poland, legal innovations, business

Rozwój dyscypliny e-sportu w Chińskiej Republice Ludowej
S T R E S Z C Z E N I E
Obecnie Internet stał się częścią codziennego życia . Ma to również wpływ na rozrywkę, dając 
początek nowym sposobom transmisji wydarzeń . Jedną z największych rozwijających się 
form rozrywki jest e-sport . Rozwój e-sportu przebiega w zróżnicowanym stopniu w różnych 
państwach . Inaczej do tego podchodzą kraje azjatyckie, europejskie czy Stany Zjednoczone . 
Celem artykułu jest ukazanie rozwoju e-sportu w Chińskiej Republice Ludowej . W artykule 
wyjaśniono (1) czym jest e-sport, (2) zasygnalizowano problematykę jego statusu prawnego, 
(3) opisano rozwój e-sportu w Chinach z perspektywy interdyscyplinarnej . Podjęta tematyka 
może przełożyć się na zwiększenie debaty na temat rozwoju i uregulowania prawnego e-sportu 
w Polsce nie tylko z uwagi na rosnące znaczenie tej gałęzi rozrywki, ale przede wszystkim 
z uwagi na niekorzystne zjawiska, które mogą się pojawić wokół e-sportu .

Słowa kluczowe: e-sport, Chińska Republika Ludowa, Polska, innowacje prawne, biznes
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KOMENTARZ TELEWIZYJNY  
MECZÓW PIŁKARSKICH W LIGACH  

MAJOR LEAGUE SOCCER ORAZ EKSTRAKLASA
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Filip Pitera
Uniwersytet Jagielloński 

Wstęp
Powszechność transmisji telewizyjnych wpływa istotnie na dochody klubów pił-
karskich – nie tylko tych o globalnej rozpoznawalności, ale także takich, które oglą-
dane są wyłącznie przez lokalnych, krajowych fanów . Przykładem jest tu polska 
Ekstraklasa – jej mecze nie cieszą się popularnością poza granicami naszego kraju . 
Mimo to krajowa widownia, śledząca mecze swoich ulubionych klubów, opłacając 
dostęp do transmisji telewizyjnych dokłada bardzo solidną cegłę do ich budżetów . 
W 2019 r . przychody drużyn Ekstraklasy wyniosły w sumie 527 mln złotych, z cze-
go aż 201 mln to właśnie dochody transmisyjne  [Deloitte 2020] . Z raportu wynika 
wprost, że aż jedna trzecia wszystkich przychodów w rodzimej lidze to przychody 
z transmisji . Warto tutaj zaznaczyć, że przedstawione najbardziej aktualne dane do-
tyczą roku 2019, kiedy nie było w Polsce obostrzeń pandemicznych, a kibice mogli 
regularnie oglądać mecze swoich klubów bezpośrednio ze stadionów . Można więc 
domniemywać, że okres pandemii jeszcze mocniej przysłuży się znaczeniu transmi-
sji telewizyjnych w piłce nożnej .

Również w Stanach Zjednoczonych transmisje telewizyjne meczów ligi MLS mają 
niemniejsze znaczenie . Obecna umowa z sieciami telewizyjnymi gwarantuje dru-
żynom ligi roczny przychód z transmisji na poziomie 90 mln dolarów, czyli około 
340 mln złotych  [Young 2020] . Prawa transmisyjne są aktualnie tematem prioryte-
towym dla wszystkich ludzi związanych z północno-amerykańską ligową piłką noż-
ną . Od 2023 r . bowiem zacznie obowiązywać nowy kontrakt na prawa telewizyjne 
(który obecnie jest już negocjowany) i według przekazu lokalnych mediów jego wy-
sokość ma warunkować przetrwanie całej ligi i uchronienie jej przed bankructwem 
[Dowdeswell 2020; Young 2020] . 

W świetle tak istotnego wpływu transmisji telewizyjnych na funkcjonowanie lig 
i klubów temat ten nie wydaje się wywoływać wystarczającego zainteresowania ba-
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daczy, a kiedy już staje się przedmiotem badań to koncentrują się one w zdecydo-
wanej większości wyłącznie na opisie cech charakterystycznych samego komentarza 
sportowego . Dotyczą one m .in .: nacechowania języka komentatorów [Polok 2012], 
czy tendencji, jakie możemy zaobserwować współcześnie w języku komentatorów  
[Faron 2015] . Autorzy innych badań podejmują z kolei temat relacji między języ-
kiem komentatorów a wyrażaniem emocji [Grochala 2019; Szkudlarek-Śmiechowicz 
2006] . W istniejących publikacjach brak jednak analizy treści komentarza sportowe-
go konkretnego wydarzenia, która wyodrębniłaby cechy charakterystyczne komen-
tarza dla danego sportu czy dla konkretnego meczu . 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, które pozwoliły na określenie 
podobieństw i różnic występujących w komentarzu sportowym meczów piłki nożnej 
w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych . Badania 
te nie są skoncentrowane wokół ogólnie pojętego języka sportowego (jak wszystkie po-
wyższe), dotyczą natomiast języka używanego przez komentatorów ligowej piłki noż-
nej w Polsce oraz w USA . Takie porównanie między dwiema ligami z różnych kręgów 
kulturowych oraz stron świata pomoże zrozumieć na ile cechy komentarza sportowego 
są zależne właśnie od kręgu kulturowego i profilu odbiorcy, a na ile są uniwersalne . 

Istota telewizyjnego komentarza sportowego – nacechowanie 
emocjonalne oraz współczesne tendencje
Rola samych klubów w kształtowaniu jakości transmisji jest bardzo mocno ograni-
czona . Dzieje się tak dlatego, że powszechnie decyzje co do wyboru operatora trans-
misyjnego danej ligi podejmowane są w sposób scentralizowany [Sznajder 2007] . Nie 
ma więc zatem praktycznej możliwości, aby klub sam odpowiadał za przekazywanie 
swoich meczów i jest to racjonalne także z punktu widzenia ekonomicznego . Kluby 
mogą „tylko” zaoferować widzom jak najlepszy spektakl sportowy . Jednak transmi-
sja to nie tylko wydarzenia na boisku . Na odbiór telewizyjnej transmisji sportowej 
mocno wpływa wiele czynników, a jednym z ważniejszych jest komentarz sportowy . 
Już w swoim badaniu z 1971 r . G . Razran udowodnił, że odpowiednio dobrane słowa 
będą wywoływać odpowiedni stosunek odbiorcy do treści komunikatu . Kiedy od-
biorca komunikatu posiłkuje się w pierwszej kolejności wiedzą zastaną oraz nie ma 
czasu lub ochoty na dokładną analizę przyswajanych treści podświadomie odbierze 
je stereotypowo [Polok 2012 na podstawie: Razran 1971] . Mecz piłkarski oglądany 
w telewizji wypełnia te kryteria – akcja jest dynamiczna a widz oglądając mecz naj-
częściej nie dokonuje jego gruntownej analizy, skupiając się na śledzeniu bieżących 
wydarzeń . Staje się zatem podatny na sugestie komentatorów, a ich słowa w znaczą-
cym stopniu mogą wpłynąć na jego odbiór meczu .

Jest to szczególnie istotne właśnie dla lig takich jak polska Ekstraklasa oraz ame-
rykańska MLS . Powszechnie panująca opinia o poziomie sportowym Ekstraklasy 
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wśród polskich kibiców i ekspertów piłkarskich nie jest pozytywna [Zdankiewicz 
2019; Żurek 2021] . Takie negatywne opinie w przeważającej większości spowodo-
wane są wynikami osiąganymi przez polskie zespoły w eliminacjach Ligi Mistrzów 
oraz Ligi Europy, w których corocznie biorą udział [Rusiecki 2020] . Opinie o pozio-
mie gry w MLS również nie są wysokie zarówno w Polsce [Borzęcki 2020] i USA 
[Cleveland 2019], jak i wśród europejskich graczy grających także na amerykańskich 
boiskach [Kurowski 2017] .

W świetle wyników badania G . Razrana [1971], a także w związku z faktem, jak po-
pularnie postrzegane są zarówno polska Ekstraklasa, jak i amerykańska MLS, bardzo 
istotna jest wrażliwość widza na przyswajanie tego typu stereotypowych opinii . Choć 
można je uznać za uzasadnione, nie musi się to rzecz jasna przekładać na poziom kon-
kretnego widowiska . Rola komentatora jest zatem w tych ligach jeszcze istotniejsza 
niż w ligach, w których według powszechnej opinii dobrze gra się w piłkę . 

Wypowiedzi w środowisku sportowym można podzielić na dwie podstawowe od-
miany . Są to: odmiana wewnątrzśrodowiskowa, czyli ta, którą posługują się nie tylko 
sami sportowcy, ale także trenerzy czy kibice oraz odmiana dziennikarsko-sportowa 
[Ożdżyński 1979], do której zalicza się  komentarz sportowy . Język komentatorów 
różni się znacznie w zależności od formy medialnej, w jakiej można go usłyszeć – 
przykładowo komentarz telewizyjny istotnie odróżnia się od języka używanego 
przez komentatorów w transmisjach radiowych, gdyż jest w założeniu bardziej po-
wściągliwy ze względu na swoje dopasowanie do obrazu [Polok 2012] . Odbiorca ko-
munikatu i tak wie, co dzieje się na boisku, a zatem mniej jest tu miejsca na wymyśl-
ne metafory bądź bardzo szczegółowe opisy wydarzeń meczowych . Komentarz jest 
tutaj jedynie ubogaceniem transmisji, a nie jej podstawą, co jednak nie umniejsza 
jego znaczenia w ogólnym odbiorze spotkania oglądanego przez widzów, a wręcz 
obserwuje się wyraźniejszy wpływ słów komentatorów na emocje odbiorców . Nace-
chowanie poszczególnych określeń wpływa na stopień emocjonalnego obrazu całego 
komunikatu u widza . Efektem tego może być komunikat nacechowany pozytywnie, 
neutralnie lub negatywnie, a sprzężone jest to zazwyczaj z wewnętrznymi uczuciami 
komentatora [Polok 2012] . 

Z założenia dominującą grupą komunikatów w meczach ligowych powinny być te 
nacechowane neutralnie – grupa odbiorców składa się zarówno z kibiców jednego, 
jak i drugiego zespołu, a sprawozdawca powinien mieć neutralny stosunek do obu 
drużyn . Ta sytuacja różni się od meczów kadr narodowych – tu grupa odbiorców jest 
w zdecydowanej większości określona po jednej stronie, co pozwala komentatorowi 
na swobodniejsze wyrażanie własnych emocji . Nie oznacza to jednak, że komunikaty 
nacechowane pozytywnie oraz negatywnie nie występują w transmisjach meczów 
ligowych . Pozytywny lub negatywny ładunek emocjonalny może wynikać z opisu 
sytuacji boiskowej – komentator może krytykować lub chwalić poczynania druży-
ny czy konkretnego zawodnika i to właśnie w ten sposób przekazywać odbiorcom 
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emocje . Sposób doboru słów określa także siłę nacechowania emocjonalnego danej 
wypowiedzi, np . „celny strzał zawodnika” będzie w prawdzie określeniem w istocie 
pozytywnym, jednak o niewielkiej „sile”, w przeciwieństwie np . do „wspaniały strzał 
zawodnika”, które to stwierdzenie dysponuje znacznie większym ładunkiem emocjo-
nalnym i mocniej wpływa na odbieranie sytuacji przez widza . Analogicznie odnosi 
się to także do komentarzy negatywnych, choć wyrażeń je opisujących jest stosunko-
wo mniej niż tych pozytywnych [Szkudlarek-Śmiechowicz 2006] . 

Współcześnie komentarz sportowy zmienia się, tak jak zmienia się nasz język 
w ogóle [Ożóg 2001] . Na poziomie uniwersalnym, nieskoncentrowanym na konkret-
nej dyscyplinie można w nim wyróżnić kilka dominujących tendencji: potoczność, 
patos, ekspresja, komizm oraz terminologizacja, z których każda ma swoje konkretne 
cechy [Faron 2015] . 

Pierwsza z nich to tzw . tendencja potoczności – nagromadzenie potocznych okre-
śleń w komentarzu sportowym, szczególnie jeśli jest on prowadzony w formie dialo-
gu przez dwóch współkomentatorów [Faron 2015] . Nie oznacza to nieświadomości 
komentatorów dotyczącej wypowiadanych przez nich słów . Jest to element przyjętej 
strategii komentarza . Za przykład mogą posłużyć komentatorzy stacji Eurosport – 
T . Jaroński i K . Wyrzykowski, którzy powszechnie kojarzeni są z takim potocznym 
stylem prowadzenia narracji . Może wynikać to w dużej mierze z faktu, że wspólnie 
komentują oni wyścigi kolarskie . Do podstawowych cech „potoczności” komentarza 
należą wtrącenia niezwiązane bezpośrednio tematycznie z komentowanym wyda-
rzeniem oraz bezpośrednie zwroty do współkomentatora . Wyścigi kolarskie sprzy-
jają tego typu zabiegom ze względu na swój długi czas trwania ze stosunkowo nie-
wielką różnorodnością akcji .  Nie oznacza to, że ta tendencja nie dotyczy innych par 
komentatorskich i innych wydarzeń sportowych . W piłce nożnej te cechy komenta-
rza także występują, szczególnie często w postaci bezpośrednich zwrotów komenta-
torów do siebie podczas prowadzenia dialogu . 

Druga tendencja stosowana przez komentatorów w celu zaciekawienia widza 
widowiskiem to patos [Faron 2015] . Komentatorzy nadają opisywanym wydarze-
niom cechy wznioślejsze niż te, które rzeczywiście posiadają . Hiperbolizują oni wi-
doczne zjawiska, przerysowując nieco ich prawdziwą naturę i znaczenie . Popularnie 
tego typu zabiegi możemy usłyszeć szczególnie podczas meczów kadr narodowych, 
gdzie komentatorzy mają niepisane przyzwolenie na jasne opowiedzenie się po 
jednej ze stron . Tego typu swoboda przekłada się właśnie na możliwość swoistego 
przerysowywania wydarzeń, bez narażania się na niezadowolenie widza . Podobnie 
jak w przypadku określeń nacechowanych emocjonalnie, które częściej występu-
ją w komentarzu meczów drużyny narodowej, także określeń patetycznych jest tu 
więcej .

Ekspresja to trzecia z zauważalnych tendencji we współczesnym komentarzu 
sportowym [Faron 2015] . W przeciwieństwie do reporterów opisujących sport na 
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piśmie, komentator – tak jak i widz – uczestniczy na żywo w wydarzeniu, które opi-
suje . Zaskakuje go ono i emocjonuje w podobny sposób jak samego widza . Sprzyja to 
spontanicznym reakcjom [Wiśnicki 2004] . Podstawowym elementem tej tendencji 
są wykrzyknienia często używane przez komentatorów wszelkich wydarzeń spor-
towych . Inne cechy komentarza przypisane do tej kategorii to między innymi skra-
canie dystansu przez opisywanie komentatora i widzów jako wspólną zbiorowość 
oglądającą dane wydarzenie sportowe, czy też używanie pseudonimów sportowców 
biorących udział w komentowanym wydarzeniu . 

Kolejną tendencją jest komizm [Faron 2015] . Sprawozdawcy żartują w sposób 
bezpośredni bądź stosują obrazowe porównania mające wywołać uśmiech u widza . 
Korzystają także z tzw . gier słownych, jednak ta metoda częściej ma zastosowanie 
w relacjach pisanych . 

Ostatnia tendencja popularnie występująca we współczesnym komentarzu spor-
towym to terminologizacja . Objawia się ona, kiedy komentator rezygnuje ze swojej 
funkcji objaśniania widzom widowiska i przyjmuje ich jako znawców sportu, który 
jest komentowany . Używa wtedy terminologii charakterystycznej dla danego sportu 
bez objaśniania jej znaczenia . W języku polskim taka sytuacja występuje najczęściej 
przy stosowaniu zapożyczeń z języków obcych . 

Wszystkie powyższe tendencje nie są indywidualne dla konkretnego komentato-
ra i często przenikają się podczas transmisji . 

Założenia badawcze
Celem badań jest określenie różnic występujących w komentarzach meczów ligo-
wych w polskiej Ekstraklasie oraz amerykańskiej MLS na podstawie częstotliwości 
występowania określeń nacechowanych emocjonalnie oraz tendencji współczesnego 
komentarza sportowego . Ilościowej analizy treści dokonano dzięki transkrypcji czte-
rech ligowych spotkań rozegranych w tych ligach – po dwa dla każdej z lig . Do prze-
prowadzenia analizy wykorzystano oprogramowanie MAXQDA . Zakodowane zostały 
fragmenty wypowiedzi komentatorów spełniające kryteria nacechowania emocjo-
nalnego lub tendencji patosu, komizmu, ekspresji, potoczności oraz terminologiza-
cji . Wypowiedzi nacechowane emocjonalnie podczas analizy podzielono na cztery 
kategorie: nacechowane pozytywnie, bardzo pozytywnie, negatywnie oraz bardzo 
negatywnie . 

Mecze zostały wyselekcjonowane do analizy za pomocą następujących kryteriów: 
poziomu drużyn, stawki meczu, ilości bramek, aktualności, dostępności, stacji telewi-
zyjnej oraz duetu komentatorskiego . Mecze podzielono na dwie pary . Pierwsza z nich 
to mecze drużyn ze środka tabeli, o niewielkiej stawce, jednak z dużą ilością bramek . 
Druga to mecze drużyn z wyższych miejsc w tabeli, o większej stawce, jednak ta-
kich, w których padła tylko jedna bramka . Taki rozkład par zapewnił jak najbardziej 
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obiektywne porównanie treści komentarza, ponieważ wykazał różnice w komenta-
rzu będące konsekwencją nie podejścia komentatorów, a stawki meczu czy też ilości 
goli, których zdobycie zazwyczaj przekłada się na emocje . Na podstawie tego podzia-
łu do analizy wybrano następujące mecze:

–  Mecz z dnia 27 .09 .2020 r . pomiędzy drużynami New York Red Bulls oraz 
CF Montreal, zakończony wynikiem 4–1 dla drużyny New York Red Bulls . Dru-
żyny te zakończyły rywalizację w sezonie zasadniczym konferencji wschod-
niej MLS odpowiednio na 6 . i 9 . pozycji (na 12 drużyn) . Mecz ten odbył się 
właśnie w fazie zasadniczej, zatem jego stawka nie była wysoka . Transmito-
wano go na kanale telewizyjnym MSG, a komentowali go Shep Messing oraz 
Steve Cangialosi1 . 

–  Mecz z dnia 05 .12 .2020 r . pomiędzy Jagiellonią Białystok oraz Wartą Poznań, 
zakończony wynikiem 4–3 dla Jagiellonii . Drużyny zajmują obecnie 8 . oraz 
11 . pozycję w tabeli2 (na 16 drużyn), a w chwili przystępowania do meczu 
były to pozycje 8 . oraz 10 . W tym sezonie Ekstraklasy faza finałowa nie odby-
wała się, a zatem był to mecz fazy zasadniczej . Transmitowano go na kanale 
Canal+Sport, a komentowali go Adam Marchliński oraz Wojciech Jagoda3 . 

–  Mecz z dnia 02 .12 .2020 r . pomiędzy Seattle Sounders a FC Dallas, zakończony 
wynikiem 1–0 dla Sounders . Był to półfinał konferencji zachodniej MLS, czyli 
tego poziomu fazy finałowej MLS na którym występuje 8 najlepszych drużyn 
w lidze . Stawką był awans do finału konferencji zachodniej, czyli półfinału ca-
łej ligi MLS . Transmitowano go na kanale Fox Sports 1, a komentatorami byli 
John Strong oraz Steward Holden4 .  

–  Mecz z dnia 29 .01 .2021 r . pomiędzy Rakowem Częstochowa a Pogonią Szcze-
cin, zakończony wynikiem 1–0 dla Pogoni . W chwili przystępowania do meczu 
drużyny zajmowały odpowiednio pozycje 1 . oraz 4 . w tabeli Ekstraklasy, nato-
miast obecnie5 zajmują pozycje 2 . i 3 . Był to mecz fazy zasadniczej Ekstraklasy, 
mogący zadecydować o zmianach na wysokich pozycjach w tabeli występują-
cych drużyn . Transmitowano go na kanale TVP SPORT6 . 

Całościowo analizy dokonano na transkrypcjach o łącznej długości 379 minut, na 
których w sumie wypowiedziano ponad 46 tys . słów .

1 Źródło zapisu telewizyjnego: platforma ESPN+ .
2 Stan na dzień 24 .04 .2021 .
3 Źródło zapisu telewizyjnego: platforma NC+ GO .
4 Źródło zapisu telewizyjnego: platforma ESPN+ .
5 Stan na dzień 24 .04 .2021 .
6 Źródło zapisu telewizyjnego: strona internetowa sport .tvp .pl .
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Wyniki
Uzyskane drogą analizy wyniki dostarczają informacji dotyczącej ilościowego wystę-
powania danych cech komentarza w poszczególnych meczach . Jednocześnie można 
także określić samą objętość komentarza, która zmienia się w zależności od charak-
terystyki meczu .  

Komentatorzy meczów o wyższą stawkę lub między drużynami o wyższej pozycji 
w tabeli mówią więcej (średnio 12 520 słów, w porównaniu do 10 488 słów wypo-
wiadanych przy meczach o niższej wadze) . To bardzo zauważalna różnica, kształtują-
ca się na poziomie 19% . Sumarycznie w analizowanych meczach środka tabeli padło 
12 goli, natomiast w meczach o większą stawkę zaledwie 2 . A zatem komentatorzy 
mówią więcej niezależnie od wyniku spotkania . Czynnikiem zachęcającym ich do 
częstszych, dłuższych wypowiedzi jest waga spotkania .  

Częstotliwość występowania określeń nacechowanych emocjonalnie oraz ten-
dencji współczesnego komentarza zaprezentowano w poniższej tabeli (tabela 1) . 

Tabela 1. Cechy wypowiedzi komentatorów (cz . 1)

Cechy wypowiedzi Jagiellonia – 
Warta

New York – 
Montreal

Raków – 
Pogoń

Seattle – 
FC Dallas

Nacechowanie pozytywne 42 56 48 88

Nacechowanie bardzo pozytywne 52 37 62 32

Nacechowanie negatywne 31 12 52 33

Nacechowanie bardzo negatywne 19 2 3 1

Patos 4 2 0 5

Komizm 26 3 8 12

Ekspresja 49 25 12 21

Potoczność 111 86 98 104

Terminologizacja 33 7 36 50

Źródło: opracowanie własne .

Wnioski
Analiza treści pozwala na weryfikację występowania opisywanych przez badaczy 
tendencji współczesnego komentarza sportowego w meczach ligowych najwyższych 
klas rozgrywkowych w Polsce oraz w USA . Dostarcza także wniosków w zakresie 
nacechowania emocjonalnego w wypowiedziach komentatorów .

Zwroty nacechowane emocjonalnie stanowią pierwszą istotną różnicę między ko-
mentarzem piłkarskim w obu analizowanych krajach . Polscy komentatorzy znacznie 
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częściej używają określeń nacechowanych bardzo pozytywnie, kiedy chwalą graczy 
nierzadko dodają swoim wypowiedziom więcej mocy w celu wygenerowania więk-
szej ilości emocji (np . „to była znakomita akcja Pogoni”, „ten piłkarz to niesamowita 
wartość dodana dla zespołu7”) . Komentatorzy amerykańscy, co do zasady, używają 
zwrotów nacechowanych pozytywnie równie często, jednak w ich przypadku zde-
cydowaną większość stanowią zwroty o mniejszym ładunku emocjonalnym (np . „he 
was smart”, „good work here”) . Z kolei nacechowanie negatywne częściej pojawia się 
w wypowiedziach komentatorów polskich, a także jest go więcej w meczach o wyż-
szą stawkę . Nacechowanie bardzo negatywne niemal nie występuje, pojawia się bar-
dzo sporadycznie . Wyjątkiem jest tu mecz Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań, gdzie 
komentatorzy często dodawali więcej mocy do wyrażeń negatywnych (np . „wyglądał 
katastrofalnie”, „fatalnie przestrzelił”), co wydaje się być raczej cechą charaktery-
styczną dla konkretnych komentatorów . Pozostałe trzy analizowane pary komenta-
torskie najczęściej łagodziły wypowiedź w sytuacji nieudanego zagrania graczy . 

Tendencją, która występuje zdecydowanie najczęściej we wszystkich analizowa-
nych meczach jest potoczność . Komentatorzy niezależnie od stawki spotkania, jego 
wyniku, poziomu gry graczy i sytuacji na boisku często używają potocznych określeń 
(np . „to bardzo solidny rzemieślnik”, „narozrabiał Olszewski”, czy „he has his pocket 
picked by the defender”, „Can Seattle slam the door shut?”) . Do tej tendencji zaliczono 
także zwroty komentatorów skierowane bezpośrednio do siebie (np . „to taka, Adam 
niestety, ekstraklasowa przypadłość”, czy „look at how Red Bulls are playing, they 
are not sitting back, Steve”) oraz wypowiedzi na tematy tylko pośrednio związane 
z komentowanym meczem (np . „pamiętamy, że tamten gol nie dał im nawet jednego 
punktu”, czy „this player was born in Alabama”) . 

Z kolei po wypowiedzi patetyczne i wzniosłe komentatorzy sięgają rzadko . Spo-
radycznie tylko pojawiają się obrazowe porównania (jak np . „[ten stadion] to jest 
jego ziemia obiecana”, czy „an opportunity now to slay another demon”) . W anali-
zowanym spotkaniu Rakowa z Pogonią nie wystąpił ani jeden zwrot, który można 
podporządkować do tendencji patosu . 

Inaczej jest z komizmem . Występują zasadnicze różnice w ilości komentarzy ukie-
runkowanych na wywołanie uśmiechu u widza zależnie od komentatora spotkania, 
jednak we wszystkich analizowanych meczach co najmniej kilka takich wypowiedzi 
wystąpiło (np . „Kieliba delikatnie poskrobał marchewki Ivanowi Runje”, czy „that’s his 
bail of jail free card for the night” po tym jak sędzia nie pokazał dyskusyjnej czerwonej 
kartki zawodnikowi) . Istnieje jeszcze jeden rodzaj komicznych wypowiedzi, dostrzeżo-
ny zarówno w komentarzu polskim, jak i amerykańskim . To „wkładanie w usta” zawod-
nikom cytatów zabawnych, acz nieco absurdalnych (np . „Kieliba do Kuzimskiego: łysy 
ruszaj”, czy też po przedryblowaniu obrońcy przez napastnika „oops, see you later”) . 

7 Wszystkie cytowane fragmenty pochodzą z własnej transkrypcji meczów Ekstraklasy oraz MLS .
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W komentarzu często widoczna jest tendencja ekspresji, natomiast wśród zwro-
tów zakwalifikowanych do tej grupy zdecydowaną większość stanowiły wykrzyknie-
nia, stosowane najczęściej podczas sytuacji bramkowych . Poza wykrzyknieniami do 
tej grupy należały także określenia wskazujące na emocjonowanie się komentatorów 
wydarzeniami boiskowymi i przeżywanie ich wspólnie z widzem (np . „sam jestem 
tym zszokowany”, czy „I can’t believe the goals we have seen tonight”) .

Ostatnia z poszukiwanych w transkrypcjach tendencji to terminologizacja . Tu 
zauważalna jest kolejna różnica między krajami . O ile w Ekstraklasie liczba zwro-
tów wymagających od widza znajomości charakterystyki piłki nożnej jest bardzo 
zbliżona, o tyle w meczach MLS jest mocno zróżnicowana i może zależeć od stawki 
spotkania: w meczu o niskiej stawce zanotowano 7 takich zwrotów, z kolei w meczu 
o wysokiej stawce było ich 50 . Grupę wypowiedzi zakwalifikowanych do tendencji 
terminologizacji stanowiły w dużej większości określenia taktyczne (np . „wiemy, że 
Raków w ustawieniu 3–4–3 pressuje bardzo wysoko”, czy „fullbacks for FC Dallas 
were high, the positioning there from a defender created a gap that attacker recogni-
zed”) . Trzeba zaznaczyć tu jednak istotną różnicę w komentarzach meczów polskich . 
W meczu komentowanym przez dziennikarza i eksperta – byłego trenera – zdecydo-
waną większość wypowiedzi podporządkowanych pod terminologizację stanowiły 
właśnie tego typu określenia taktyczne . Z kolei w meczu komentowanym przez dwój-
kę dziennikarzy takich wyrażeń było bardzo mało, a większość stanowiły określenia 
rozumiane przez fanów futbolu, a niekoniecznie przez każdego odbiorcę (np . „pado-
lino”, „świeca w polu karnym”) .

Tendencje opisane powyżej nie pozwalają jednak na opisanie wszystkich cech 
charakterystycznych analizowanych komentarzy, a także na wykazanie wszystkich 
różnic i podobieństw między nimi . Podczas przeprowadzania analizy zaobserwowa-
no takie grupy wypowiedzi, które występują w komentarzach często i/lub są bardzo 
charakterystyczne, nie wypełniają jednak cech nacechowania emocjonalnego ani 
żadnej z analizowanych tendencji . Z tego powodu do analizy dodano trzy nowe kom-
ponenty (tabela 2) .

Tabela 2. Cechy wypowiedzi komentatorów (cz . 2)

Cechy wypowiedzi Jagiellonia – 
Warta

New York – 
Montreal

Raków – 
Pogoń

Seattle – 
FC Dallas

Statystyka 33 44 44 35

Odwołania do przeszłości 4 19 14 57

Reklamy – 7 – 7

Źródło: opracowanie własne .
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Do żadnej z opisanych tendencji nie można przyporządkować wypowiedzi opar-
tych o dane statystyczne . Najbliżej im do terminologizacji, nie można jednak powie-
dzieć, że nie są one zrozumiałe dla ludzi niezaznajomionych z terminologią piłkar-
ską, a zatem zgodnie z kryteriami tej tendencji takie wypowiedzi do niej nie należą . 
Trzeba je jednak odnotować, ponieważ w każdym z meczów – zarówno polskiej, jak 
i amerykańskiej ligi – jest ich wiele (np . „Warta już 17 meczów bez gola z rzutu kar-
nego”, czy „12 of their goals scored came in the first 15 minutes”) . 

Odwołania do przeszłości to kolejny komponent dodany do analizy . Zaliczono do 
niej te zwroty, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń zarówno z poprzednie-
go, jak i z wcześniejszych sezonów . Takie zwroty nie wpisują się wprost w żadną 
z tendencji, a są bardzo widoczne w komentarzach . Widać tu też wyraźnie zależność: 
odwołań do przeszłości jest więcej w MLS niż w Polsce, a także jest ich więcej w me-
czach o wyższą stawkę – w meczu o niską stawkę w Ekstraklasie takie odwołania 
pojawiły się zaledwie 4 razy, natomiast, dla kontrastu, w meczu o wysoką stawkę 
w MLS było ich aż 57 (były to np . takie wypowiedzi: „Kazimierz Górski także jeden 
mecz zagrał w polskiej Reprezentacji”, czy „Joined Seattle Sounders in high school 
in 1982 as a player”) . Wypowiedzi te, podobnie jak patetyczne, nadają wydarzeniu 
nieco wznioślejszy charakter, stąd częstsze ich występowanie w meczach o większą 
stawkę . Ich zwiększony udział w komentarzu amerykańskim może być wynikiem 
tamtejszych tradycji komentatorskich .

Ostatni z dodanych komponentów związany jest z reklamami . W amerykańskim 
komentarzu kilkukrotnie w czasie meczu komentatorzy reklamują produkt lub usłu-
gę (np . „This match is sponsored by Heineken . Enjoy Heineken responsibly”) . W ko-
mentarzu polskim takie sytuacje nie występują . Jedyny rodzaj reklamy to autorekla-
ma innego meczu na tym samym kanale, wbudowana w wypowiedź komentatora . 
Taki rodzaj reklamy występuje także w MLS, jednak nie są to naturalne wypowie-
dzi komentatora, a bardziej intensywna promocja (np . „this is your chance to earn 
points for watching tonight’s game . Visit newyorkredbulls .com/login and enter to 
earn 1 000 coins and they are active until one hour after the final whistle”) . Różnica 
ta może wynikać z innego poziomu komercjalizacji sportu i piłki nożnej w obydwu 
porównywanych krajach .

Podsumowanie 
Przeprowadzona analiza pozwala na wykazanie, które tendencje współczesne-
go komentarza sportowego są charakterystyczne dla komentatorów piłki nożnej 
w Ekstraklasie oraz MLS . Porównano także skalę występowania określeń nace-
chowanych emocjonalnie . Polscy komentatorzy częściej używają określeń silnie 
nacechowanych, z kolei amerykańscy częściej posługują się określeniami o niskiej 
sile takiego nacechowania . Najpowszechniejsza w analizowanych transkrypcjach 
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jest tendencja potoczności, a najrzadziej komentatorzy ligowi wykorzystują patos . 
Tendencja terminologizacji występuje licznie we wszystkich meczach, natomiast 
w Ekstraklasie, w zależności od doświadczenia praktycznego komentatora, przyj-
muje różne formy . 

Przedstawione wyniki mogą być cennym źródłem informacji dla wielu podmio-
tów . Potencjalni lub obecni sponsorzy wspierający ligę bądź poszczególne kluby 
mogą dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakiego rodzaju przekazem są lub będą 
przez kibiców kojarzeni . Z kolei dla sportowych producentów telewizyjnych opraco-
wane dane mogą być istotne, aby zwiększać ich świadomość co do obecnej charakte-
rystyki komentarza w ich programach, a także dostarczać porównania z amerykań-
skimi odpowiednikami . Dodatkowo bardziej lub mniej doświadczeni komentatorzy 
piłkarscy mogą dowiedzieć się, jakimi cechami definiuje się współczesny komentarz 
sportowy .

Powyższe opracowanie może być punktem wyjścia do szerszych badań prze-
prowadzonych na większej próbie . Szczególnie interesujący może być duży udział 
komentarzy opartych na liczbach i statystyce zarówno w lidze polskiej, jak i amery-
kańskiej . W 2015 r . przy opisie tendencji komentarza sportowego wpływ statysty-
ki nie został uwzględniony [Faron 2015] . Badania komentarza piłkarskiego z tego 
okresu pozwoliłyby na potwierdzenie, czy częste operowanie danymi statycznymi to 
najnowsza z tendencji występujących w komentarzu meczów piłkarskich . Kolejnymi 
badaniami, które mogłyby poszerzyć wiedzę w tym zakresie, jest sprawdzenie, jak 
widzowie odbierają poszczególne elementy komentarza i jak na nie reagują . Byłoby 
to szczególnie istotne źródło wniosków dla sportowych stacji telewizyjnych . 
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Live Soccer TV Commentary in Major League Soccer and Ekstraklasa
S U M M A R Y
The purpose of the article is to present the results of research that was conducted with 
the aim of determining the similarities and differences between live soccer TV commentary 
in the leading professional leagues in Poland and the United States . Transcripts of the soccer 
game commentaries were created and used for quantitative content analysis . The matches 
were selected from past games on the basis of the results and the teams' table standings 
to ensure similar games were being compared . The analysis covers existing trends in 
commentary and the emotional character of particular statements . The most popular trend 
was the use of colloquial language, while the least popular trend was the presence of pathos . 
Polish and American commentary were similar in terms of expression and humor, but were 
different in terms of their emotional character . The research shows that a significant portion 
of the commentary was related to statistics, which is a trend that has not been described in 
past research . 

Key words: commentary, MLS, Ekstraklasa, trends, soccer

Komentarz telewizyjny meczów piłkarskich w ligach Major League Soccer 
oraz Ekstraklasa
S T R E S Z C Z E N I E
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, które pozwoliły na określenie różnic i po-
dobieństw występujących w komentarzu sportowym meczów piłki nożnej w najwyższych kla-
sach rozgrywkowych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych . Sporządzono transkrypcje meczów 
piłkarskich z wyżej wymienionych lig, które następnie poddano ilościowej analizie tekstu . Na 
podstawie wyniku meczu oraz pozycji w tabeli drużyn wybrano mecze do analizy tak, aby 
ich stawka i przebieg były do siebie jak najbardziej zbliżone . Analiza obejmuje występujące 
w komentarzu tendencje, a także nacechowanie emocjonalne wypowiedzi komentatorów . Naj-
popularniejszą tendencją w analizowanych meczach była tendencja potoczności, a najmniej 
popularną – patos . Komentarze były do siebie zbliżone jeśli chodzi o ekspresję czy komizm, 
a różniło je nacechowanie emocjonalne sformułowań . Wykazano także duży udział w komen-
tarzu zwrotów opartych o dane statystyczne, niewykazywane wcześniej w badaniach . 

Słowa kluczowe: komentarz, MLS, Ekstraklasa, tendencje, piłka nożna
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Wstęp
W zawodowym sporcie, gdzie w najlepszych klubach grają zawodnicy, którzy za spra-
wą regularnych treningów osiągają wyżyny swoich umiejętności, stale poszukuje się 
nowych sposobów na zwiększanie ich efektywności . Zmienia się taktykę, dietę, korzy-
sta z coraz to bardziej zaawansowanych suplementów, a także form aktywności . Nie 
sposób nie odnieść wrażenia, że wskazane powyżej elementy kształcenia sportowca 
są ograniczone, choćby dlatego, że same w sobie nie dają dostępu do zaawansowanych 
danych odnośnie funkcjonowania danego atlety . Potrzebne są narzędzia, które zwy-
kły trening czynią takim, z którego można wyciągnąć szereg wniosków, a następnie 
zaimplementować je do procesu nastawionego na odnoszenie konkretnych rezulta-
tów . Urządzenia do tzw . trackingu (w tym kontekście – śledzenia aktywności; z j . ang . 
tracking – śledzenie) umożliwiają zbadanie tego, czego nie widać podczas zwykłej ob-
serwacji . Wspomniane narzędzia, choć w nieco innej formie, wykorzystywane są nie 
tylko przez profesjonalnych sportowców i instytucje, ale także przez osoby uprawia-
jące sport amatorsko czy nawet rekreacyjnie . Celem artykułu jest przegląd narzędzi 
trackingowych wykorzystywanych w sporcie zawodowym, amatorskim i rekreacji .

Mierzenie aktywności w zawodowym sporcie 
Wyniki, jakie osiąga sportowiec, to wypadkowa kilku istotnych czynników . Ich ana-
liza jest źródłem wiedzy na temat możliwości względem mobilności sportowca, a co 
za tym idzie uzyskania sugestii dotyczącej obszaru treningu, nad którym atleta po-
winien więcej pracować . Współcześnie w każdej dyscyplinie sportu wymagane jest 
od zawodnika, aby prezentował na zawodach doskonałą formę i technikę, dlatego też 
uzyskiwanie danych na temat niemożliwych do zaobserwowania niuansów, to praw-
dziwy skok milowy na drodze do coraz większej efektywności sportowców .
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Przy gromadzeniu oraz mierzeniu danych dotąd nieznanych, można z powodze-
niem czerpać z neuronauki, szczególnie z wiedzy z zakresu działania jądra soczew-
kowatego . Według „Neuroscience: Exploring the Brain”  [Bear, Connors i Paradiso 
2015] jest ono umiejscowione w części kresomózgowia oraz ustrukturyzowane sie-
cią skomplikowanych połączeń z pomniejszymi segmentami . Dobra współpraca ją-
dra soczewkowatego z jądrem podstawnym jest gwarantem uzyskania przez atletę 
motywacji, ponieważ odpowiada ona za swego rodzaju transfer informacyjny, łączą-
cy pozyskane dane z odpowiednimi bodźcami . Oprócz tego czerpie ona z pamięci 
proceduralnej zawodnika, więc w sposób naturalny kategoryzuje oraz organizuje 
przyswojone informacje . Dzięki temu sportowiec przede wszystkim nabywa, uczy 
się i finalnie doskonali zdobyte umiejętności . Ponadto współdziałanie wyżej wymie-
nionych jąder części limbatycznej ma swój udział w procesie adaptacji, zachowania 
właściwej postawy i, co najważniejsze, koordynacji ruchów . Świadomość względem 
tej wiedzy daje możliwość zarządzania efektywnością sportowca, co z sukcesem 
dokonują światowej klasy kluby . Współcześnie, obok wiedzy popartej wieloletnim 
doświadczeniem w pracy z zawodnikiem, należy postawić na precyzyjność . Ta nato-
miast możliwa jest dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym analizy danych na 
poziomie informacji przekazywanych przez neuroprzekaźniki .

Słuszność dokonywania pomiarów potwierdza stosowanie modelu superkompen-
sacji, będącego najprostszą reprezentacją procesu adaptacji treningu . Jest to koncep-
cja wrośnięta w filozofię prawie wszystkich trenerów sportowych, a także naukow-
ców odpowiedzialnych za planowanie i zarządzanie programami treningowymi dla 
elitarnych atletów . Koncepcja superkompensacji zakłada, że   za każdym razem, kiedy 
sportowiec jest poddawany przeciążającemu bodźcowi treningowemu, który powo-
duje u niego zmęczenie, ciało reorganizuje swoje możliwości wysiłkowe w taki spo-
sób, że kolejna ekspozycja na identyczny bodziec spowoduje mniejszy wysiłek (przy 
odpowiedniej ilości odpoczynku między ekspozycjami na bodźce) . W tym procesie 
czas niezbędny do uzyskania stanu poprawy lub regeneracji zależy przede wszystkim 
od wielkości początkowego przeciążenia i późniejszego przesunięcia punktu rów-
nowagi (homeostazy) . Kluczem do osiągnięcia superkompensacji wydajności, wedle 
tradycyjnej teorii treningu, jest zalecenie, aby nie implementować nowych bodźców 
treningowych, jeżeli zaburzenia z poprzedniego treningu nie zostaną w pełni przy-
wrócone do stanu wyjściowego lub sprogresowane [blog .trainerroad .com 2016] .

Superkompensacja ma jednak swoje ograniczenia względem tego, jak wiele jest 
w stanie poprawić sportowiec . Istnieją teorie [Edwards i in . 1977], których głównym 
zaleceniem jest stosowanie obciążenia fizycznego, przy jednoczesnym braku całko-
witego osiągnięcia homeostazy . Rezultatem takiego działania jest natychmiastowa 
kumulacja efektów treningu, razem z późniejszym odczuciem zmęczenia, nakła-
dającym się na każdy aktualniejszy stan organizmu, co prowadzi do intensyfikacji 
nieodpowiedniego dostosowania . Proces ten skutkuje stanem „doliny zmęczenia”, 
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w którym – jako kluczowy czynnik – wyróżnić należy stres . Jego narastanie w danym 
czasie, np . kilku dni czy tygodni, wymaga przygotowania strategii starannie rozłożo-
nego planu treningowego . Każdy sportowiec ma własny punkt krytyczny, czyli próg, 
kiedy posiadane przez niego rezerwy nie mają możliwości poradzenia sobie ze sku-
mulowanym zmęczeniem . Dlatego też ważna jest personalizacja . Zapobiega ona nie-
dostosowaniu możliwości atlety względem treningu, chroniąc go przed stopniowym 
obniżeniem wydajności i stanem przetrenowania [Taylor 2012; Rushall i Pyke 1990] . 
Zatem, aby ustrzec się przed nieprzystosowaniem organizmu, ułożony plan trenin-
gowy musi spełniać następujące zadania: monitorowanie, aktualizację oraz ocenę 
tolerancji sportowca na czynniki stresu i zmęczenia .

Zestawienie aktualnych form mierzenia wyników u sportowców
Przedmiotem poniższej analizy są wybrane sposoby oraz urządzenia, wspomagające 
precyzyjne dokonywanie pomiarów czynników wpływających na formę profesjonal-
nego sportowca . 

Wykres zarządzania wysiłkiem
Wśród narzędzi pozwalających na monitorowanie postępów, jako najbardziej sku-
teczne można wytypować wykres zarządzania wysiłkiem (PMC; z j . ang . performance 
management chart) . Jest on pomocny w zaplanowaniu oraz mierzeniu treningu 
w trakcie upływającego sezonu, działa na zasadzie sporządzenia dziennego wykresu 
obciążenia treningowego (TSS; z j . ang . training stress score), które bazuje na inten-
sywności i czasie jego trwania dla określonej jednostki . Obciążenie treningowe daje 
wgląd w kumulację treningu rozróżniając: obciążenie (zawiera średnią z 7 dni), kon-
dycję (na podstawie średniej z 42 dni) i formę (TSB – różnicę obciążenia i kondycji 
dnia poprzedniego; z j . ang . training stress balance) . Na wykresie PMC nakładane są 
na siebie wyżej wymienione wskaźniki, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie, 
jak trening sportowca koreluje z zamierzonym celem [trainingpeaks .com 2015] .

BodyCap – e-pigułki dla sportowców
Kolejnym interesującym sposobem zbierania jak najdokładniejszych danych na te-
mat stanu sportowca w trakcie wykonywanego przez niego wysiłku są ostatnie pró-
by IAAF – Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, z uży-
ciem e-pigułki o nazwie BodyCap . To miniaturowe urządzenie o wadze zaledwie 
1,7 grama, podawane zawodnikowi doustnie, trafia przez żołądek do jelita grubego 
sportowca, następnie łączy się w sposób bezprzewodowy z zewnętrznymi czytnika-
mi, przekazując trenerom i personelowi medycznemu bieżące informacje o reakcjach 
zachodzących w organizmie sportowca . Testy przeprowadzono w charakteryzującej 
się upałami dolinie Doha na grupie startujących tam lekkoatletów . 
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Grecki badacz technologii e-pigułek BodyCap profesor Yannis Pitsiladis przyzna-
je, że ta nowa technologia obecnie może uchodzić za dziwne rozwiązanie, ale jej uni-
katowe właściwości sprawią, że w niedalekiej przyszłości wejdzie do powszechnego 
użytku [Baran 2019] . Cechy sprzyjające stosowaniu e-pigułek BodyCap to:

–  prosta aplikacja (doustna),
–  łatwa identyfikacja – każda BodyCap posiada unikatowy numer,
–  nieszkodliwość – brak ingerencji w organizm zawodnika (przesył fal radio-

wych niskiej częstotliwości do pasma Sub2),
–  komfort odczytu danych z poziomu smartfona lub komputera,
–  wydalanie przez organizm w przeciągu 48 godzin od momentu spożycia .

Zone7 – technologia wykrywająca potencjał kontuzji 
Zone7 to platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję w analizowaniu danych 
atlety w zestawieniu z potencjalnym ryzykiem wystąpienia u niego kontuzji . Z powo-
dzeniem rozpoznaje ona „wzorce” prowadzące do obrażeń, wykorzystując przy tym 
połączenie wiedzy sportowej z naukową . Ze względu na wieloczynnikowy charakter 
urazów, mechanizmy do nich prowadzące mogą być wykryte dzięki połączeniu ze sobą 
informacji z dwóch dyscyplin sportowych . Do tej pory platforma Zone7 została prze-
testowana między innymi w czasie analiz danych z 5 sezonów MBL, czym dowiodła 
swojej skuteczności, zmniejszając kontuzje w zespole o równe 70% [zone7 .ai 2020] .  

Działanie Zone7 jest podzielone na trzy odrębne fazy:  ekstrakcję danych, pro-
gnozę ryzyka obrażeń w oparciu o automatyczną zdolność do „nauki” urządzenia 
i wyodrębnienie czynników ryzyka powiązane z zarządzaniem ryzykiem możliwych 
rozwiązań . W fazie pierwszej Zone7 kreuje profile medyczne i biomechaniczne spor-

Rysunek 1. Zdjęcia przedstawiające odczyt pomiarów BodyCap .
Źródło: https://twitter .com/BodyCap [odczyt: 05 .05 .2020] . 
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towca, korzysta z różnych metod kwantyfikacji intensywności, objętości w przedzia-
le czasowym od 4 dni do 6 miesięcy . W fazie drugiej, na podstawie wcześniej zebra-
nych danych, program „uczy się”  algorytmów, tworzy przy tym hierarchiczny podział 
danych . W tej części identyfikowane są słabe punkty, czyli te niosące ryzyko wystą-
pienia obrażeń . Faza trzecia zawiera w sobie trzy etapy: wyodrębnienie czynników 
wywołujących ryzyko dla każdego przypadku obarczonego wysokim ryzykiem obra-
żeń, znalezienie konkretnego typu anomalii i symulowanie określonych obciążeń za 
pomocą trybu live mode z natychmiastową informacją zwrotną względem wpływu 
symulacji na ryzyko pojawienia się kontuzji . Zone7 zdecydowanie potwierdza, jak 
ogromne korzyści – zwłaszcza pod względem finansowym – niesie ze sobą zbieranie 
oraz analiza danych . Współzałożyciel i jednocześnie CEO firmy twierdzi, że „urazy 
w sporcie zawodowym kosztują miliony dolarów rocznie, ale w dobie big data tak być 
nie musi” [thecrunch .com 2019] .

Clearsky – nowoczesny monitoring zawodnika
Profesjonalni sportowcy czy też całe drużyny są coraz częściej wspomagani usługa-
mi wyspecjalizowanych firm, zapewniających im sprzęt pozwalający na monitorowa-
nie efektywności atletycznej . Warto zwrócić uwagę na takie marki jak Catapult oraz 
urządzenie o nazwie Clearsky . Jest to lokalny system pozycjonowania zawodników, 
zatwierdzony przez FIFA . Jego niewątpliwym atutem są wymiary 48x40 mm i waga 
53 g, co czyni go najmniejszym i najlżejszym urządzeniem monitorującym, stosowa-
nym zewnętrznie jako element ubioru zawodnika . Kolejną zaletą tego narzędzia jest 
analiza dokonywana w czasie rzeczywistym, obejmująca takie parametry, jak m .in .: 
praca serca, przebiegnięty dystans, czy ukazanie, w których miejscach na boisku za-
wodnik przebywa najczęściej [catapultsports .com 2019] .

Rysunek 2. Zdjęcia przedstawiające urządzenie Clearsky .
Źródło: https://www .catapultsports .com/products/clearsky-t6 [odczyt: 05 .05 .2020] .
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Kultura mierzalności i zjawisko kwantyfikacji w sporcie 
amatorskim i rekreacji
Kultura mierzalności oraz zjawisko kwantyfikacji dotyczą nie tylko profesjonalnego 
sportu, ale także amatorów, wnikając w ich codzienne czynności . Jak twierdzi Mag-
dalena Szpunar [2019] praktyki te, w kontekście wielu zachowań społecznych, uwi-
daczniają się nie tylko w perspektywie makro, czyli w strukturach, ale także w ujęciu 
mniej holistycznym, czyli wśród jednostek . Według krytyków wspomnianego zjawi-
ska dochodzi na tym polu do dehumanizacji, a sam człowiek zatraca poniekąd sens 
swoich działań . Cytując Szpunar [2019]: 

Funkcjonujemy w rzeczywistości społecznej poddanej nieznośnemu dyktatowi policzal-
ności wszystkiego . Wartość i znaczenie ma jedynie to, co jest lub może być mierzalne . 
Kwantyfikacja stała się naszym fetyszem, bez którego nie wyobrażamy sobie życia we 
współczesnym świecie . W coraz mniejszym stopniu pozytywnie oceniamy typowo ludz-
kie atrybuty, wypierane skutecznie przez tryby technicznej, odhumanizowanej, nasta-
wionej na skuteczność maszyny społecznej . [ . . .] liczby stają się rezerwuarem rozlicznych 
technik kontroli społecznej . Nasze spojrzenie i ocena innych ludzi w znaczącej mierze 
mają charakter techniczny, uwikłany w rozmaite nie-ludzkie konteksty . 

Z drugiej zaś strony wszelkie aplikacje i usługi pozwalające mierzyć aktywność fi-
zyczną są istotnym czynnikiem motywującym ku temu, aby zadbać o swoje zdrowie 
[Karski 2007] . Można rzec, że technologiczne narzędzia, które wspomagają aktyw-
ność fizyczną są swego rodzaju dopingiem oddziałującym na mentalność człowie-
ka . Wspomniane „wspomagacze” mają także istotne znaczenie w sferze komunikacji 
społecznej, szczególnie w dobie mediów społecznościowych, gdzie człowiek może 
chwalić się swoimi osiągnięciami [Łania i Pasławska 2015] . W obecnych czasach każ-
dy, kto posiada dostęp do smartfona, może stać się uczestnikiem społeczności, w któ-
rej istotna staje się mierzalność różnych obszarów życia, w myśl zasady „szybciej, 
wyżej, silniej” [Nosal 2014] . 

Healthism, self-tracking, ruch Quantified Self
Wszystkie społeczne postawy wspomniane w powyższym podtytule można z powo-
dzeniem połączyć z chęcią monitorowania aktywności . Healthism polega na trak-
towaniu zdrowia jako wartości nadrzędnej wobec wszystkich innych [Wróblewski 
2016 za: Crawford 1980] . Osoby utożsamiające się z tą ideologią uprawiają tzw . 
self-tracking, który polega na wykorzystaniu urządzeń i aplikacji (najczęściej mo-
bilnych) w celu usprawniania swojego funkcjonowania w kontekście aktywności 
życiowych [Wróblewski 2016] . Działania te są przede wszystkim ukierunkowane 
na zwiększenie świadomości na temat zdrowia, a co za tym idzie – dają możliwość 
wpływania na wydajność, efektywność i rozwój . Ponadto są istotne także ze względu 
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na to, że kształtują tożsamość jednostki [Iwański 2017] . To właśnie dzięki takiej po-
stawie jednostka może uznać, że sport i zdrowe odżywianie są na stałe wpisane w jej 
styl życia, a więc stanowią o tym, za kogo się uważa . Narzędzia, które umożliwiają 
użytkownikom self-tracking są zróżnicowane, można do nich zaliczyć między innymi 
smartfony, smart-opaski, paski monitorujące czynności serca, a także przedmioty, 
które dotąd nie były kojarzone z zaawansowaną technologią, np . wkładki do butów 
ze specjalnymi chipami (zostaną opisane w dalszej części artykułu) . 

Jak zauważa Wróblewski [2016] pojawianie się coraz to bardziej zaawansowa-
nych narzędzi sprzyja upowszechnianiu kultury monitorowania, czego następstwem 
jest między innymi wykreowanie quasi-ruchu społecznego – Quantified Self . Człon-
kowie tego ruchu współpracują ze sobą na różnych polach, dbając o rozwój swojej 
pasji, jaką jest świadomość na temat własnego funkcjonowania . Owa świadomość 
bierze się przede wszystkim z wiary w dane, które wytwarzane są przez różne apli-
kacje . To właśnie wyprodukowane liczby traktowane są przez reprezentantów tej 
grupy jako wyznacznik skuteczności, a wnioski, które można na ich podstawie wycią-
gnąć, utożsamia się z możliwością samorozwoju . Członkom Quantified Self zależy na 
stałym wypracowywaniu zdrowych nawyków oraz eliminacji tych, które z ich punktu 
widzenia nie są korzystne . Ludzie o takim usposobieniu wymieniają się ciągle in-
formacjami na temat nowinek technologicznych, które dają nowe możliwości anali-
zowania funkcjonowania organizmu ludzkiego, wierząc tym samym, że ów monito-
ring ma jakiś większy sens . Katarzyna Kopecka-Piech [2012] twierdzi, że uprawianie 
sportu stało się czynnością technologiczną . Przygotowanie do aktywności fizycznej 
wiąże się już nie tylko z dobraniem odpowiedniego ubioru oraz rozgrzewką, ale tak-
że z odpowiednim ustawieniem aplikacji, stałą kontrolą danych i wyciąganiem wnio-
sków na ich podstawie . 

Charakterystyka wybranych aplikacji i form mierzenia aktywności 
Poniżej poddano analizie wybrane aplikacje i usługi, które powstały w celu mierze-
nia aktywności oraz, w opinii twórców, sprzyjają prowadzeniu zdrowego trybu życia . 
W poniższym zestawieniu celowo pominięto znane urządzenia typu smart-opaski 
czy smartwatche, aby ukazać bardziej nowatorskie rozwiązania i obecne trendy .

Inteligentne buty 
Nowoczesność w branży obuwniczej kojarzona jest już nie tylko z odpowiednim do-
pasowaniem butów do stopy czy stosowaniem coraz wygodniejszych materiałów, 
z którego są one zbudowane . Producenci wyznaczają nowe trendy – umieszczają sen-
sory, np . w podeszwie lub wkładce, które mierzą różne parametry . Model z poniższej 
ilustracji posiada wbudowany procesor, który wielkością przypomina ziarno grochu, 
ma pamięć operacyjną oraz flash, a można go połączyć z telefonem za pomocą modu-
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łu Bluetooth . Obuwie chińskiego producenta wyróżnia się następującą funkcjonalno-
ścią [Żołyniak 2017]: 

–  śledzenie aktywności użytkownika na wzór aplikacji mobilnych typu Endo-
mondo (zliczanie kroków, przebytego dystansu, zapamiętywanie tras biego-
wych itp .),

–  specjalne podświetlenie butów, dla osób które biegają po zmroku, 
–  przesyłanie pod koniec dnia na smartfona danych dotyczących aktywności,
–  producent deklaruje, że bateria wystarcza na 60 dni użytkowania obuwia,
–  wbudowany procesor jest w stanie automatycznie rozpoznać uprawiany ro-

dzaj aktywności i rozpocząć zbieranie danych,
–  z poziomu aplikacji mobilnej użytkownik może wygenerować raport swojej 

aktywności . 

Szacuje się, że technologia w branży obuwia sportowego będzie rozwijać się właśnie 
w kierunku łączenia nowoczesnych i wygodnych materiałów z możliwością coraz 
bardziej zaawansowanego mierzenia parametrów . Być może niebawem zwolennicy 
zbierania danych i monitorowania aktywności będą mogli uznać wszystkie urządze-
nia za zbędne i posiłkować się jedynie nowoczesnymi butami . 

Oura Ring – nowy wymiar biżuterii   
Oura ring to pierścień oraz dedykowana mu aplikacja . Producenci reklamują ten ze-
staw jako narzędzie, które pozwala zrozumieć, co dzieje się „w środku” użytkownika . 
Szczególną uwagę zwraca się na to, że w nocy w organizmie człowieka dochodzi do 
wielu istotnych, z punktu widzenia ogólnego samopoczucia oraz efektywności, pro-
cesów i właśnie algorytmy w pierścieniu, które zbierają dane, są w stanie te procesy 

Rysunek 3. Zdjęcie przedstawiające inteligentne buty .
Źródło: https://komorkomania .pl/34355,xiaomi-inteligentne-buty-sportowe [odczyt: 05 .05 .2020] . 
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nie tylko dostrzec, ale także analizować . Narzędzie to reklamowane jest także jako 
idealne w celu wspomagania regeneracji zawodowych sportowców . Urządzenie wy-
korzystuje specjalne czujniki podczerwieni, które pozwalają np . na mierzenie tętna 
prosto z tętnic palca . Niektóre z funkcjonalności tego gadżetu to [ouraring .com 2020]: 

–  mierzenie czasu trwania głębokiej fazy snu, 
–  wskazanie poszczególnych etapów snu, 
–  mierzenie temperatury ciała, 
–  mierzenie aktywności w ciągu dnia, 
–  dostosowywanie się oprogramowania do użytkownika, co tym samym daje 

unikalne zalecenia odnośnie ruchu i regeneracji (aplikacja z biegiem czasu 
wysyła coraz więcej spersonalizowanych komunikatów),

–  wskazywanie na występowanie sytuacji stresowych wraz z zaleceniami, jak 
temu przeciwdziałać, 

–  monitoring pracy serca, 
–  pomoc w ustaleniu rytmu pracy i odpoczynku, tak aby być efektywnym (wska-

zania na podstawie zebranych danych) .

Oura Ring jest dowodem na to, że technologia związana z mierzeniem różnych ak-
tywności rozwija się w stronę nieoczywistych, nieznanych dotąd urządzeń . Należy 

Rysunek 4. Zdjęcia przedstawiające pierścień Oura Ring oraz aplikację mobilną .
Źródło: https://ouraring .com [odczyt: 05 .05 .2020] .
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zwrócić uwagę na swobodę korzystania z tego gadżetu – dla wielu użytkowników 
ważna jest wygoda, bowiem mogą założyć pierścionek na palec i całkowicie o nim 
zapomnieć, a dane będą przez cały czas zbierane i przetwarzane . Na internetowych 
forach entuzjaści takich technologii wymieniają się informacjami, że dokonują zaku-
pu jako alternatywy dla klasycznych obrączek zarówno dla siebie, jak i dla partnera .   

Strava – zaawansowana aplikacja do mierzenia aktywności z elementami 
grywalizacji 
Strava różni się od poprzednio wskazanych narzędzi, gdyż zbiera dane za 
pośrednictwem urządzeń zewnętrznych, np . telefonu lub smartwatcha . Nie jest to 
zwykła aplikacja do śledzenia aktywności, pozwala ona bowiem na uczestnictwo 
w społeczności zgromadzonej wokół tego narzędzia, można je zatem klasyfikować 
także w kategorii social media . Producenci reklamują tę usługę jako zamieniającą 
mobilne urządzenie w „wyrafinowane komputery”, które pozwalają monitorować 
wiele parametrów . Najważniejsze funkcje tej aplikacji to [strava .com 2020]:

–  możliwość zbierania zaawansowanych danych z treningów sportowych i re-
kreacji, 

–  możliwość tworzenia planów treningowych wewnątrz aplikacji,

Rysunek 5. Zdjęcie przedstawiające urządzenia, z którymi łączy się aplikacja Strava .
Źródło: https://www .strava .com  [odczyt: 05 .05 .2020] .
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–  otrzymywanie powiadomień, które przypominają o treningu i o celach wysiłku, 
–  zawieranie znajomości, dzielenie się sportowymi wynikami, udział w społecz-

ności wewnątrz aplikacji, 
–  możliwość podejmowania wyzwań z innymi użytkownikami, 
–  możliwość komentowania poczynań innych użytkowników, 
–  tworzenie wirtualnych klubów wokół danej dyscypliny sportowej, 
–  wspólne, wirtualne treningi, 
–  możliwość udostępniania na bieżąco lokalizacji dla bliskich (funkcja przydat-

na, np . gdy użytkownik uprawia biegi terenowe i nie ma z nim żadnego współ-
towarzysza) . 

Strava jest jedną z bardziej zaawansowanych aplikacji, jakie współcześnie oferuje 
rynek narzędzi do self-trackingu . Na tle pozostałych wyróżnia ją przede wszystkim 
możliwość grywalizacji, czyli współzawodnictwa z innymi użytkownikami . Trudno 
nie zgodzić się z tym, że owa rywalizacja sprzyja utrzymaniu motywacji do trenin-
gów i utrzymywania zdrowego trybu życia . 

W tabeli 1 przedstawiono często wybierane przez użytkowników aplikacje mobilne 
ze sklepu Google Play (użytkownicy Androida), które związane są ze śledzeniem ak-
tywności oraz wpisują się we wspomnianą wcześniej ideologię healthismu .

Tabela 1. Popularne aplikacje służące do self-trackingu dostępne w sklepie Google Play  

Aplikacja Funkcjonalność 

Endomondo mierzenie aktywności, korzystanie z GPS, wyznaczanie celów 
sportowych

Adidas Running by Runtastic – 
bieganie i rower

monitoring aktywności, zaawansowane ustawienia aplikacji 
dla biegaczy i cyklistów, korzystanie z GPS, wyznaczanie celów 
sportowych

Fitatu Licznik Kalorii i Dieta liczenie spożywanych kalorii, określanie celów związanych 
z wagą ciała

Mi Fit monitoring aktywności, analiza snu oraz ocena treningów 

Krokomierz – Bezpłatny 
Licznik Kroków i Kalorii

licznik kroków bez GPS, spalane kalorie, pokonany dystans

Przypomnienie wypij wodę powiadomienia odnośnie picia wody, ustalanie celów, dostęp 
do statystyk

Pumatrac wirtualny trener, dopasowanie treningów, śledzenie postępów, 
ustalanie celów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://play .google .com/store/apps [odczyt: 05 .05 .2020] .
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Użytkownicy telefonów z systemem Android mają do dyspozycji zaawansowane 
narzędzia typu Endomondo, ale także takie, które mają wykonywać i wskazywać jed-
ne, konkretne pomiary, np . licznik kroków . Każdy, kto zechce zwiększyć świadomość 
odnośnie własnego funkcjonowania czy to w kontekście codziennych aktywności, 
czy też w przypadku sportowych treningów, znajdzie dla siebie odpowiednie narzę-
dzie . Łatwość w dostępie do tego typu aplikacji sprzyja temu, że sięga po nie coraz 
więcej użytkowników . 

Podsumowanie 
Trudno wyobrazić sobie profesjonalny sport bez technologii w postaci urządzeń słu-
żących do monitorowania aktywności atletów . Z jednej strony jest to uzasadnione 
z perspektywy indywidualnego rozwoju (każdy chce być lepszy, skuteczniejszy, wy-
dajniejszy), a z drugiej uwzględniając aspekt ekonomiczny (skoro zawodnik może 
być lepszy – może także więcej zarabiać zarówno on, jak i klub, który go zatrudnia) . 
Powstają coraz to nowsze urządzenia służące do trackingu, a ich konkurencyjność 
polega głównie na rozmiarze i formie monitorującego narzędzia, a także na wykorzy-
staniu jeszcze bardziej zaawansowanych sposobów dokonywania pomiarów . Istotne 
jest również, aby urządzenia były jak najmniej zauważalne przez samych sportow-
ców i nie przeszkadzały w prowadzonych aktywnościach . 

Narzędzia służące do pomiarów różnych parametrów funkcjonowania organizmu 
są także popularne wśród sportowców amatorów czy osób uprawiających rekreację . 
W tym przypadku, co jest logiczne z punktu widzenia ekonomii i potrzeb, jednostki 
najczęściej korzystają z mniej zaawansowanych urządzeń niż zawodowi atleci, choć 
też chętnie sięgają po innowacyjne rozwiązania (np . wspomniany wcześniej pier-
ścień Oura Ring) . Rozwój technologii oraz stale ewoluujące potrzeby użytkowników 
powodują jednak, że dochodzi do zacierania granic między rozwiązaniami skierowa-
nymi do profesjonalnych sportowców a tymi, które kierowane są do amatorów . Część 
socjologów wskazuje, że mamy do czynienia ze zjawiskiem na miarę powstania no-
wej ideologii, która jest związana z „kulturą mierzalnictwa”, poddając w wątpliwość, 
czy aby mierzenie aktywności ma jakikolwiek sens . Zwolennicy technologicznych 
rozwiązań w sporcie i rekreacji twierdzą, że mogą one stanowić istotny bodziec ku 
zwiększeniu świadomości odnośnie zdrowego trybu życia oraz motywacji do podję-
cia aktywności fizycznej . 
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Modern tracking tools in sport and recreation
S U M M A R Y
Advanced tracking of athletes’ activity has permanently entered the culture of competition . 
To this end, advanced technological tools and knowledge in the field of biology and neurons 
are used . Sports clubs are increasingly turning to innovative tracking solutions, e .g . pills 
swallowed by the athlete that wirelessly show data related to his or her mechanism of action . 
These processes, although in less advanced forms, are also used by amateurs and people 
practicing recreation and have social effects in the form of „measuring culture”, common among 
representatives of the ideology of health . The purpose of this article is to review the tracking 
tools of tracking tools in professional, amateur and recreational sports .

Keywords: tracking, monitoring, technology, apps, modern training, health

Nowoczesne narzędzia trackingowe w sporcie i rekreacji
S T R E S Z C Z E N I E
Zaawansowane mierzenie aktywności sportowców na stałe wpisało się w kulturę współza-
wodnictwa . W tym celu wykorzystywane są zaawansowane narzędzia technologiczne i wie-
dza w dziedzinie biologii i neuronów . Kluby sportowe coraz częściej sięgają po innowacyjne 
rozwiązania trackingowe, np . pigułki, które sportowiec połyka, by następnie bezprzewodowo 
obserwować dane związane z funkcjonowaniem jego organizmu . Procesy mierzenia aktyw-
ności i różnych funkcji organizmu, choć w mniej zaawansowanej formie, są stosowane także 
przez amatorów oraz osoby, które uprawiają rekreację, co ma swoje społeczne skutki w po-
staci ukształtowania „kultury mierzenia”, powszechnej np . wśród reprezentantów ideologii 
healthismu . Celem artykułu jest przegląd narzędzi trackingowych wykorzystywanych w spo-
rcie zawodowym, amatorskim i rekreacji .

Słowa kluczowe: śledzenie, monitoring, technologia, aplikacje, nowoczesny trening, zdrowie 
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WPŁYW PANDEMII COVID-19  
NA KONDYCJĘ FINANSOWĄ  

KLUBÓW EKSTRAKLASY

Wstęp
Wybuch pandemii Covid-19 na początku 2020 r . wywarł negatywny wpływ na więk-
szość branż i przyczynił się do globalnego kryzysu gospodarczego . Zwraca się uwagę 
na unikatowość tych wydarzeń, ponieważ powstały kryzys gospodarczy jest pierw-
szym – w dłuższej perspektywie czasu – kryzysem, którego przyczyną były czynniki 
pozaekonomiczne . W związku z tym poradzenie sobie z zaistniałą sytuacją stało się 
trudnym wyzwaniem dla całego społeczeństwa .  

Kryzys w dużym stopniu wpłynął na branżę sportową . Kluby sportowe do-
świadczyły spadku przychodów od grupy docelowej, co jest typowym zjawiskiem 
w czasie trudności ekonomicznych . Oprócz tego kluby straciły możliwość dotarcia 
do swoich kibiców w przestrzeni realnej, ponieważ – zgodnie z rozporządzeniami 
rządu – udział społeczności w rozgrywkach oraz działalność stacjonarnych punk-
tów sprzedaży została ograniczona . Dla większości klubów sportowych istotną 
część przychodów stanowią wpływy pieniężne z biletów i dodatkowych artykułów 
sprzedawanych w dniu meczowym . W 2019 r . przychody z dni meczowych stanowi-
ły 15,36% wszystkich przychodów klubów Ekstraklasy, co klasyfikuje je jako trzecie 
największe źródło wpływów finansowych, zaraz po sprzedaży praw komercyjnych 
i transmisji rozgrywek [Deloitte 2019] . Ponadto od marca do maja 2020 r . rozgryw-
ki Ekstraklasy zostały tymczasowo wstrzymane, co również wpłynęło na kondycję 
finansową klubów .

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, które pozwoliły określić 
poziom zagrożenia upadłością i kondycję finansową klubów Ekstraklasy, a także zi-
dentyfikowanie ich działań podejmowanych w zakresie marketingu i public relations 
w okresie pandemii Covid-19 . 
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Koronawirus jest nowym i dotychczas niebadanym zjawiskiem . Z tego względu 
ilość pozycji naukowych na tematy z nim związane jest mała . Badacze, tacy jak Ma-
guir [2021], Reade [2020] i Singleton [2020] podejmują temat wpływu pandemii 
Covid-19 na branżę sportową, jednak skupiają się oni na rozgrywkach w Wielkiej 
Brytanii i posługują się innymi miarami do określenia wpływu pandemii na kondycję 
finansową klubów . Starają się prognozować przyszłość piłki nożnej po wygaśnięciu 
obecnej sytuacji epidemiologicznej . Przedstawione przez nich wyniki badań doty-
czą obecnej sytuacji i rozwiązań, które mogłyby być skutecznie zastosowane w naj-
bliższym czasie . Warto jednak zwrócić uwagę na różną specyfikę rynku piłki nożnej 
w Polsce i Wielkiej Brytanii . 

Istota upadłości firm i narzędzia statystyczne do oceny ryzyka jej 
powstania
Upadłość przedsiębiorstw jest zagadnieniem powszechnie znanym wśród podmio-
tów funkcjonujących w realiach gospodarki rynkowej . W związku z ciągle zmienia-
jącymi się uwarunkowaniami rynków, na których przedsiębiorstwo prowadzi swoją 
działalność, nie może ono zagwarantować sobie stabilności swojego działania oraz 
ciągłości istnienia . Zjawisko to jest obecne w okresie kryzysów gospodarczych i przy-
pomina  sytuację, z którą mamy do czynienia w czasie pandemii Covid-19 . Upadłość 
firm jest ujmowana w różnych aspektach, jednak najczęściej pojęcie to jest definio-
wane na płaszczyźnie prawnej i ekonomicznej .

Upadłość, w ujęciu prawnym, stanowi pewien status podmiotu gospodarczego 
nadany mu drogą sądową w celu zabezpieczenia zarówno jego wierzycieli – przed 
ryzykiem utraty należności, jak i samo  przedsiębiorstwo – przed zagrożeniem dal-
szego pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia . Z punk-
tu widzenia sądownictwa pojęcie upadłości należy traktować w skojarzeniu z zasa-
dami, normami i procedurami prawnymi . 

Z punktu widzenia ekonomicznego pojęcie upadłości jest bezpośrednio związane 
z kondycją finansową, w której znajduje się spółka . Charakteryzuje się ono trwałą 
utratą zdolności do uregulowania zobowiązań powstałych wobec swoich wierzycieli 
oraz brakiem wystarczającej ilości zasobów majątkowych potrzebnych do pokrycia 
długów . Prowadzi to do sytuacji, że przedsiębiorstwo nie ma możliwości ani zaso-
bów do samodzielniej kontynuacji prowadzenia swojej działalności i konkurowania 
na rynku . Do wyjścia z takiego stanu spółka potrzebuje uzyskania pomocy ze źródeł 
zewnętrznych . Niewypłacalność oraz brak płynności finansowej są zatem głównymi 
przesłankami do rozpoczęcia procesu upadłościowego oraz dalszej likwidacji spółki 
[Kuciński 2013] .
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Upadłość podmiotów gospodarczych niesie negatywne skutki nie tylko dla ich 
właścicieli, ale również dla szerokiego grona interesariuszy zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych . Wyróżnia się wiele jednostek, które zainteresowane są kondycją 
finansową firmy . Są to pracownicy, klienci, inwestorzy, sponsorzy, instytucje finanso-
we i mnóstwo innych podmiotów . Co więcej, w związku z zachodzącymi procesami 
globalizacyjnymi, grono to staje się coraz większe .

Na szczęście w większości przypadków upadłość przedsiębiorstw nie jest nagła, 
co daje możliwość wcześniejszego zaobserwowania symptomów mogących wskazać 
na ryzyko powstania sytuacji grożącej upadłością . W literaturze naukowej wyróżnia-
ne są dwie grupy takich kryteriów:

–  zagrożenia związane ze strukturą finansową: są to między innymi nietermino-
wa spłata zobowiązań, znaczne zaległości czy ujemny wynik finansowy, które 
mogą informować o utracie płynności finansowej,

–  zagrożenia związane z działalnością operacyjną: przykładami takich kryte-
riów są redukcja zatrudnienia, utrata udziałów rynkowych, kluczowych do-
stawców lub odbiorców produkcji [Mosionek-Schweda 2014] .

W związku z tym, że upadłość przedsiębiorstwa jest możliwa do przewidzenia za po-
mocą przedstawionych powyżej wskaźników, na początku XX w . zaczęły powstawać 
pierwsze narzędzia przeznaczone do określenia tego ryzyka . Zapotrzebowanie na 
podobnego rodzaju rozwiązania powiększa się z roku na rok, ponieważ zagrożenie 
upadłością przedsiębiorstw stale wzrasta . Do określenia ryzyka powstania upadłości 
w spółce można posłużyć się technikami takimi, jak: podstawowa analiza wskaźni-
ków, eksperckie systemy, modele optymalizacji, komputerowe sieci neuronowe, czy 
analiza przetrwania . Szczególne miejsce w szeregu stosowanych technik zajmują 
modele ekonometryczne, spośród których wyróżnia się liniową oraz kwadratową 
wielowymiarową analizę dyskryminacyjną .

Metody powstałe na bazie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej charak-
teryzują się wysoką dokładnością i mają istotną przewagę nad tymi bazującymi na 
modelach liniowych, ponieważ biorą pod uwagę analizę wielu zmiennych, którym 
są przypisane określone wagi . Z kilku wskaźników finansowych wyprowadzany jest 
jeden sztuczny wskaźnik, na podstawie którego opracowuje się ostateczną analizę 
kondycji finansowej przedsiębiorstwa [Jagiełło 2013] .

Jednym z najbardziej podstawowych, zaś skutecznych, sposobów postępowa-
nia jest metoda opracowana przez amerykańskiego ekonomistę Edwarda Altmana 
w 1968 r . Mimo tego, że została ona opracowana ponad 50 lat temu, nadal jest szero-
ko rozpowszechniona i stosowana . W danej metodzie wykorzystuje się pięć wskaź-
ników odzwierciedlających sytuację finansową przedsiębiorstwa . Przedstawiono je 
w tabeli 1 [Mosionek-Schweda 2014] .
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Ostateczny wzór do obliczenia metody Altmana, inaczej wskaźnika Altmana, 
z uwzględnieniem wszystkich wymienionych powyżej wskaźników oraz ich wag, 
przyjmuje następującą postać:

ZA1=1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+1,0X5

Metoda Altmana, mimo swojego szerokiego rozpowszechnienia, nie jest uniwer-
salnym i doskonałym narzędziem, gdyż posiada swoje wady . Jedną z nich jest to, że 
przedstawiony powyżej wzór nadaje się jedynie do analizy spółek notowanych na 
giełdzie papierów wartościowych, ponieważ do obliczenia jednego z wyrazów sta-
łych w modelu niezbędna jest wartość rynkowa kapitału akcyjnego firmy . Z tego po-
wodu w 1983 r . Altman nieco zmodyfikował swój model tak, aby nadawał się on do 
analizy spółek nieemitujących akcji . W tym celu wartość kapitału akcyjnego została 
zastąpiona przez wartość kapitału własnego . Wskaźniki stosowane w udoskonalo-
nym modelu są przedstawione w tabeli 2 [Mosionek-Schweda 2014] .

Tabela 1. Wskaźniki stosowane w modelu Altmana

Xi Postać wskaźnika

X1 kapitał pracujący (aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe)/aktywa ogółem

X2 zyski zatrzymane/aktywa ogółem

X3 zysk przed zapłatą odsetek i podatków (EBIT)/aktywa ogółem

X4 wartość rynkowa kapitału akcyjnego/zobowiązania ogółem

X5 przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem

Źródło: Mosionek-Schweda [2014] .

Tabela 2. Wskaźniki stosowane w modelu Altmana 2

Xi Postać wskaźnika

X1 kapitał pracujący (aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe)/aktywa ogółem

X2 zyski zatrzymane/aktywa ogółem

X3 zysk przed zapłatą odsetek i podatków (EBIT)/aktywa ogółem

X4 kapitał własny/zobowiązania ogółem

X5 przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mosionek-Schweda [2014] .
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Wagi poszczególnych wskaźników również zostały przekształcone . Wzór do oblicze-
nia wskaźnika Altmana dla spółek nienotowanych na giełdzie papierów wartościo-
wych wygląda następująco:

ZA2=0,717X1+0,847X2+3,107X3+0,420X4+0,998X5

Na podstawie obliczonego wskaźnika możliwe jest określenie ryzyka zagrożenia 
upadłością analizowanego przedsiębiorstwa, i przypisanie go  do jednego z trzech 
przedziałów:

1)  ZA2 < 1,23 – duże zagrożenie upadłością,
2)  1,23 < ZA2 < 2,90 – poziom zagrożenia upadłością jest nieokreślony,
3)  ZA2 > 2,90 – brak zagrożenia upadłością [Mosionek-Schweda 2014] .

Zdecydowana większość klubów piłkarskich w Polsce nie jest notowana na giełdach 
papierów wartościowych . Z tego powodu do oceny ryzyka upadłości badanej próby 
będzie wykorzystana przedstawiona powyżej odmiana wskaźnika Altmana .

Założenia badawcze
Głównym celem badań jest określenie poziomu zagrożenia upadłością i kondycji 
finansowej klubów Ekstraklasy w okresie pandemii Covid-19 . Do osiągnięcia celu 
wykorzystano technikę kwadratowej wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej 
ze zmodyfikowanym modelem Altmana dla spółek nienotowanych na giełdzie pa-
pierów wartościowych „ZA2” . W toku badań wykorzystano także inne wskaźniki dla 
określenia zagrożenia upadłością – wskaźnik E . Mączyńskiej [Jagiełło 2013] oraz od-
miany modelu Altmana . Wskaźnik „ZA2” został uznany za najbardziej reprezentatyw-
ny ze względu na najmniejszą rozbieżność końcowych wyników . Wskaźnik ten obli-
czono na podstawie sprawozdań finansowych klubów dla obydwu okresów: za 2018 
i 2019 rok kalendarzowy lub sezony 2018/2019 i 2019/2020 w zależności od tego, 
jaką formą roku obrotowego posługuje się klub . Dodatkowo autorzy zdecydowali 
się sprawdzić, jakie działania podjęły kluby w zakresie walki z pandemią Covid-19, 
wykorzystując do tego technikę analizy dokumentacji . Analizowano oficjalne strony 
polskich klubów Ekstraklasy .  

Próba badawcza składała się z 14 klubów i zawierała wszystkie zespoły biorące 
udział w rozgrywkach Ekstraklasy w ostatnim sezonie przed pandemią (2018/2019) 
oraz w pierwszym sezonie, w którym kluby miały do czynienia ze skutkami pandemii 
(2019/2020) . Opis próby badawczej jest przedstawiony w tabeli 3 .
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Zagrożenie upadłością i kondycja finansowa klubów Ekstraklasy
W tabeli 4 . przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych badań w postaci obli-
czonych wskaźników Altmana dla okresów przed pandemią i w czasie pandemii dla 
14 klubów z próby badawczej . Podany jest także ich poziom zagrożenia upadłością 
z wykorzystaniem liter „A”, „B”, „C”, oznaczających kolejno: A – brak zagrożenia upa-
dłością, B – nieokreślony poziom zagrożenia upadłością lub C – duże zagrożenie upa-
dłością [Mosionek-Schweda 2014] . W tabeli, oprócz wyników, została umieszczona 
informacja o tym, czy wskaźnik w badanym okresie wzrósł czy spadł, co pozwala zo-
rientować się, czy  kondycja finansowa przedsiębiorstwa uległa poprawie czy pogor-
szeniu . Przedstawiono także różnicę pomiędzy wskaźnikami dla obydwu okresów, 
sygnalizującą istotność zmiany kondycji finansowej .

Należy zaznaczyć, że mimo rzeczywistych korzyści wynikających ze stosowania 
metod dyskryminacyjnych, w tym metody Altmana, posiadają one również istotne 
ograniczenia . Jednym z głównych utrudnień wykorzystania wyżej wspomnianych 
metod jest to, że ich efektywność i wiarygodność mogą różnić się w zależności od ba-

Tabela 3. Opis próby badawczej

Klub
Miejsce 

w sezonie 
2018/2019

Miejsce 
w sezonie 

2019/2020

Badany okres 
przed pandemią

Badany okres 
w czasie pandemii

Arka Gdynia 13 14 01 .07 .2018–30 .06 .2019 01 .01 .2020–31 .12 .2020

Cracovia 4 7 01 .01 .2019–31 .12 .2019 01 .01 .2020–31 .12 .2020

Górnik Zabrze 11 9 01 .01 .2019–31 .12 .2019 01 .01 .2020–31 .12 .2020

Jagiellonia 
Białystok

5 8 01 .01 .2019–31 .12 .2019 01 .01 .2020–31 .12 .2020

Korona Kielce 10 15 01 .07 .2018–30 .06 .2019 01 .07 .2019–30 .06 .2020

Lech Poznań 8 2 01 .07 .2018–30 .06 .2019 01 .07 .2019–30 .06 .2020

Lechia Gdańsk 3 4 01 .07 .2018–30 .06 .2019 01 .07 .2019–30 .06 .2020

Legia Warszawa 2 1 01 .07 .2018–30 .06 .2019 01 .07 .2019–30 .06 .2020

Piast Gliwice 1 3 01 .07 .2018–30 .06 .2019 01 .07 .2019–30 .06 .2020

Pogoń Szczecin 7 6 01 .07 .2018–30 .06 .2019 01 .07 .2019–30 .06 .2020

Śląsk Wrocław 12 5 01 .01 .2019–31 .12 .2019 01 .01 .2020–31 .12 .2020

Wisła Kraków 9 13 01 .01 .2019–31 .12 .2019 01 .01 .2020–31 .12 .2020

Wisła Płock 14 12 01 .01 .2019–31 .12 .2019 01 .01 .2020–31 .12 .2020

Zagłębie Lubin 6 11 01 .01 .2019–31 .12 .2019 01 .01 .2020–31 .12 .2020

Źródło: opracowanie własne .
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danych segmentów rynkowych, regionalnych oraz branżowych [Jagiełło 2013], a co 
za tym idzie –  kategoryzowanie przeprowadzone według poziomu zagrożenia upa-
dłością nie ma potwierdzonej wiarygodności . Pomimo tego opisana metoda może 
posłużyć do prezentacji dynamiki zmian, co zrobiono w  prezentowanej pracy .

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań można wskazać, że ogólna sytu-
acja finansowa klubów Ekstraklasy w trakcie pandemii pogorszyła się . Kryzys epide-
miologiczny, który przekształcił się w kryzys gospodarczy stał się znaczną przeszko-
dą dla najlepszych polskich klubów sportowych . Przeciętny wskaźnik zagrożenia 
upadłością wśród próby badawczej zmniejszył się o 0,52 .  U 65% klubów z próby ba-
dawczej sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu panującej pandemii Covid-19 .

Na wykresach 1 . i 2 . przedstawiono  zestawienie rozkładu klubów z próby badaw-
czej zgodnie z ich poziomem zagrożenia upadłością bazując na metodzie Altmana . 

Tabela 4. Wyniki przeprowadzonych badań

Klub

Wskaźnik zagrożenia 
upadłości ZA2

Poziom zagrożenia 
upadłością Wzrost/

spadek Różnica
Przed 

pandemią
W czasie 
pandemii

Przed 
pandemią

W czasie 
pandemii

Arka Gdynia 4,08 -1,19 A C Spadek -5,27

Cracovia 1,9 0,92 B C Spadek -0,98

Górnik Zabrze 1,17 -0,62 C C Spadek -1,79

Jagiellonia 
Białystok

1,83 2,27 B B Wzrost 0,44

Korona Kielce -0,235 -0,231 C C Spadek -0,004

Lech Poznań -0,76 0,82 C C Wzrost 1,58

Lechia Gdańsk -0,05 0,58 C C Wzrost 0,63

Legia Warszawa -0,013 1,1 C C Wzrost 1,113

Piast Gliwice 4,81 3,36 A A Spadek -1,45

Pogoń Szczecin 1,27 1,04 B C Spadek -0,23

Śląsk Wrocław 1,18 0,8 C C Spadek -0,38

Wisła Kraków 3,53 0,29 A C Spadek -3,24

Wisła Płock -1,51 -3,26 C C Spadek -1,75

Zagłębie Lubin 1,01 5,04 C A Wzrost 4,03

Przeciętnie 1,30 0,78 -0,52

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań klubów .
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Pod wpływem pandemii liczba klubów z dużym ryzykiem upadłości zwiększyła się 
z 57% do 79% . W tym samym czasie zmniejszył się udział klubów charakteryzują-
cych się brakiem ryzyka zagrożenia upadłością z 21% do 14% .

Szczególne zainteresowanie wzbudzają kluby, które mimo panujących ob-
ostrzeń polepszyły swoją sytuację finansową . Jest ich aż 5: Jagiellonia Białystok, 
Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa oraz Zagłębie Lubin . W następnym 
podrozdziale artykułu opisano działania, które podejmowały wszystkie kluby 
w celu poradzenia sobie z negatywnymi skutkami pandemii, ale  w głównej mierze  
uwzględniono kluby, których sytuacja finansowa polepszyła się podczas pandemii 
Covid-19 .

 

57%
22%

21%

Duże zagrożenie upadłością

Nieokreślony poziom
zagrożenia upadłością

Brak zagrożenia upadłością

Wykres 1. Rozkład klubów Ekstraklasy według zagrożenia upadłością przed pandemią .
Źródło: opracowanie własne .
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Duże zagrożenie upadłością

Nieokreślony poziom
zagrożenia upadłością

Brak zagrożenia upadłością

Wykres 2. Rozkład klubów Ekstraklasy według zagrożenia upadłością w czasie pandemii .
Źródło: opracowanie własne .
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Analiza działań podjętych przez kluby Ekstraklasy w czasie 
pandemii Covid-19 skierowanych na walkę z jej negatywnymi 
skutkami
W ramach badań zostały przeanalizowane działania z zakresu marketingu i public 
relations podjęte przez kluby Ekstraklasy z próby badawczej w trakcie pandemii 
Covid-19 . Zestawienie powszechnie stosowanych narzędzi i rozwiązań przedstawio-
no w tabeli 5 . 

Jak widać jednym z najbardziej popularnych rozwiązań stały się bilety i karne-
ty wirtualne . Z powodu ograniczenia udziału kibiców w rozgrywkach, możliwe było 
tylko obejrzenie transmisji online . Jednak kibice przez zakup biletu mogli finansowo 
wesprzeć swój klub . Takie rozwiązanie zostało wprowadzone przez 13 z 14 klubów 
biorących udział w analizie .

Tabela 5. Zestawienie realizowanych działań z zakresu marketingu i public relations przez 
kluby Ekstraklasy w okresie pandemii

Klub
Bilety 
wirtu-

alne

Con-
tent na 
YouTu-

be

Rozwój 
trans-
misji

Rozwój 
Social 
Media

Rozsze-
rzenie 
oferty 
sklepu

Nowe 
arty-
kuły

Dzia-
łalność 
chary-

tatywna

Arka Gdynia + + + + + + +

Cracovia + + + + + + +

Górnik Zabrze + + + – – + +

Jagiellonia Białystok + + + + + + +

Korona Kielce + + + + + + +

Lech Poznań + + + + + + –

Lechia Gdańsk + + + + + + +

Legia Warszawa + + + + + + +

Piast Gliwice – + + + + + +

Pogoń Szczecin + + + + + + +

Śląsk Wrocław + + + + + + +

Wisła Kraków + + + + + + –

Wisła Płock + + + + + + –

Zagłębie Lubin + + + + – + –

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Arka Gdynia S .A . [2021], MKS Cracovia S .S .A . [2021], Górnik 
Zabrze S .A . [2021], Jagiellonia Białystok S .A . [2021], Korona Kielce [2021], KKS Lech Poznań S .A . [2021], 
KS Lechia Gdańsk S .A . [2021], Legia Warszawa S .A . [2021], Piast Gliwice S .A . [2021], Pogoń Szczecin S .A . 
[2021], WKS Śląsk Wrocław S .A . [2021], Wisła Kraków S .A . [2021], Wisła Płock S .A . [2021], Zagłębie 
Lubin S .A . [2021] .
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Kluby polskiej Ekstraklasy położyły szczególny nacisk na rozwój treści zamiesz-
czanych we własnych mediach: stronach internetowych, portalach społecznościo-
wych i transmisyjnych . W trakcie pandemii przestrzeń wirtualna stała się dla klu-
bów jedyną formą przekazywania treści swoim kibicom, wobec czego kluby znacznie 
zwiększyły ich jakość i ilość . Zostały stworzone nowe programy na klubowych por-
talach YouTube . Jeden z klubów zaczął też swoją działalność na TikToku . Na stronach 
internetowych pojawiła się duża liczba artykułów na tematy związane z teraźniejszą 
działalnością klubów oraz historią zespołów . Facebook i Instagram stały się dla klu-
bów platformami do prowadzenia konkursów i akcji charytatywnych .

Istotnym źródłem przychodu w trakcie pandemii dla klubów stały się także 
sklepy klubowe, głównie internetowe . Kluby rozwijały działanie swoich serwi-
sów internetowych, rozszerzyły ofertę klubowych gadżetów . Nowym i najbardziej 
popularnym produktem stały się stylizowane w kolorach poszczególnych klubów 
maseczki ochronne, które do swojej oferty dodała większość badanych jednostek 
gospodarczych .

10 z 14 klubów również wzięła czynny udział w akcjach charytatywnych, organi-
zując zbiórki czy licytacje . Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ma istotny 
wpływ na kształtowanie wizerunku firmy, w szczególności w trakcie trudnych okre-
sów gospodarczych . Środki zebrane w ramach akcji były przekazywane na poczet za-
kładów opieki medycznej lub społeczności lokalnej w celu wspomagania ich w walce 
z panującą pandemią Covid-19 . Na podstawie tabeli 5 widać, że większość klubów 
stosowała podobne rozwiązania w zakresie marketingu i public relations, a jednak 
pojawiła się znaczna różnica między obliczonymi wynikami zagrożenia upadłością 
wśród różnych klubów .

Jagiellonia Białystok jest jednym z tych klubów, którego sytuacja finansowa po-
lepszyła się w czasie pandemii . Biorąc pod uwagę pogorszenie wyników sportowych 
oraz negatywne skutki sytuacji epidemiologicznej kraju, jest to ciekawym odkryciem . 
Ze sprawozdania finansowego spółki wynika, że przychody nie zmieniły się istotnie, 
natomiast koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się o około 10 mln złotych, 
głównie dzięki redukcji pozostałych kosztów rodzajowych . Zmieniła się również 
struktura zadłużenia firmy . Spółka spłaciła kredyt długoterminowy w wysokości 
1,4 mln złotych [jagiellonia .pl 2021] . Z kolei działania z zakresu marketingu nie wy-
różniają Jagiellonii Białystok spośród innych klubów z próby badawczej . Strona inter-
netowa tego klubu nie działa, a media społecznościowe charakteryzują się brakiem 
dużej ilości ciekawych treści . Natomiast w  sklepie klubowym pojawiły się masecz-
ki ochronne . Klub również realizował projekty marketingowo-promocyjne razem ze 
swoimi partnerami, między innymi z województwem podlaskim oraz firmą 4F .

Kolejną grupą klubów najbardziej stabilnych finansowo w czasie pandemii są 
Lech Poznań, Lechia Gdańsk oraz Legia Warszawa . Kluby te odnotowują najwyższe 
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przychody w całej lidze, które dodatkowo z roku na rok miarowo rosną dzięki re-
alizowanym planom rozwoju [Deloitte 2019] . Stan epidemiologiczny przyhamował 
ten rozwój, ale sytuacja finansowa wszystkich trzech jednostek w badanym okresie 
polepszyła się . Wszystkie trzy kluby z danej grupy realizowały podobne działania 
z zakresu marketingu . Do sklepów klubowych została dodana oferta biletów wirtu-
alnych, maseczek ochronnych, a Lechia Gdańsk wprowadziła także na rynek produkt 
unikatowy w Polsce – kolekcjonerski zestaw kart . Spółki aktywnie wspierały szpita-
le angażując swoich kibiców w różnorodne akcje charytatywne . Lech, podobnie jak 
Legia i Lechia, oferuje elastyczne możliwości rekompensaty za niewykorzystane kar-
nety: zwykły zwrot środków, przekazanie części środków na rzecz organizacji chary-
tatywnych lub zwrot środków w postaci artykułów ze sklepu klubowego .

Ostatnim klubem, który poprawił swoją kondycję finansową w trakcie badane-
go okresu jest Zagłębie Lubin . Kibice klubu, podobnie jak sympatycy Jagiellonii, nie 
mogą się cieszyć wysokimi wynikami sportowymi swoich zawodników . Zgodnie 
z danymi ze sprawozdania finansowego klubu wynika, że Zarząd Spółki w planie na 
lata 2020–2024 wprowadził wszystkie możliwe optymalizacje kosztów i działalności 
operacyjnej, w tym ograniczenie wydatków do absolutnie niezbędnych, pozwalają-
cych na ciągłe prowadzenie działalności gospodarczej . Zostały również opracowane 
scenariusze awaryjne i uproszczona analiza ciągłości działania . Spółka również nie 
uzyskała wsparcia pomocniczego od Państwa w ramach tarczy antykryzysowej, gdyż 
nie spełniła określonych wymagań – warto w tym miejscu dodać, że inne kluby obję-
te analizą pozyskały takie dotacje od Państwa lub od budżetów jednostek terytorial-
nych [zaglebie .com 2021] .

Działalność marketingowa Zagłębia różniła się nieco od akcji podejmowanych 
przez inne kluby . Bilety wirtualne na mecz z Lechem Poznań nie były sprzedawa-
ne – rozdawano je kibicom za darmo . Maseczki nie zostały dodane do asortymentu 
sklepu klubowego, natomiast stały się darmowym dodatkiem do każdego złożonego 
zamówienia . Strony klubu na YouTube, Instagramie i Facebooku regularnie były ak-
tualizowane i wprowadzano nowe, ciekawe treści . W wyniku prowadzonych działań 
marketingowych przychody klubu ze sprzedaży zwiększyły się o 850 tys . złotych .

Podsumowując, z analizy pięciu klubów Ekstraklasy, których sytuacja finansowa 
poprawiła się w trakcie pandemii, można wyłonić dwie grupy: kluby rozwijające się 
stabilnie oraz kluby, które podjęły radykalne działania na rzecz optymalizacji dzia-
łalności operacyjnej i redukcji kosztów . Do pierwszej grupy należą Lech Poznań, Le-
gia Warszawa oraz Lechia Gdańsk – kluby te prowadziły kampanie marketingowe 
o szerokim zasięgu, a duża ilość sympatyków pozwoliła osiągnąć zysk na wysokim 
poziomie . Drugą grupę stanowiły dwa kluby: Zagłębie Lubin oraz Jagiellonia Biały-
stok, a ich działanie było skierowane głównie na redukcje kosztów i optymalizacje 
procesów operacyjnych .
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Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy ryzyka upadłości polskich klubów piłki nożnej występu-
jących w Ekstraklasie za pomocą zmodyfikowanego modelu Altmana dla spółek nie-
notowanych na giełdzie papierów wartościowych wynika, że w zdecydowanej więk-
szości klubów Ekstraklasy sytuacja finansowa się pogorszyła, przy czym istnieje pięć 
klubów, których sytuacja finansowa polepszyła się .

Wśród klubów najlepiej prosperujących można wyróżnić dwie grupy . Do pierw-
szej z nich należy przypisać trzy kluby o najwyższych przychodach w Ekstraklasie: 
Legię Warszawa, Lechię Gdańsk i Lech Poznań . W ramach swojej działalności kluby 
te wykorzystywały kampanie marketingowe, których skuteczność skutkowała wzro-
stem przychodów . Do takiego wyniku finansowego przyczyniło się także szerokie 
grono kibiców . Jagiellonia Białystok i Zagłębie Lubin nie należą natomiast do kohorty 
klubów o wysokich przychodach . Zanim posługiwały się one metodą redukcji kosz-
tów i optymalizacji swojej działalności operacyjnej, podjęły działania, które pomogły 
im zwiększyć swoje zyski w badanym okresie .

Przedstawione w artykule rozwiązania mogą być materiałem analitycznym dla 
decydentów polskich spółek z branży sportowej i ich interesariuszy: sponsorów, 
partnerów oraz organizatorów rozgrywek . Uzyskane wyniki analizy wskaźnikowej 
odzwierciedlają ogólny stan branży, a przytoczone przeglądy przypadków wskazują 
na najbardziej efektywne rozwiązania, które można byłoby zastosować w ramach 
walki z negatywnymi skutkami pandemii .

Należy zaznaczyć, że mimo rzeczywistych korzyści wynikających z wykorzystania 
metody Altmana, posiada ona również istotne ograniczenia, wśród których wymie-
nić należy to, że efektywność i wiarygodność wyników nie jest dokładna i znacznie 
się różni w zależności od rodzaju analizowanych przedsiębiorstw . W wyniku czego 
kategoryzowanie przeprowadzone według poziomu zagrożenia upadłością nie ma 
potwierdzonej wiarygodności, mimo tego jednak wykorzystana metoda może w bar-
dzo skuteczny sposób wskazać na dynamikę zmian zachodzących w badanym środo-
wisku .
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The impact of the Covid-19 pandemic on the financial health of Ekstraklasa 
clubs
S U M M A R Y
The purpose of the article is to present the results of studies aiming to determine the level of 
bankruptcy risk and financial condition of Ekstraklasa clubs and identify their marketing and 
public relations activities during the Covid-19 pandemic . To achieve this goal, the technique 
of quadratic multivariate discriminant analysis was used in accordance with the modified 
Altman Model for unlisted companies „ZA2” . The documentation analysis technique was used 
to identify the actions of the clubs undertaken during the Covid-19 pandemic . The results of 
the studies show that the financial condition of the majority of companies deteriorated, but 
five companies during the studied period improved their financial condition during the period 
considered . These are: Jagiellonia Białystok, Zagłębie Lublin, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk 
and Lech Poznań . The first two clubs obtained a better result from the analysis due to 
the ongoing processes of cost reduction and optimization of operational activities . The other 
three clubs carried out high-intensity marketing campaigns .

Keywords: Ekstraklasa, Altman, bankruptcy, Covid-19, football

Wpływ pandemii Covid-19 na kondycję finansową klubów Ekstraklasy
S T R E S Z C Z E N I E
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, które pozwoliły określić poziom zagroże-
nia upadłością i kondycję finansową klubów Ekstraklasy, a także zidentyfikować ich działania 
podejmowane w zakresie marketingu i public relations w okresie pandemii Covid-19 . W ba-
daniach wykorzystano technikę kwadratowej wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej do 
określenia ryzyka upadłości zgodną ze zmodyfikowanym modelem Altmana dla spółek nie-
notowanych na giełdzie papierów wartościowych „ZA2” . Do zidentyfikowania działań klubów 
podjętych w zakresie walki z pandemią Covid-19 wykorzystano technikę analizy dokumenta-
cji . Wyniki badań wskazują, że kondycja finansowa większości spółek pogorszyła się, jednak 
pięć spółek polepszyło swój stan finansowy w badanym okresie . Są to: Jagiellonia Białystok, 
Zagłębie Lubin, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk oraz Lech Poznań . Pierwsze dwa kluby osią-
gnęły korzystny wynik z analizy z powodu prowadzonych procesów redukcji kosztów i opty-
malizacji działalności operacyjnej . Pozostałe trzy kluby prowadziły kampanie marketingowe 
o dużym natężeniu .

Słowa kluczowe: Ekstraklasa, Altman, upadłość, Covid-19, piłka nożna
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚć BIZNESU  
W POLSKICH KLUBACH PIŁKARSKICH

Grzegorz Kurowicki
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wstęp
Potrzeba działań społecznie odpowiedzialnych ujawnia się w wielu obszarach ludzkie-
go życia, w tym też w działalności klubów sportowych . Warto podkreślić, że kluby pił-
karskie nie różnią się znacząco od innych organizacji w zakresie dążenia do osiągnię-
cia zysku i pozytywnego oddziaływania na obszar, w którym działają [Sheth i Babiak 
2009] . Coraz więcej menedżerów piłkarskich w Polsce podkreśla rolę wartości jako 
czynnika wpływającego na codzienne zarządzanie klubem, a społeczna odpowiedzial-
ność biznesu stanowi element ich misji [Kuźbik 2013] . Klub sportowy to miejsce in-
tegrujące ludzi wokół pewnych określonych idei, symboli czy wartości . Kluby współ-
pracują z szeregiem interesariuszy zewnętrznych (miasta, prasa, telewizja, lokalna 
społeczność) . Daje to klubom piłkarskim zarówno możliwość szerokiego oddziaływa-
nia na swoje otoczenie, jak i stanowi pewne wyzwanie w zakresie tworzenia relacji 
między klubem, a jego otoczeniem [Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2021] . Z czego 
więc bierze się potrzeba działań klubów zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności? 
Realizacja działań z zakresu CSR zapewnia klubom piłkarskim wiele korzyści takich 
jak możliwość większej identyfikacji  kibica z klubem [Lubaś 2019] . 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności biznesu oraz praktycznych aspektów jej zastosowania w działalności klubów 
piłkarskich . Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu literatury z za-
kresu społecznej odpowiedzialności biznesu . Zawarto w nim przykłady działania 
dwóch klubów sportowych: Legii Warszawa i Pogoni Szczecin .

Istota i znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu znajduje się obecnie w kręgu zainteresowań 
wielu przedsiębiorstw . W . S . Wan-Jan [2006] stwierdza, że niektóre firmy mają świa-
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domość konieczności podjęcia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, inne 
zaś działają tylko w oparciu o ewentualne korzyści, jakie mogą osiągnąć . Z kolei 
A . Barcik [2021] podkreśla, że w obszarze zainteresowań związanych ze społeczną 
działalnością przedsiębiorstw można spotkać się z dwiema sprzecznymi tenden-
cjami . Pierwsza, zwana antropocentryczną, zwraca uwagę na proste zależności wy-
stępujące między zagrożeniami i negatywnymi skutkami działań przedsiębiorstwa 
a społeczną odpowiedzialnością, które prowadzą do tworzenia się społeczeństwa 
obywatelskiego, twórczego, zaangażowanego i opartego na zasadach takich jak wol-
ność, godność i dobro . W drugim podejściu CSR jako główny cel i obowiązek przed-
siębiorstwo wyznacza generowanie zysków [Barcik 2021] . W tym ujęciu brakuje 
skupienia się na poprawie jakości życia pracowników i odpowiedzialności wobec 
społeczeństwa, gdyż zostały one zdominowane chęcią maksymalizacji zysku . 

Zestawienie definicji społecznej odpowiedzialności biznesu w oparciu o definicje 
wybranych autorów przedstawia tabela 1 .

Analizując przedstawione definicje społecznej odpowiedzialności biznesu można 
dojść do wniosku, że CSR skupia się na relacjach z interesariuszami i na  dobrowolno-
ści realizowanych działań oraz podkreśleniu odpowiedzialności organizacji wzglę-
dem społeczeństwa i środowiska naturalnego .

Tabela 1. Przegląd definicji społecznej odpowiedzialności biznesu

Autor Definicja

Komisja 
europejska

odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo

Carroll 
[1991]

społeczna odpowiedzialność biznesu obejmuje: ekonomiczne, prawne, etyczne 
i uznaniowe (filantropijne) oczekiwania społeczeństwa wobec organizacji  
w danym momencie

Hopkins 
[2014]

odpowiedzialne traktowanie interesariuszy

Jurek 
[2016]

koncepcja prowadzenia działalności łącząca dążenie do maksymalizacji zysku i pod-
noszenia wartości przedsiębiorstwa z przestrzeganiem prawa, etycznym zachowa-
niem oraz utrzymywaniem przejrzystych i uczciwych relacji z interesariuszami

Stefańska 
[2013]

społeczna odpowiedzialność biznesu opiera się na współpracy z interesariu-
szami,  na podejmowaniu dobrowolnych i odpowiedzialnych działań względem 
społeczeństwa i środowiska naturalnego

Kazimierczak 
[2018]

społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania, który obejmuje 
odpowiedzialność za całościowe funkcjonowanie organizacji, związany jest z re-
lacjami organizacji z otoczeniem i kluczowymi interesariuszami oraz z wpływem 
działalności organizacji na środowisko zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne

Źródło: opracowanie własne .
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Ważnym punktem odniesienia w kontekście społecznej odpowiedzialności biz-
nesu jest norma ISO 26000 opracowana przez Międzynarodową Organizację Stan-
daryzacyjną, która stanowi wzór wytycznych dotyczących wdrażania koncepcji CSR . 
Norma ta, ujmując w sposób kompleksowy istotę społecznej odpowiedzialności 
biznesu, definiuje ją jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i dzia-
łań na społeczeństwo i środowisko przez przejrzystość i etyczne zachowanie, które 
[www .tuv .com 2021]:

–  przyczyni się do zrównoważonego rozwoju, w tym poprawy zdrowia i dobro-
bytu społeczeństwa,

–  uwzględni oczekiwania interesariuszy (zewnętrznych i wewnętrznych),
–  jest zgodne z obowiązującym prawem i międzynarodowymi normami postę-

powania,
–  integruje z całą organizacją i praktykami w jej relacji .

Podsumowując rozważania dotyczące istoty i znaczenia społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu należy wskazać, że większość definicji koncentruje się na pojęciu odpo-
wiedzialności, która może być rozumiana jako dojrzałość organizacji i jej wiarygod-
ność w relacjach w stosunku do pracowników czy też otoczenia .

Obszary działań związane z koncepcją społecznej 
odpowiedzialności biznesu
Organizacja, która chce funkcjonować zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, może prowadzić swoje działania w obszarach takich jak [Jakubczak 
2014]:

–  rynek,
–  miejsce pracy,
–  społeczeństwo, 
–  środowisko naturalne .

W przypadku rynku takie działania mogą dotyczyć relacji z klientami, konkurentami 
czy partnerami gospodarczymi, a przedsiębiorstwo skupia się na podnoszeniu jako-
ści świadczonych przez siebie usług . Odpowiedzialność przedsiębiorstwa nie kończy 
się z chwilą sprzedaży produktu czy zrealizowania usługi, lecz dotyczy także sposo-
bu korzystania klientów z produktu [Antonides i Van Raaij 2003] . Obecnie można 
zauważyć kształtowanie się nowych trendów w postawach konsumentów, którzy 
coraz częściej – oprócz własnych potrzeb – zwracają także uwagę na rolę odpowie-
dzialności w dokonywaniu zakupów . Dotyczy to nabywania dóbr, które niosą za sobą 
pewne wartości społeczne, kreują zmiany w środowisku lokalnym lub w całym spo-
łeczeństwie [Chomiuk 2016] . Rozumiana w ten sposób odpowiedzialność społeczna 
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to podejście do prowadzenia działalności gospodarczej skierowanej na budowanie 
trwałych i pozytywnych relacji ze wszystkimi interesariuszami [Janeczek 2014] . Lu-
dzie coraz częściej są skłonni zapłacić więcej za produkt, który jest przyjazny dla 
środowiska, posiada biodegradowalne opakowanie, a przedsiębiorstwo wytwarzają-
ce dany towar działa w sposób etyczny . Buduje to reputację firmy i pozytywny wize-
runek w oczach jej klientów .

Miejsce pracy, czyli skupienie się pracodawcy na swoich pracownikach i na ich 
potrzebach, to kolejny obszar działań związanych z koncepcją społecznej odpowie-
dzialności biznesu . Chodzi o troskę dotyczącą zapewnienia pracownikowi zarówno 
najlepszych warunków do pracy, jak i możliwości rozwoju . Chcąc uzyskać przewagę 
konkurencyjną i przyciągnąć najlepszych specjalistów firmy zaczęły konkurować 
o pracowników przez wprowadzenie benefitów pracowniczych, dbanie o środowi-
sko naturalne, czy też innowacyjność i rozwój nowych technologii [Kazojć 2014] . 
Takie organizacje stają się pożądanymi miejscami pracy, w których pracownik ma 
szereg możliwości w zakresie rozwoju osobistego, podnoszenia swoich kompetencji 
i pielęgnowania własnych zainteresowań . Obecnie w Polsce wśród benefitów poza-
płacowych często stosowaną zachętą były karty sportowe, pakiety prywatnej opieki 
medycznej, darmowe lekcje języków obcych czy też dostęp do służbowego samo-
chodu . Według raportu Nationale-Nederlanden [2021] aktualnie obowiązujący stan 
epidemii Covid-19 wpłynął na zmiany w zakresie oferowanych przez firmy bene-
fitów . W trakcie pandemii karty typu Multisport, dostęp do szkoleń zawodowych, 
bony podarunkowe czy karty paliwowe straciły na znaczeniu, zwiększyło się z kolei 
znaczenie pracy zdalnej, grupowego ubezpieczenia na życie i prywatna opieka me-
dyczna . W czasie pandemii mocno zyskały na znaczeniu benefity ukierunkowane 
na sprawność i kondycję fizyczną pracownika . P . Wojtaszczyk [2008] wskazuje na 
promocję zdrowia w miejscu pracy jako element koncepcji CSR, czyli działania po-
dejmowane przez pracodawców mające na celu dbanie o zdrowie i dobre samopo-
czucie pracowników .

Z potrzebą wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu związana 
jest  zmiana pokoleniowa, jaka następuje w polskim społeczeństwie . Obecnie na ryn-
ku pracy pojawiają się ludzie z pokolenia Z, czyli osoby które urodziły się w erze cy-
frowych technologii . Są to pracownicy, którzy dobrze się czują w cyfrowym świecie, 
są elastyczni i umieją odnaleźć się w zmiennym środowisku pracy . Charakterystycz-
ne jest ich podejście do pracy zawodowej . W . Gaweł [2017] wskazuje, że pokolenie Z 
jest zorientowane prospołecznie i cechuje je wrażliwość na globalne problemy świa-
ta, takie jak głód, wojny czy też troska o klimat . Dla tego pokolenia kluczowe znacze-
nie ma uczciwość i brak dyskryminacji, są bardziej nastawieni na różnorodność niż 
na pieniądze i własny status materialny . Oznacza to, że firma chcąc konkurować na 
globalnym rynku musi także wziąć pod uwagę zmieniające się potrzeby i wartości 
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swoich klientów oraz skupić się mocniej na przeciwdziałaniu dyskryminacji w miej-
scu pracy i na dbałości o środowisko naturalne .

Następny obszar działań, w ramach koncepcji CSR, to działalność na rzecz społe-
czeństwa, która może koncentrować się na [whiteleaf .pl 2021]:

–  etycznych standardach działań i pracy,
–  strategicznym kierunku działań, integrującym wszystkie sfery prowadzonej 

działalności (np . strategia, polityka CSR),
–  transparentnej polityce informacyjnej (np . publikacje raportów społecznych),
–  zarządzaniu przez wartości i budowę kultury organizacyjnej,
–  odpowiedzialności za pracowników, współpracowników i kooperantów, 
–  tworzeniu rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko na-

turalne,
–  konsekwentnym i ciągłym dialogu z interesariuszami (pracownikami, samo-

rządami, uczelniami, konkurencją, stowarzyszeniami, organizacjami branżo-
wymi, społecznościami lokalnymi, inwestorami, klientami, mediami),

–  tworzeniu rozwiązań systemowych wspierających rozwiązywanie problemów 
społecznych (np . projekty edukacyjne, programy mentoringowe, dzielenie się 
wiedzą i zasobami) .

Konieczność troski o społeczeństwo wynika z faktu, że każda firma działa w okre-
ślonym otoczeniu, z którym powinna współpracować, angażować się w jego roz-
wój i uwzględniać jego potrzeby . Innym działaniem, jakie odnosi się zarówno do 
obszaru miejsca pracy, jak i społeczeństwa, jest wolontariat pracowniczy, stanowią-
cy element strategii firm działających w oparciu o zasady koncepcji społecznej od-
powiedzialności biznesu . Według polskiego prawa wolontariuszem można nazwać 
„osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie” [Dz . U . z 2020 r . poz . 1057] . Z kolei pojęcie wo-
lontariatu pracowniczego nie zostało dotychczas uregulowane w polskim prawie, 
lecz – podobnie jak w definicji wolontariatu – jego istota polega na niesieniu bezin-
teresownej pomocy na rzecz ludzi, zwierząt itp . W firmach posiadających dojrzałą 
kulturę organizacyjną działania dobroczynne pracowników wyrastają ze strategii 
zarządzania, opierając się na potencjale firmy i umiejętnościach zawodowych oraz 
osobistych pracowników [Lorecka 2011] . Wolontariat pracowniczy może polegać 
na angażowaniu się pracowników w akcję oddawania krwi w siedzibie firmy, udział 
w krajowych akcjach charytatywnych, zbieranie wśród pracowników pieniędzy 
oraz niezbędnych przedmiotów dla osób potrzebujących, tworzenie przez pracow-
ników autorskich projektów ukierunkowanych na wsparcie i rozwój dla lokalnej 
społeczności [Leoński 2015] . Poprzez wolontariat pracowniczy personel firmy pod 
kontrolą pracodawcy i w czasie swojej pracy może angażować się w ważne społecz-
nie inicjatywy .



66 Grzegorz Kurowicki

Ostatnim obszarem działań podejmowanych w ramach CSR jest środowisko natu-
ralne, rozumiane w kontekście odpowiedzialności firmy za jej oddziaływanie na śro-
dowisko . W Polsce coraz więcej przedsiębiorstw stara się zmniejszyć swój negatyw-
ny wpływ na środowisko . Przykładowo producent wody „Żywiec Zdrój” wprowadził 
do swojej oferty butelki wykonane w 100% z przetworzonego plastiku, ponadto fir-
ma podczas Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach podjęła zobowiązanie, w myśl 
którego w 2020 r . ilość plastiku, jaka zostanie przez nich wprowadzona na rynek, bę-
dzie równa ilości jaka będzie zebrana i poddana recyklingowi [zywiec-zdroj .pl 2021] . 
Coraz częściej również przedsiębiorstwa deklarują chęć redukcji swojego śladu wę-
glowego . Terminem tym można określić całkowitą emisję gazów cieplarnianych, wy-
dzielanych podczas cyklu życia danego produktu [wiso .pl 2021] . Ślad węglowy może 
być obniżany przez zmniejszenie zużycia energii używanej do produkcji np . przez 
inwestycje w nowoczesne technologie, wymianę oświetlenia na energooszczędne, 
optymalizację wagi i składu opakowań w celu ograniczenia nadmiaru śmieci, czy 
też zwiększenie możliwości poddania ich późniejszemu recyklingowi . Ślad węglowy 
można także zredukować dzięki przemyślanej logistyce, odpowiednim rozmieszcze-
niu magazynów, unikaniu pustych przebiegów, czy też inwestowaniu w ekologiczną 
i bezemisyjną flotę transportową . 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w klubach piłkarskich 
W literaturze można zauważyć rosnące zainteresowanie problematyką społecznej 
odpowiedzialności w sporcie . Społecznie odpowiedzialne kluby piłkarskie podej-
mują aktywności o różnym charakterze . W szczególności obejmują one takie działa-
nia, jak: wolontariat sportowców, edukacja, darowizny filantropijne/charytatywne, 
różne akcje prowadzone na rzecz rozwoju społeczności, promocja zdrowia i zdro-
wego trybu życia, a także realizacja inicjatyw związanych z ochroną środowiska 
[Athanasopoulou i in . 2011] . M . Walker i A . Kent [2009] proponują podział działań 
CSR podejmowanych przez kluby piłkarskie według czterech kategorii: filantropii 
(działań charytatywnych), zaangażowania społecznego, inicjatyw edukacyjnych kie-
rowanych do młodzieży, inicjatyw na rzecz ochrony życia i zdrowia .

Określenie potencjału klubów piłkarskich dla prowadzenia działań z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu stało się przedmiotem projektu pt . „Ranking 
Odpowiedzialności Społecznej Klubów Sportowych” prowadzonego przez zespół ba-
daczy Sportimpakt, w ramach którego opracowano Indeks Odpowiedzialności Spo-
łecznej Profesjonalnych Klubów Piłkarskich – kwestionariusz służący do pomiaru 
aktywności klubów sportowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu . 
Stworzone narzędzie bada wszelkie działania klubów piłkarskich, czyli wszystkie ak-
tywności organizacji o charakterze stałym lub czasowym .
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W opracowanym narzędziu dogłębnej analizie poddano trzy następujące obszary 
społecznej odpowiedzialności biznesu [Piątkowska i in . 2018]:

–  środowisko:  skupienie się na oddziaływaniu organizacji na środowisko natu-
ralne, ocena sposobu zarządzania zasobami naturalnymi w klubie piłkarskim,

–  rządzenie: dotyczy głównie transparentności organizacji,
–  społeczeństwo: skupienie się głównie na działaniach  społecznych, odpowie-

dzialności względem interesariuszy, wykorzystania siły oddziaływania marki 
klubu w reklamie społecznej i charytatywności .

Do przejawów społecznej odpowiedzialności klubów piłkarskich autorzy raportu za-
liczyli elementy, takie jak [Zembura i in . 2018]:

1) w odniesieniu do społeczeństwa: 
 –  promocja sportu powszechnego,
 –  promocja zdrowia, zachowań prozdrowotnych w ujęciu innym niż sport 

powszechny,
 –  propagowanie zdrowego otoczenia wydarzeń sportowych,
 –  popularyzacja edukacji,
 –  angażowanie się w rozwój lokalny,
 –  wykorzystywanie siły oddziaływania klubu sportowego w lokalnym oto-

czeniu,
 –  czynne zaangażowanie się w wolontariat,
 –  przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym i propagowanie pożąda-

nych postaw społecznych,
 –  popieranie równowagi płci,
 –  koncentracja na dostępności i dostosowaniu wydarzeń do potrzeb wszyst-

kich kibiców,
 –  krzewienie zasad fair play,
 –  tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju pracowników i wolonta-

riuszy,
 –  odpowiedzialność w zakresie wywiązywania się z umów z pracownikami 

i kontrahentami,
 –  informowanie o mechanizmach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży,
 –  wspieranie sportowców w zakresie łączenia kariery sportowej z edukacją,

2) w odniesieniu do środowiska:
 –  ograniczanie oddziaływania na środowisko przez efektywne zarządzanie 

zasobami naturalnymi,
 –  prowadzenie edukacji dotyczącej ograniczania oddziaływania na środowisko,
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 –  wsparcie w korzystaniu i promowanie alternatywnych środków transportu 
na wydarzenia sportowe,

 –  ograniczanie oddziaływania na środowisko przez redukcję i segregację od-
padów,

 –  zmniejszanie oddziaływania na środowisko w odniesieniu do rządzenia .

Na bazie aktywności klubów piłkarskich w tych obszarach stworzony został ranking 
społecznie odpowiedzialnych klubów piłkarskich, który przedstawiono w tabeli 2 .

Z danych umieszczonych w tabeli 2 . wynika, że działalność społecznie odpo-
wiedzialna polskich klubów piłkarskich w dużej mierze skupia się na obszarze 
społeczeństwa i rządzenia, a w mniejszym stopniu na środowisku . Wśród liderów 
rankingu można wymienić Legię Warszawa – klub ten jest założycielem fundacji, 
której misją jest „udzielanie wsparcia, niesienie nadziei oraz budowanie wspólnoty, 
aby pomóc słabszym i potrzebującym podnieść się, uwierzyć w siebie i zwyciężać” 
[fundacjalegii .org 2021] . Celem działania fundacji jest realizacja programów oraz 
projektów wsparcia w zakresie edukacji, integracji i budowania wspólnoty, kierowa-
nych do dzieci i młodzieży, osób chorych i zagrożonych wykluczeniem w całej Polsce, 
szczególnie związanych ze społecznością Legii . Fundacja ta realizuje szereg progra-
mów społecznych, które zostały przedstawione w tabeli 3 . 

Legia Warszawa, jako jeden z największych klubów piłkarskich w Polsce, pełni 
funkcję lidera w zakresie społecznej odpowiedzialności . Wysoką pozycję w rankin-
gu zdobyła także Pogoń Szczecin, realizująca program „Urodziny na Pogoni” . W jego 
ramach rodzic dziecka, które ma w określonym dniu urodziny, może zgłosić je do 

Tabela 2. Ranking społecznie odpowiedzialnych klubów piłkarskich 

Klub Społeczeństwo Środowisko Rządzenie Średnia

Legia Warszawa 56% 7% 42% 35%

Pogoń Szczecin 56% 27% 18% 34%

Śląsk Wrocław 40% 32% 28% 33%

Zagłębie Lublin 54% 17% 28% 33%

Cracovia 38% 23% 30% 30%

Piast Gliwice 48% 22% 20% 30%

Wisła Kraków 47% 15% 24% 29%

Wisła Płock 43% 5% 34% 27%

Górnik Zabrze 33% 15% 34% 27%

Jagiellonia Białystok 38% 10% 32% 27%

Źródło: Zembura i in . [2018] .
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programu i dzięki temu ma możliwość obejrzenia meczu „zza kulis”, w tym zoba-
czenia przyjazdu piłkarzy autokarem, śledzenia rozgrzewki przed meczem, wypro-
wadzenia zawodników na boisko, czy też oglądania samej rywalizacji sportowej 
[pogonszczecin .pl 2017] . 

Kolejny program „Granatowo-bordowa krew kibiców” związany jest ze wspiera-
niem krwiodawstwa . W ramach tej inicjatywy każda osoba, która odda krew na hasło 
„Pogoń Szczecin” otrzyma dokument uprawniający do uzyskania darmowego biletu 
na mecz szczecińskiej drużyny [pogonszczecin .pl 2013] . Klub zamierza nagrodzić 
najbardziej hojnych dawców za pomocą karnetów lub nagród niespodzianek . Pogoń 
Szczecin angażuje się także w walkę z otyłością za pośrednictwem programu „Pogoń 
kilogramy” . W tej akcji wybrani uczestnicy mogą zasięgnąć porady dietetyka i klu-
bowego trenera przygotowania fizycznego [pogonszczecin .pl 2018] . Pogoń Szczecin 
realizuje szereg programów dotyczących społecznej odpowiedzialności . Znaczenie 

Tabela 3. Programy społeczne realizowane przez Fundację Legia

Nazwa programu Opis

Gotowi do pomocy Celem akcji jest zapewnienie wsparcia dla seniorów w czasie epidemii . 
W ramach programu powstała specjalna infolinia i za jej pośrednictwem 
seniorzy mogli zamawiać bezpłatne posiłki, otrzymać pomoc przy 
robieniu zakupów czy też uzyskać wsparcie psychologiczne .

Fut-Bot dla szkół Nauka podstaw programowania przez zabawę .

Celuj w zdrowie Program skierowany do dzieci w wieku 9–10 lat, którego celem jest 
nauka zdrowego odżywiania i zwiększenie aktywności fizycznej dzieci 
i ich rodziców .

Korki z Legią Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach przygotowujących do 
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z matematyki, języka 
polskiego i angielskiego .

Szkoła językowa Bezpłatne zajęcia z języków obcych dla dzieci i młodzieży – podopiecznych 
praskich świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych . Celem 
realizowanego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
podopiecznych pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
przez zwiększenie ich kompetencji językowych .

Bez barier Program dedykowany osobom z niepełnosprawnością mający na 
celu eliminację barier dla niepełnosprawnych kibiców i zapewnienie 
przystosowanych do ich potrzeb miejsc na trybunach . W ramach 
programu osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać 
się o darmowe bilety na mecz Legii, dla osób niewidomych prowadzona 
jest transmisja radiowa meczu z audiodeskrypcją umożliwiającą 
śledzenie wydarzeń na boisku .

Źródło: fundacjalegii .org [2021] .
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CSR w strategii klubu podkreśla fakt, że w 2019 r . doszło do wydzielenia ze struktury 
spółki działu „Marketing i CSR” . Pogoń Szczecin, za swoje zaangażowanie w pomoc 
dla placówek medycznych, otrzymała w 2020 r . wyróżnienie „Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu” przyznawane przez Państwową Izbę Gospodarczą . Przegląd 
przedsięwzięć realizowanych przez polskie kluby wskazuje, że podejmują one ini-
cjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, jednak – jak zwraca uwa-
gę G . Botwina (2019) – działania te są prowadzone w sposób chaotyczny i brakuje 
w tym przypadku strategicznego podejścia do CSR . 

Zakończenie
W  artykule przybliżono istotę społecznej odpowiedzialności biznesu . Wyodrębnione 
zostały obszary CSR, w jakich działają polskie kluby sportowe . Przedstawiony w tek-
ście „Ranking Odpowiedzialności Społecznej Klubów Sportowych” wskazuje, że dzia-
łalność polskich klubów piłkarskich w obszarze CSR skupiona jest na kwestiach spo-
łecznych i zarządczych, a sprawy środowiskowe realizowane są tylko w niewielkim 
stopniu . Stanowi to zarówno pewne wyzwanie, jak i obszar do poprawy w zakresie 
realizowanej strategii CSR . 

Kluby piłkarskie, jako podmioty zajmujące się jedną z najbardziej popularnych dys-
cyplin sportowych na świecie, oprócz funkcji typowo sportowych powinny także an-
gażować się w działania społecznie odpowiedzialne i budować relacje ze swoim bliż-
szym i dalszym otoczeniem . Realizacja działań z zakresu CSR prowadzi do uzyskania 
przez klub piłkarski określonych korzyści . Większe utożsamianie się kibiców z klubem 
oddziałuje na zwiększoną konsumpcję usług realizowanych przez klub . Kibic zaanga-
żowany to osoba, która chętnie przychodzi na mecze, kupuje koszulki i inne gadżety 
klubowe, a także promuje klub w swoim otoczeniu . Dlatego też niezmiernie ważne jest 
prowadzenie działań z zakresu CSR, gdyż – oprócz niewątpliwych korzyści dla otoczenia 
i środowiska – mogą one także zwiększyć lojalność i przywiązanie kibiców do klubu .

Chcąc mocniej rozwijać się w obszarze środowiskowym kluby mogą skorzystać 
z dobrych praktyk realizowanych za granicą . Rozważania podjęte w artykule stano-
wią przesłankę dla dalszych badań empirycznych w tym zakresie, a także ukazują 
możliwości rozszerzenia analiz o działalność zagranicznych klubów piłkarskich 
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu .
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Corporate social responsibility in Polish football clubs
S U M M A R Y
Sport is very important in society . It is both a source of certain values and a factor that 
integrates society towards certain ideas . The currently functioning sports clubs have become 
large enterprises that employ a large number of employees . Apart from their core activities, 
sports clubs are also involved in a number of social actions . The aim of the article is to present 
the essence of the concept of corporate social responsibility and the practical aspects of its 
application in the activities of football clubs . The article was prepared on the basis of a literature 
review in the field of corporate social responsibility . It contains examples of the activities of 
sports clubs: Legia Warszawa and Pogoń Szczecin .

Keywords: sport, football clubs, corporate social responsibility, CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich klubach piłkarskich
S T R E S Z C Z E N I E 
Sport ma bardzo duże znaczenie w społeczeństwie . Jest zarówno źródłem pewnych wartości, 
jak i czynnikiem integrującym społeczeństwo wobec pewnych idei . Obecnie funkcjonujące 
kluby sportowe stały się dużymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają rzesze pracowników . 
Kluby sportowe, oprócz swojej podstawowej działalności, angażują się także w szereg akcji 
o charakterze społecznym . Celem artykułu jest przedstawienie istoty koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz praktycznych aspektów jej zastosowania w działalności 
klubów piłkarskich . Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu literatury z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu . Zawarto w nim przykłady działalności klubów 
sportowych: Legia Warszawa i Pogoń Szczecin .

Słowa kluczowe: sport, kluby piłkarskie, społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR
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KLUB SPORTOWY  
JAKO PODMIOT ZOBOWIĄZANY  

DO UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wojciech Kiełbasiński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wstęp
Celem artykułu jest ustalenie, czy klub sportowy wykonujący zadania publiczne 
lub dysponujący majątkiem publicznym jest podmiotem obowiązanym do udostęp-
nienia informacji publicznej w rozumieniu art . 4 ust . 1 Ustawy z dnia 6 września 
2001 r . o dostępie do informacji publicznej (dalej: u .d .i .p .), nawet pomimo prowa-
dzenia działalności w formie spółki prawa prywatnego z większościowym udziałem 
kapitału prywatnego . Autor poddał analizie wyroki sądowe odnoszące się do kwe-
stii obowiązku klubu sportowego w zakresie udostępnienia informacji publicznej . 
W szczególności wskazał na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) 
z dnia 9 października 2018 r . (sygn . I OSK 1487/18)1 oraz wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Kielcach z dnia 28 grudnia 2018 r . (sygn . 
II SAB/Ke 74/18) . Glosowane orzeczenia są ważne w kontekście finansowania sportu 
ze środków publicznych w Polsce . Wskazać należy, że wiele klubów regularnie otrzy-
muje środki finansowe od jednostek samorządu terytorialnego [Brzeziński i Kieł-
basiński 2021] . Kluby, ponadto, są sponsorowane przez spółki z udziałem Skarbu 
Państwa, udzielane są im ulgi podatkowe oraz kredyty i pożyczki na preferencyjnych 
warunkach . Bardzo często podmioty publiczne dokapitalizują kluby sportowe przez 
objęcie ich akcji . Skala zjawiska pokazuje, iż istotne jest uregulowanie kwestii obo-
wiązku udostępniania informacji w zakresie wydatkowania pieniędzy publicznych 
przez kluby sportowe . Jest to niezwykle ważne w kontekście zapobiegania możliwym 
nadużyciom [Bernaczyk 2016] . Należy również podkreślić, że zanotowano bardzo 
dużą liczbę postępowań sądowych, które związane są z odmową udzielenia informa-
cji publicznej . Trzeba także pamiętać, że zgodnie z art . 23 u .d .i .p . – kto, wbrew cią-
żącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzyw-

1 Autor glosy jest jednocześnie skarżącym .
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nie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku . W doktrynie 
wskazuje się, że przedmiotem ochrony normy zawartej w tym przepisie jest prawo 
obywatela do uzyskania informacji publicznej [Bernaczyk i Presz 2011] .

Wskazane orzeczenia dotyczą skargi na bezczynność klubu piłkarskiego, który 
odmówił udzielenia informacji publicznej w zakresie środków publicznych przeka-
zanych wskazanemu podmiotowi w latach 2010–2016, zasad na podstawie których 
klub korzystał z miejskiej infrastruktury w 2016 r . oraz innej pomocy przyznanej 
przez miasto w 2016 r . Skarżący twierdził, że podmiot realizujący zadania w zakre-
sie promocji miasta mieści się w zawartym w art . 4 ust . 1 u .d .i .p . katalogu podmio-
tów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej . W odpowiedzi spółka 
podniosła, iż jej zdaniem nie jest podmiotem wymienionym w powyższym przepisie . 
Powodem zajęcia takiego stanowiska jest forma prawna prowadzonej działalności 
gospodarczej, z przeważającym udziałem prywatnego kapitału zagranicznego . Pod-
kreślono również fakt, że jedynie część akcji należy do gminy w związku z czym nie 
ma ona w spółce pozycji dominującej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r . o ochronie konkurencji i konsumentów .

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 14 grudnia 2017 r. 
Pierwszy wyrok w niniejszej sprawie wydany został w dniu 14 grudnia 2017 r . WSA 
w Kielcach oddalił skargę twierdząc, że spółka nie jest obowiązana do udostępnienia 
informacji publicznej we wskazanym przez wnioskodawcę zakresie . Sąd przychylił się 
do stanowiska, iż gmina nie zajmuje pozycji dominującej w rozumieniu art . 4 pkt 10 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów . Podkreślono fakt zbycia w dniu 31 mar-
ca 2017 r . 72% akcji spółki na rzecz prywatnego inwestora . W konkluzji stwierdzono, 
że prowadzenie klubu sportowego przez prywatnego akcjonariusza nie jest realizowa-
niem zadań publicznych . Ze stwierdzeniem tym nie zgodził się skarżący, który wniósł 
skargę kasacyjną . Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie art . 4 ust . 1 u .d .i .p . 
przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie . Wskazał, iż WSA w Kielcach 
w ogóle nie odniósł się do aspektu wykonywania przez spółkę zadań publicznych oraz 
dysponowania majątkiem publicznym . W jego opinii wadliwa interpretacja spowodo-
wała, że sąd ograniczył swe ustalenia jedynie do kwestii stosunków własnościowych 
spółki . Podkreślił, że poczynienie przez sąd ustaleń co do braku w spółce pozycji do-
minującej podmiotu publicznego w sposób wadliwy zdeterminowało rozstrzygnięcie 
odnośnie ciążącego na spółce obowiązku udostępnienia informacji publicznej .

Wyrok NSA z dnia 9 października 2018 r. 

Na podstawie wyroku z dnia 9 października 2018 r . NSA uchylił zaskarżony wyrok 
i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania . W orzeczeniu NSA przychylił się do 
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twierdzeń skarżącego, że sąd pierwszej instancji dokonał błędnej wykładni i w kon-
sekwencji błędnie zastosował art . 4 ust . 1 u .d .i .p .  Wskazano, że sąd I instancji podzie-
lił stanowisko spółki przez stwierdzenie, iż prowadzenie klubu sportowego przez 
prywatnego akcjonariusza nie jest realizowaniem zadań publicznych . Podkreślono 
jednak, że sąd nie przedstawił żadnej argumentacji przemawiającej za takim stano-
wiskiem ani nie wskazał na okoliczności za tym przemawiające . NSA zaznaczył, iż 
w art . 4 ust . 1 pkt 5 u .d .i .p . ustawodawca wyodrębnił trzy grupy podmiotów zobowią-
zanych do udostępnienia informacji publicznej . Są to:

–  podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wyko-
nują zadania publiczne,

–  podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które dys-
ponują majątkiem publicznym,

–  osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialne-
go lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą 
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów .

W opinii NSA ograniczenie przez sąd pierwszej instancji w zaskarżonym wyroku tre-
ści przepisu art . 4 ust . 1 pkt 5 wyłącznie do ostatniego członu jest sprzeczne zarówno 
z jego literalnym brzmieniem, jak i z wykładnią systemową i funkcjonalną . Zdaniem 
NSA istota art . 4 ust . 1 pkt 5 u .d .i .p . sprowadza się do objęcia obowiązkiem udo-
stępnienia informacji publicznej również podmioty prywatne realizujące zadania 
publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym . Jest to konieczne i niezbędne do 
realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej w dobie decen-
tralizacji administracji publicznej i prywatyzacji wykonywania zadań publicznych . 
W związku z tym sąd pierwszej instancji zobowiązany został do dokonania niezbęd-
nych ustaleń pozwalających ocenić, czy spółka wykonuje zadania publiczne lub dys-
ponuje majątkiem publicznym . Ponadto wskazano, że WSA w Kielcach ma odnieść 
się do podniesionego w skardze argumentu, że adresat wniosku wykonuje zadania 
publiczne zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie promocji 
miasta .

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 grudnia 2018 r.
W wyroku z dnia 28 grudnia 2018 r . WSA w Kielcach przyznał rację skarżącemu 
i zobowiązał spółkę do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej 
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku . Stwierdził ponadto, 
że spółka dopuściła się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym narusze-
niem prawa . Sąd, dokonując niezbędnych ustaleń w zakresie wykonywania przez 
spółkę zadań publicznych, otrzymał informacje od Prezydenta Miasta, iż w latach 
2010–2016 miasto przekazało na rzecz klubu piłkarskiego – tytułem promocji mia-
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sta przez sport – środki finansowe w kwocie łącznie 6 470 597,50 zł . Ponadto w tym 
okresie przekazano ze środków publicznych łącznie kwotę 54 700 000 zł tytułem 
opłacenia objętych przez miasto akcji w kapitale zakładowym spółki . Wskazać należy 
także, że spółka dzierżawi od miasta część nieruchomości, na której usytuowany jest 
stadion piłkarski wraz z częścią administracyjną i zapleczem szatniowym oraz dzier-
żawi grunt pod działalność komercyjną . Sąd wskazał, iż podmioty reprezentujące 
inne osoby lub jednostki organizacyjne są obowiązane do udostępnienia informacji 
publicznej tylko wtedy, gdy informacja ma związek z wykonywaniem zadania pu-
blicznego lub jeżeli dysponują majątkiem publicznym . Po dokonaniu analizy stanu 
faktycznego stwierdzono, że spółka wykonuje zadania publiczne i jednocześnie dys-
ponuje majątkiem publicznym . W związku z tym sąd uznał, że wskazana spółka jest 
podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art . 4 
ust . 1 u .d .i .p i zobowiązał ją do rozpoznania wniosku . Zdaniem sądu bezczynność, 
która zaistniała w niniejszej sprawie, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem pra-
wa z powodu problemów interpretacyjnych z art . 4 ust . 1 u .d .i .p . Spółka pozostawała 
w błędnym przekonaniu, że nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia in-
formacji publicznej, o czym poinformowała wnioskodawcę .

Prawo do informacji
Analizując przedmiotową sprawę odnieść należy się zarówno do przepisów prawa 
międzynarodowego, jak i krajowego . Art . 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowie-
ka stanowi, że każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej . Prawo to 
obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i roz-
powszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na grani-
ce . Ponadto w art . 19 ust . 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych wskazano, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii . 
Prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania 
wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem 
lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według wła-
snego wyboru . Prawo do informacji wyartykułowane zostało także w prawie unij-
nym (art . 15 ust . 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art . 42 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej) . Na gruncie prawa krajowego o przedmiotowej 
sprawie traktuje u .d .i .p . oraz art . 61 ust . 1 Konstytucji RP . Zgodnie ze wskazanym 
przepisem ustawy zasadniczej inne osoby oraz jednostki organizacyjne w zakresie, 
w jakim wykonują zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym 
lub majątkiem Skarbu Państwa, są zobowiązane do udostępnienia informacji pu-
blicznej o ich działalności . W Konstytucji RP nie odnajdziemy pojęcia „informacji 
publicznej” . Zgodzić należy się z twierdzeniem, że „brzmienie art . 61 Konstytucji RP 
pozwala jednak dokonać rekonstrukcji tego pojęcia” [Opaliński 2015] . Zgodnie z tre-
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ścią art . 1 ust . 1 u .d .i .p . każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację 
publiczną w rozumieniu wskazanego aktu prawnego i podlega udostępnieniu na za-
sadach i w trybie określonych w ustawie . Istotne jest również podkreślenie, iż co do 
zasady każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art . 2 ust . 1 
u .d .i .p .) . W art . 4 u .d .i .p wymieniono katalog otwarty podmiotów zobowiązanych do 
udostępnienia informacji publicznej . Wskazane przepisy stanowią o prawie każde-
go obywatela do uzyskania informacji o sprawach publicznych . Zarówno przepisy 
prawa międzynarodowego, jak i krajowego odnoszą się do przedmiotowej kwestii, 
co wskazuje na jej istotę . Zaznaczyć należy, iż w Polsce jest to prawo powszechne 
o randze konstytucyjnej .

Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej
Kluczowa dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest odpowiednia interpre-
tacja art . 4 ust . 1 pkt 5 u .d .i .p . Wymieniony przepis wzbudził wiele problemów 
i kontrowersji w zakresie jego stosowania . Ustawodawca zawarł w nim szer-
sze uregulowanie aniżeli występujące w art . 61 Konstytucji RP [Tarnacka 2009] . 
W tym kontekście warto zauważyć, że w art . 61 ust . 1 Konstytucji RP użyto spójnika 
„i”, podczas gdy w art . 4 ust . 1 pkt 5 u .d .i .p . spójnika „lub” . Słusznie zaznacza się 
w orzecznictwie, że wskazane rozbieżności i różnice między przepisami konstytu-
cyjnymi a przepisami u .d .i .p . muszą być brane pod uwagę przy wykładni przepisów 
u .d .i .p . [Uchwała NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r ., sygn . I OPS 1/05] . Ustawodawca 
sformułował przepis art . 4 ust . 1 pkt 5 u .d .i .p . w ten sposób, że oddzielnie wskazał 
na wykonywanie zadań publicznych oraz dysponowanie majątkiem publicznym . 
Jak wskazuje się w doktrynie:

osobne traktowanie tych cech prowadzi do obłożenia obowiązkami informacyjnymi 
podmiotów, które nie dysponują majątkiem publicznym, ale (chociażby okazjonalnie) 
wykonują zadanie publicznie użyteczne (a nie „zadanie władzy publicznej”), należące 
również do obowiązków władzy publicznej, jednakże nie powierzone przez władzę (…) 
[Bernaczyk 2008] . 

NSA w uchwale z dnia 11 kwietnia 2005 r . podkreślił, że w każdym przypadku do-
konywania oceny, czy określony podmiot jest zobowiązany do udostępniania in-
formacji publicznej, konieczne jest ustalenie, czy podmiot ten mieści się w owym 
ogólnym określeniu „władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania 
publiczne” . Podobnie wskazał NSA w wyroku z dnia 9 października 2018 r . wyda-
nym w niniejszej sprawie . Należy zgodzić się ze stwierdzeniem sądu, że ustawo-
dawca obowiązkiem udostępnienia informacji publicznej objął dwie zasadnicze 
grupy . Pierwszą są władze publiczne, a drugą podmioty wykonujące zadania pu-
bliczne, niebędące władzami publicznymi . NSA wskazuje, zgadzając się z opinią 



80 Wojciech Kiełbasiński

skarżącego, iż wyliczenie zawarte w art . 4 ust . 1 pkt 1–5 tworzy katalog otwarty 
podmiotów zobowiązanych . Jest on wyliczeniem przykładowym i niewyczerpują-
cym . Każdorazowe ustalenie, czy adresat wniosku jest podmiotem zobowiązanym 
do udostępnienia informacji publicznej zgodnie ze wskazanymi przepisami, po-
winno zostać poprzedzone uzyskaniem odpowiedzi na pytanie, czy zawiera się on 
w zakresie pojęcia władzy publicznej, a w przypadku odpowiedzi negatywnej – czy 
wykonuje zadania publiczne . Przechodząc do analizy art . 4 ust . 1 pkt 5 u .d .i .p . nale-
ży zaznaczyć, że zgodnie z tym przepisem obowiązane do udostępnienia informacji 
publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, 
w tym w szczególności podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organi-
zacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym 
oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 
lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozu-
mieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów . W przepisie tym ustawo-
dawca wyodrębnił aż trzy niezależne od siebie grupy podmiotów zobowiązanych . 
Spełnienie jednej z wymienionych w tym przepisie przesłanek pozwala przyjąć, że 
dany podmiot jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej [Wyrok 
NSA z dnia 3 października 2017 r ., sygn . I OSK 3288/15] . W orzecznictwie i doktry-
nie wskazuje się, że podmiotami obowiązanymi na mocy art . 4 ust . 1 pkt 5 u .d .i .p . 
są między innymi Ludowy Klub Sportowy [Wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 sierp-
nia 2016 r ., sygn . II SAB/Kr 111/16], Polski Związek Łowiecki [Wyrok NSA z dnia 
21 lipca 2017 r ., sygn . I OSK 720/16], Polski Związek Działkowców oraz Rodzinne 
Ogrody Działkowe [Wyrok NSA z 26 listopada 2002 r ., sygn . II SAB/Kr 69/02; Wy-
rok WSA w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2018 r ., sygn . II SAB/Łd 40/16] . Także organiza-
cje pozarządowe wykonujące zadania publiczne obowiązane są do udostępnienia 
informacji w tym zakresie .

Wykonywanie zadań publicznych przez kluby sportowe
Istotna jest również kwestia wykonywania przez kluby sportowe, działające w formie 
spółek kapitałowych, zadań publicznych . Zgodzić należy się z Karoliną Tetłak [2017], 
że finansowanie sportu ze środków publicznych wynika z realizacji jednego z podsta-
wowych zadań publicznych . Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać 
dotacje klubom sportowym zarówno na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r . 
o sporcie, jak również na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie . W jednym i drugim przypadku mamy do czy-
nienia ze zleceniem zadania publicznego i jego finansowaniem [Sawicka 2014] . Pod-
kreślić należy, że jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość finansowania 
zadań publicznych w sposób bezpośredni lub pośredni . Bezpośrednie finansowanie 
związane jest z przekazywaniem środków publicznych na realizację danego celu lub 
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związanych z nim inwestycji . Ulgi podatkowe to przykład form finansowania pośred-
niego [Tetłak 2018] . W przedmiotowej sprawie adresat wniosku wykonywał zada-
nia publiczne i dysponował majątkiem publicznym . Potwierdził to Prezydent Miasta 
w piśmie skierowanym do WSA w Kielcach wskazując, że klub realizował zadania 
promocji miasta w związku z udziałem zawodników klubu sportowego piłki nożnej 
w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy .

Podsumowanie 
Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że WSA w Kielcach zasadnie przyznał 
rację skarżącemu i zobowiązał spółkę do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie in-
formacji publicznej . Początkowa wykładnia art . 4 ust . 1 pkt 5 u .d .i .p . dokonana zo-
stała przez WSA w Kielcach w sposób wadliwy, w efekcie czego doprowadziła do 
niewłaściwego zastosowania wymienionego przepisu . Zasadnie stwierdził skarżący, 
co potwierdził również NSA, iż w przypadku wykonywania zadań publicznych klub 
zobowiązany był do udostępnienia informacji publicznej we wskazanym zakresie . 
Każdy klub wykonujący zadania publiczne jest obowiązany na podstawie u .d .i .p do 
udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wykorzystania otrzymanych środ-
ków finansowych . Nie ma znaczenia fakt, że klub funkcjonuje w formie spółki kapita-
łowej z przewagą kapitału prywatnego .

Wskazać również trzeba, że realizacja konstytucyjnego prawa do uzyskania infor-
macji publicznej wymaga, aby każdy obywatel mógł otrzymać informacje w zakresie 
wykorzystania środków publicznych przekazywanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego klubom sportowym . Przytoczyć należy stwierdzenie NSA poczynione 
w niniejszej sprawie, że –  zgodnie z ogólną zasadą finansów publicznych – środki 
publiczne mogą zostać zaangażowane wyłącznie na realizację zadań publicznych . 
Zgodnie z art . 4 ust . 1 pkt 5 u .d .i .p . kluby sportowe wykonujące zadania publiczne 
lub dysponujące majątkiem publicznym powinny udzielić wnioskodawcy informacje 
w zakresie wydatkowania środków publicznych .
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The sports club as an entity obliged to provide access to public information
S U M M A R Y
The aim of this paper is to determine whether a sports club that performs public tasks or has 
public assets at its disposal is an entity obliged to make public information available according 
to the Act of 6 September 2001 on access to public information, even if it operates as a private 
law company with a majority of private capital . The author analyzes and evaluates the rulings 
in which he was one of the parties and points to the provisions entitling the applicant to obtain 
access to public information from the sports club . These rulings are very important because 
they indicate the possibility for citizens to obtain information about public funds that are 
transferred to professional clubs .

Keywords: football club, public information, law, football

Klub sportowy jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji 
publicznej
S T R E S Z C Z E N I E
Celem artykułu jest ustalenie, czy klub sportowy wykonujący zadania publiczne lub dyspo-
nujący majątkiem publicznym jest podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji 
publicznej w rozumieniu art . 4 ust . 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r . o dostępie do informa-
cji publicznej, nawet pomimo prowadzenia działalności w formie spółki prawa prywatnego 
z większościowym udziałem kapitału prywatnego . Autor analizuje oraz ocenia orzeczenia, 
w której był jedną ze stron, oraz wskazuje na przepisy uprawniające wnioskodawcę do uzy-
skania dostępu do informacji publicznej od klubu sportowego . Orzeczenia te są bardzo istotne, 
gdyż wskazują na możliwość zdobycia przez obywateli informacji o środkach publicznych, któ-
re są przekazywane profesjonalnym klubom sportowym . 

Słowa kluczowe: klub piłkarski, informacja publiczna, prawo, piłka nożna
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ZASKARŻALNOŚć  
SPORTOWYCH ORZECZEŃ DYSCYPLINARNYCH – 

UWAGI NA TLE UNORMOWAŃ  
POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

Wstęp
Sportowe sądownictwo dyscyplinarne w Polsce organizowane jest w głównej mierze 
przez polskie związki sportowe1, które w poruszonym zakresie działają w oparciu 
o unormowanie przepisu art . 13 ust . 2 pkt 2 Ustawy o sporcie (dalej:  u .s .) . Kom-
petencja ta nie jest jednak uprawnieniem nieograniczonym – wytyczne zawarte 
w art . 45b u .s . istotnie wpływają na kształt sądownictwa dyscyplinarnego w danej 
dyscyplinie sportu, a zarazem wyznaczają pewne granice normatywne, poza które 
swoboda legislacyjna polskiego związku sportowego już nie sięga . Granice te są za-
zwyczaj standardem minimalnym, który muszą wypełnić akty wykonawcze tak, by 
zwłaszcza uczestnikom sportowej rywalizacji zapewnić w pierwszej kolejności moż-
liwość realizacji ich prawa do obrony oraz, by na późniejszym etapie, istniała także 
możność poddania przez nich kontroli instancyjnej2 ostatecznych bądź nieostatecz-
nych orzeczeń dyscyplinarnych . Wszak uregulowania art . 45b ust . 2 pkt 1 i 2 u .s . sta-
nowią wprost, że odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie zawsze musi opierać 
się na dwóch filarach – prawie do obrony i dwuinstancyjności postępowania3 .

Wydaje się zatem, że to właśnie co najmniej dwuinstancyjność sportowych postę-
powań dyscyplinarnych jest tym uwarunkowaniem, które pozwala z jednej strony na 
wszechstronne zbadanie każdego przypadku poddanego jurysdykcji organów dyscy-
plinarnych, z drugiej zaś – na kontrolę merytorycznych rozstrzygnięć przez podmiot 

1 Warto zwrócić uwagę, że jest to swego rodzaju wyraz tzw . teorii autonomii prawa sportowego 
[Jędruch 1972; Szwarc 1977; Kubiak 2016] . Założenia tej teorii często jednak są negowane w piśmiennic-
twie [Filar 1997] .

2 Przez kontrolę instancyjną należy rozumieć badanie poprawności rozstrzygnięcia organu I instancji 
przez organ II instancji .

3 W tym zakresie dostrzegalne jest podobieństwo sportowego prawa dyscyplinarnego względem po-
wszechnego prawa karnego [por .: Szwarc 1999; nieco odmiennie: Jóźwiak 2014] .
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rewizyjny . W ten sposób uczestnik sportowej rywalizacji uzyskuje prawo do dwu-
krotnego rozpatrzenia swojej sprawy, co zazwyczaj związane jest z uprawnieniem do 
zadecydowania, czy z owego prawa z zyskiem dla siebie chce on skorzystać . Wska-
zana decyzja jest więc każdorazowo przesłanką wszczęcia określonej procedury za-
skarżenia orzeczenia, która zakończy się na etapie odwoławczym bądź to uznaniem 
skargi za zasadną, bądź też utrzymaniem zaskarżonego orzeczenia w mocy .

Charakterystyka poszczególnych rozwiązań dotyczących zaskarżalności spor-
towych orzeczeń dyscyplinarnych – czy to na poziomie ogólnym (tzn . ustawowym), 
czy też na poziomie polskich związków sportowych – została poprzedzona analizą 
modelu odwoławczego, który przyjęto w wiodących polskich aktach prawnych . Akty 
te, regulujące przykładowo procedurę cywilną lub procedurę karną, zbudowano na  
podstawie teoretycznoprawnej, wzorującej się na wieloletnich doświadczeniach usta-
wodawstw z kręgu Europy Środkowej . Z tego też powodu wstępna część rozważań 
została zogniskowana wokół analizy tych rozwiązań modelowych, które jawią się jako 
adekwatne w odniesieniu do sportowego prawa dyscyplinarnego . W konsekwencji 
podbudowa ta stała się punktem wyjścia dla omówienia – na zasadzie egzemplifika-
cji – rozwiązań, które zostały przyjęte przez Polski Związek Koszykówki jako rozwią-
zania mogące w pewnych kwestiach budzić spore wątpliwości . W dalszej kolejności 
poddano analizie również inne instytucje prawne, które zostały już przewidziane re-
gulacjami generalnymi, zawartymi między innymi w art . 45c i następnych u .s .

Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki przyjętych w sportowym prawie 
dyscyplinarnym rozwiązań odwoławczych w reżimach prawnych dwojakiego ro-
dzaju, tj . w reżimie związkowym – na przykładzie rozwiązań obranych przez Pol-
ski Związek Koszykówki – oraz w reżimie ustawowym, w kontekście oceny stopnia 
realizacji zasad dwuinstancyjności oraz prawa do obrony . Zestawienie to pozwala 
na wywiedzenie wniosków, które wynikają z weryfikacji hipotezy wyrażającej się 
w stwierdzeniu, że rozproszona regulacja prawna podustawowa4 czyni zaskarża-
nie ostatecznych sportowych decyzji dyscyplinarnych dalece nieintuicyjnym . Może 
to mieć niekiedy przełożenie na realizację przez uczestników sportowej rywaliza-
cji ich prawa do obrony . Konstatacja ta, jako potwierdzona w toku wywodu, staje 
się asumptem do sformułowania tzw . postulatów de lege ferenda, mających na celu 
zmianę zastanego porządku prawnego . 

Rozważania w głównej mierze prowadzono przy użyciu metody dogmatycznopraw-
nej, która – wzbogacona o pewne instrumenty teoretycznoprawne – jawi się jako 
narzędzie nie tyle właściwe, ile konieczne, w badaniu treści obowiązujących unor-
mowań prawnych . Tym samym opracowanie wpisuje się w nurt przemawiający za 
koniecznością reformy całego porządku prawnego sportowego sądownictwa dys-

4 Akty prawne podustawowe to te akty, które nie są – w przeciwieństwie do ustaw – uchwalane w sto-
sownej procedurze przez Sejm RP i Senat RP .
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cyplinarnego [zob . też: Fila 2020] . Konieczność ta jest związana z dostrzeżeniem 
uwarunkowań, które przemawiają za sformułowaniem „nowych zasad gry”, stwa-
rzających ramy dla postępującej innowacyjności rozwijającego się z każdym dniem 
polskiego współzawodnictwa sportowego . 

Zarys modelu zaskarżania decyzji prawnych
Każdy środek zaskarżenia, którego celem jest wzruszenie orzeczenia, może być opi-
sywany przez takie cechy, jak: dewolutywność, suspensywność, skargowość, kasa-
toryjność lub reformatoryjność oraz tak zwaną okoliczność reformationis in peius5 . 
Dewolutywność jest zawsze wiązana z określeniem, który organ orzeczniczy ma roz-
poznawać dany środek zaskarżenia – czy jest to ten sam organ (niedewolutywność), 
inny organ (bezwzględna dewolutywność), czy też inny organ, lecz z udziałem tego 
samego organu (względna dewolutywność) . Suspensywność z kolei kojarzona jest ze 
wstrzymaniem wykonania nieprawomocnego orzeczenia (nieosądzonego dwa razy) 
aż do czasu rozpoznania środka zaskarżenia . Skargowość dotyczy wszczęcia postę-
powania odwoławczego tylko przez określone prawem podmioty, co w bezwzględ-
nym ujęciu tej cechy wyklucza wszczęcie postępowania z urzędu . Zawarty w środku 
zaskarżenia wniosek bądź to o zmianę orzeczenia, bądź o jego uchylenie, będzie ko-
lejno odpowiadać albo cesze reformatoryjności, albo kasatoryjności . Wreszcie oko-
liczność reformationis in peius stanowi o zakazie pogarszania sytuacji tego podmiotu, 
który środek zaskarżenia wywiódł na swoją korzyść [por .: Świecki 2018] .

Można powiedzieć, że wskazane wyżej cechy niejako determinują elementy, które 
w swej treści powinien zawierać każdy środek zaskarżenia tak, by spełniał on swe 
zakreślone w powyższy sposób funkcje . Mianowicie do najczęściej występujących 
w modelowym ujęciu elementów zalicza się: wymogi formalne samego pisma, w któ-
rym jest wyrażony środek zaskarżenia, wskazanie kierunku oraz zakresu zaskarże-
nia, sformułowanie zarzutów odwoławczych, wyartykułowanie wniosku płynącego 
z takiego stanu rzeczy oraz uzasadnienie wszystkich elementów, które takiego uza-
sadnienia wymagają . Najczęściej spotykanymi wymogami formalnymi pisma, któ-
re ma wywołać jakiekolwiek skutki prawne, jest oznaczenie: adresata, skarżącego, 
organu pierwszej instancji, skarżonego orzeczenia, wskazanie daty sporządzenia 
pisma, a także umieszczenie własnoręcznego podpisu pod treścią pisma . Z jednej 
strony wskazanie kierunku zaskarżenia polega na określeniu, na czyją korzyść (nie-
korzyść) wnoszony jest środek zaskarżenia po to, aby przykładowo istniała możli-
wość prawidłowego wyznaczenia zakresu obowiązywania wcześniej wskazanej re-
guły reformationis in peius. Z drugiej strony zakres zaskarżenia zasadniczo zawsze 
wyznacza ramy postępowania odwoławczego, a więc ten fragment orzeczenia, któ-

5 Zwrot ten można w wolnym tłumaczeniu z łac . rozumieć jako „zmiana na gorsze” .
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ry został zaskarżony . Wydaje się jednak, że elementem kluczowym dla powodzenia 
całej akcji zaskarżenia orzeczenia jest sformułowanie poprawnych merytorycznie 
zarzutów . To właśnie zarzuty, zazwyczaj grupowane w kategoriach zarzutów mate-
rialnoprawnych, procesowych oraz faktualnych, stanowią wyraz tych uchybień, któ-
re świadczą o braku możliwości utrzymania danego orzeczenia w obrocie prawnym . 
Z tego miejsca już prosta droga prowadzi do sformułowania wniosku odwoławczego, 
zmierzającego albo do zmiany zaskarżonego orzeczenia (wniosek reformatoryjny), 
albo do jego uchylenia (wniosek kasatoryjny) . Elementy te zawsze powinny zostać 
uzasadnione w takim zakresie, w jakim konieczne jest wskazanie zwłaszcza moty-
wów faktycznych i prawnych, przemawiających za słusznością drogi obranej przez 
skarżącego [zob . szerz .: Zagrodnik 2016] .

Wskazane uwarunkowania skargi wszczynającej postępowanie odwoławcze rzu-
tują na kolejny etap procedowania, czyli rozpatrzenie tej skargi . Zazwyczaj skargę 
wnosi się do organu, który wydał zaskarżone orzeczenie, aby organ ten wstępnie 
rozstrzygnął zagadnienie możności wykonania swojego orzeczenia do czasu roz-
poznania środka zaskarżenia (przy względnej suspensywności) . Następnie organ 
bądź to uwzględnia skargę w całości (przy środkach zaskarżenia względnie dewo-
lutywnych), bądź to przekazuje skargę organowi wyższej instancji (przy środkach 
zaskarżenia bezwzględnie dewolutywnych lub przy braku uznania zasadności środ-
ka zaskarżenia względnie dewolutywnego), bądź też rozpoznaje sprawę po raz drugi 
(przy środkach zaskarżenia względnie niedewolutywnych) . Analizując w dalszym 
toku wywodu środki zaskarżenia wyłącznie względnie dewolutywne, które zdają się 
dominować w przyjmowanych powszechnie rozwiązaniach prawnych, można przy-
jąć, że celem tzw . postępowania międzyinstancyjnego6 jest albo uwzględnienie racji 
skarżącego w całości (bez nadawania sprawie dalszego biegu), albo zbadanie kwestii 
formalnych skargi i przekazanie jej do rozpatrzenia organowi wyższej instancji . Or-
gan, rozpoznając środek odwoławczy w granicach zaskarżenia oraz podniesionych 
zarzutów, może wydać orzeczenia odpowiadające treści wniosku, tzn . orzeczenie 
reformatoryjne bądź kasatoryjne lub też zawyrokować konfirmacyjnie, tzn . utrzy-
mać zaskarżone orzeczenie w mocy . Niemniej nie są wykluczone sytuacje, w których 
każda z części zaskarżonego orzeczenia zostanie poddana innemu ze wskazanych 
reżimów [zob . np .: Steinborn 2014] .

Zarysowany pokrótce model kształtuje się nieco inaczej przy wnoszeniu środ-
ków odwoławczych przeciw orzeczeniom nieprawomocnym, niż w przypadku, gdy 
mowa o orzeczeniach prawomocnych7 . Prawomocność orzeczeń, która: „(…) stanowi 

6 Postępowanie międzyinstancyjne jest to ten etap postępowania, który zaczyna się w momencie 
wniesienia odwołania, a kończy w chwili przekazania go przez organ I instancji organowi II instancji .

7 Orzeczeniami nieprawomocnymi nazywane są takie, od których służy tzw . zwyczajny środek odwo-
ławczy, natomiast orzeczenia prawomocne są zasadniczo niezaskarżalne . W tym drugim przypadku jednak 
prawo może wyjątkowo przewiadywać możliwość wniesienia tzw . nadzwyczajnych środków odwoławczych .
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konwencjonalne potwierdzenie rozstrzygnięcia sądu i jest prawnie usankcjonowaną 
metodą zamykania toczącego się dyskursu operatywnego” [Król 1992; zob . też: Woś 
2007], wyznacza granicę, względem której ważyć należy zasadę niezaskarżalności 
orzeczeń prawomocnych względem wyjątku poczynionego na rzecz nadzwyczajnych 
trybów odwoławczych . Wszak pewność ogółu obrotu prawnego oparta została na 
założeniu, że wykonywanie (egzekwowanie) tych orzeczeń, które są prawomocne, 
zasadniczo nie wiąże się z ryzykiem, że skutki, jakie owo wykonanie za sobą pocią-
ga, mogą być odwracane na mocy dalszych działań uprawnionych podmiotów . Stąd 
wskazana zasada może doznawać wyłomu tylko z uwagi na nadzwyczajne okoliczno-
ści, wykazujące charakter faktyczny lub prawny . Okoliczności te mogą przemawiać 
za tym, aby orzeczenia na przykład rażąco niesprawiedliwe usuwane były z obrotu 
prawnego nawet przy wyjściu poza te obostrzenia czasowe, które warunkują okres 
trwania niepewności co do danego stanu prawnego [por .: Langrod 1931] .  

Unormowania Polskiego Związku Koszykówki
Polski Związek Koszykówki co kilka lat uchwala Regulamin Dyscyplinarny zatwier-
dzony przez Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Koszykówki… (dalej: Regu-
lamin Dyscyplinarny), którego obecna wersja z 2020 r . przewiduje między innymi 
takie unormowania, które wpisują się w omawianą tematykę [pzkosz .pl 2020] . Mia-
nowicie par . 16 ust . 1 Regulaminu Dyscyplinarnego stanowi wprost, że: „Od orzeczeń 
dyscyplinarnych wydanych przez organ orzekający w I instancji stronom przysługuje 
odwołanie do organu odwoławczego, którym jest Komisja Odwoławcza PZKosz” . Do-
datkowo w  par . 16 ust . 2 Regulaminu Dyscyplinarnego mowa jest o tym, że: 

W rozgrywkach turniejowych, w sprawach, w których została nałożona kara dyskwalifi-
kacji w trybie § 13 ust . 7 organem odwoławczym jest Jury d’Appel składające się z przed-
stawicieli drużyn uczestniczących w turnieju, sędziów oraz przedstawiciela Wydziału 
Szkolenia Departamentu Sportu, jeżeli jest obecny . 

W obu wskazanych regulacjach dostrzegalna jest zależność taka, że strona każdora-
zowo ma prawo odwołać się od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w trybie Regu-
laminu Dyscyplinarnego do organów wyższej instancji .

Określając charakter środka zaskarżenia, jakim jest odwołanie od decyzji orga-
nu I instancji, należy wskazać na jego: względną dewolutywność, względną niesu-
spensywność, skargowość, kasatoryjność lub reformatoryjność oraz okoliczność 
reformationis in peius . Po pierwsze, rozpatrując kolejno wskazane cechy, można 
stwierdzić, że zasadniczo odwołanie rozpoznaje organ II instancji z tym zastrzeże-
niem, że organ I instancji robi to wtedy, gdy uzna złożone odwołanie za uzasadnione 
w całości albo w części, o czym niezwłocznie informuje organ odwoławczy (par . 19 
zd . 1 Regulaminu Dyscyplinarnego) . Po drugie, zasadą jest, że wniesienie odwołania 
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nie wstrzymuje wykonania decyzji w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej . Nie-
mniej w szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator rozgrywek, może – na 
wniosek strony – wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania 
przez organ odwoławczy (par . 18 ust . 1 i 2 Regulaminu Dyscyplinarnego) . Stanowi to 
o swoistym zaangażowaniu organizatora rozgrywek (organu egzekucyjnego) w de-
cydowaniu o zagadnieniach merytorycznych danej sprawy dyscyplinarnej, gdzie ów 
organ niejako zobowiązany jest przewidywać przyszłe rozstrzygnięcia organu odwo-
ławczego . Po trzecie, ani organ I instancji, ani też organ II instancji nie zmieniają swo-
ich orzeczeń z urzędu, co czyni skargę–odwołanie warunkiem koniecznym wszczęcia 
postępowania odwoławczego . Po czwarte, składany przez skarżącego wniosek może 
doprowadzić między innymi bądź do zmiany zaskarżonego orzeczenia, bądź do jego 
uchylenia (par . 21 ust . 2 Regulaminu Dyscyplinarnego) . Wreszcie, po piąte, okolicz-
ność reformationis in peius określona została w par . 21 ust . 3 Regulaminu Dyscypli-
narnego w taki sposób, że: „Organ odwoławczy, orzekając co do istoty sprawy, nie 
może orzec na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie” .

W związku z tym odwołanie, jako środek zaskarżenia, musi w szczególności speł-
niać takie warunki formalne, jak: skierowanie do organu I instancji korespondencji 
w formie dokumentów zeskanowanych i wysłanych pocztą elektroniczną (przez ana-
logię do par . 3 ust . 6 Regulaminu Dyscyplinarnego), wyraźne wskazanie żądania oraz 
uzasadnienie, czyli wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 
żądanie (par . 17 ust . 1 Regulaminu Dyscyplinarnego) oraz spełnienie wymogu fiskal-
nego, tzn . wniesienie odwołania jednocześnie z zapłatą kaucji odwoławczej (par . 16 
ust . 7 Regulaminu Dyscyplinarnego) . 

Wydaje się, że w przytoczonych w powyższym akapicie unormowaniach brakuje 
kilku elementów, które czyniłyby odwołania bardziej przejrzystymi, a wręcz zsyn-
chronizowanymi z modelowymi uwarunkowaniami postępowania odwoławczego . 
Po pierwsze, skarżący nie jest zobowiązany do wskazania kierunku zaskarżenia . 
O ile w przypadku obwinionego jasne jest, że zawsze będzie on skarżył orzeczenie 
na swoją korzyść, o tyle należy pamiętać, że stroną postępowania jest także przykła-
dowo organizator rozgrywek, który już – jako rzecznik oskarżenia8 – może skarżyć 
orzeczenia zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego . Kwestie te rzutują na 
stosowanie w tym przypadku reguły reformationis in peius, ponieważ nie sposób tu-
taj odczytać „korzyści” organizatora rozgrywek (zgodnie z brzmieniem par . 21 ust . 3 
Regulaminu Dyscyplinarnego) . Po drugie, brak konieczności artykułowania przez 
stronę zarzutów odwoławczych i wskazania zakresu zaskarżenia czyni unormowa-
nie par . 21 ust . 1 Regulaminu Dyscyplinarnego  unormowaniem pustym w takim ob-
szarze, w jakim nie jest możliwe oznaczenie granic rozpoznania środka zaskarżenia 

8 Rzecznikiem oskarżenia zazwyczaj nazywany jest ten podmiot, który wszczyna jakiekolwiek postę-
powanie dyscyplinarne, wnosząc o wydanie werdyktu przez stosowny organ orzeczniczy .
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według wskazanych tam wytycznych . Wydaje się, że próba odczytywania zakresu za-
skarżenia oraz zarzutów odwoławczych z treści uzasadnienia faktualnego oraz uza-
sadnienia prawnego jest operacją tak dalece utrudnioną, że w większości przypad-
ków jest niemożliwą do przeprowadzenia . Tym sposobem wskazane niedociągnięcie 
przy tworzeniu regulaminu jawi się jako rażące o tyle, o ile zdaje się wymagać pilnej 
interwencji w zakresie modyfikacji unormowań Regulaminu Dyscyplinarnego .

Postępowanie wywołane wniesieniem środka zaskarżenia kształtowane jest 
w ten sposób, że organ I instancji w pierwszej kolejności zobligowany jest wyrazić 
ocenę, czy odwołanie to jest uzasadnione w całości lub części, co przemawiałoby za 
uchyleniem orzeczenia w całości lub części przez organ I instancji (par . 19 zd . 1 Regu-
laminu Dyscyplinarnego) . Niemniej już przy kolejnym kroku pojawia się niejasność 
w takim zakresie, w jakim nie jest do końca pewne, który z organów na etapie postę-
powania międzyinstancyjnego odpowiedzialny jest za kontrolę formalną odwołania . 
Z jednej strony odpowiedzialność taka spoczywa na organie I instancji, jeżeli skłonny 
jest on przychylić się do wniosku skarżącego (par . 19 zd . 3 Regulaminu Dyscyplinar-
nego), z drugiej zaś – to organ II instancji – błędnie określony w par . 17 zd . 2 Regu-
laminu Dyscyplinarnego jako Komisja Odwoławcza PZKosz, z pominięciem w tym 
przypadku Jury d’Appel – władny jest jedynie wydać postanowienie w przedmiocie 
pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia . Rozbieżność ta może wszak doprowa-
dzić do paradoksalnej sytuacji, w której organ I instancji, uwzględniając w całości 
obarczone brakami formalnymi odwołanie, nie może go pozostawić bez rozpoznania 
z tego powodu, że kompetencja ta zastrzeżona jest wyłącznie dla organu II instancji 
(a wręcz – przy literalnym odczytywaniu postanowień Regulaminu Dyscyplinarne-
go – tylko Komisji Odwoławczej PZKosz) .

Pomijając powyższe niedociągnięcia, kolejne problemy w stosowaniu unormo-
wań mogą się pojawić tam, gdzie wskazane w par . 20 Regulaminu Dyscyplinarnego 
postępowanie wyjaśniające w żadnym innym miejscu nie zostało dookreślone . Wy-
daje się, że tego typu regulacja wprowadza zamęt o tyle, o ile trudno określić, czy 
celem postępowania odwoławczego jest wyłącznie kontrola orzeczenia organu I in-
stancji, czy też powtórne merytoryczne rozpoznanie sprawy przy aktywności w ob-
szarze gromadzenia materiału dowodowego . Odpowiedzi na to pytanie nie sposób 
znaleźć w par . 21 ust . 2 Regulaminu Dyscyplinarnego, ponieważ regulacja ta, poza 
określeniem rodzajów rozstrzygnięć organu odwoławczego, nie zakreśla podstaw, 
które przykładowo przemawiają za wydaniem orzeczenia kasatoryjnego (par . 21 
ust . 2 pkt 2–4 Regulaminu Dyscyplinarnego) .

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na tę okoliczność, że orzeczenie organu 
II instancji jest dalej zaskarżalne mimo tego, że orzeczeniu temu przysługuje walor 
prawomocności (par . 21 ust . 5 i 6 Regulaminu Dyscyplinarnego) . Jednak nawet te 
strony, które nie są zastępowane przez profesjonalnego pełnomocnika, nie są o tym 
pouczane, choćby na wzór wskazanego w par . 16 ust . 5 zd . 2 Regulaminu Dyscypli-
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narnego obowiązkowego pouczenia o przysługującym prawie do odwołania się od 
orzeczenia organu I instancji [por .: Kossowski 2016] . Stawia to pod znakiem zapy-
tania realizację prawa do obrony strony, wobec której przykładowo zostało wydane 
orzeczenie rażąco niesprawiedliwe przez dyscyplinarne organy związkowe .

Unormowania ustawowe
Zgodnie z treścią art . 45c u .s . ostateczne związkowe decyzje dyscyplinarne mogą być 
zaskarżane w drodze skargi do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu . Skarga 
ta z jednej strony obwarowana jest terminem na jej wniesienie, tj . 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji dyscyplinarnej, z drugiej – wymogiem fiskalnym w postaci ko-
nieczności uiszczenia opłaty wpisowej (art . 45c ust . 1 i 4 u .s .) . W tym zakresie ustawa 
nie określa ani dalszych wymogów formalnych skargi jako nadzwyczajnego środka 
zaskarżenia, ani tym bardziej trybu, w którym skarga ta rozpoznawana jest przez 
Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, ani też rodzaju wydawanych werdyktów . Są 
to więc: „(…) postępowania prowadzone w szczególnym trybie, określonym przez 
przepisy ustawy o sporcie, postanowienia statutów i regulaminów polskich związ-
ków sportowych oraz postanowienia statutu Trybunału Arbitrażowego” [Krześniak 
2020, teza II .3 .A] . Należy zauważyć, że tego typu nad wyraz daleko posunięte luki 
legislacyjne na poziomie ustawowym nie dość, że stanowią powielenie tych kompli-
kacji, o których była mowa w odniesieniu do związkowego postępowania odwoław-
czego, to jeszcze pozostawiają tak naprawdę w gestii Zarządu Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego jedynie ustalenie różnych kwestii wpływających przede wszystkim na 
realizację prawa do obrony strony .

Rzecz nieco odmiennie przedstawia się w stosunku do kolejnego nadzwyczajnego 
środka zaskarżenia, jakim jest skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od orzeczenia 
wydanego przez Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu (art . 45d ust . 2 u .s .) . Skar-
gę tę wnosi się za pośrednictwem Trybunału w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej (art . 45d ust . 3 u .s .) . Sąd Naj-
wyższy, na podstawie art . 45d ust . 5 u .s ., rozpoznaje skargę kasacyjną od orzeczenia 
Trybunału na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej: 
k .p .c .) . W orzecznictwie przyjmuje się, że: 

Przedmiotowy przepis należy dekodować w związku z art . 45a ust . 2 ustawy o sporcie, 
czyli w ten sposób, że przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym może 
być ostateczna decyzja Trybunału, czyli taka, która kończy postępowanie w sprawie  
[sn .pl 2017] . 

Zatem na tym etapie na pierwszy rzut oka wydaje się, że przedmiotowa regulacja 
jest regulacją kompletną o tyle, o ile przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej zostały 
klarownie określone w ustawie szczególnej, zaś tryb postępowania określa już cywil-
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na ustawa proceduralna . Niemniej jest to wrażenie mylne z tego powodu, że choćby 
w art . 3983 par . 1 k .p .c . podstawy skargi kasacyjnej zostały zakrojone o wiele szerzej 
niż ma to miejsce w art . 45d ust . 2 u .s . Wobec tego w doktrynie pojawiają się opi-
nie, że już nawet samo ograniczenie przesłanek dopuszczalności skargi kasacyjnej 
oznacza, że trudno uznać, aby w dyscyplinarnych i regulaminowych sprawach spor-
towych była zrealizowana gwarancja prawa do sądu . Jednocześnie należy bowiem 
mieć na uwadze wykluczenie badania sportowych orzeczeń dyscyplinarnych przez 
sądy powszechne [np .: Zedler 2011] .

Nie da się ukryć, że skarga kasacyjna jest prawdopodobnie najbardziej sforma-
lizowanym pismem procesowym, jakie zostało przewidziane w przepisach polskiej 
procedury cywilnej . Z tego też powodu skarga kasacyjna, zgodnie z treścią art . 871 

par . 1 zd . 1 k .p .c ., obwarowana jest tzw . przymusem adwokacko-radcowskim9 [np .: 
sn .pl 2007], ponieważ nie dość, że w jej treści muszą znaleźć się między innymi takie 
elementy jak: oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy 
jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich 
uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem 
zakresu żądanego uchylenia i zmiany (art . 3984 par . 1 k .p .c .) – to także konieczne 
jest spełnienie szczególnego wymogu, jakim jest sformułowanie wniosku o przyjęcie 
skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie (art . 3984 par . 1 k .p .c .) . Ta ostat-
nia kwestia jawi się jako decydująca dla przyjęcia przez Sąd Najwyższy skargi kasa-
cyjnej do rozpoznania, ponieważ stanie się tak tylko wówczas, gdy: w sprawie wystę-
puje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych 
budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie 
sądów, zachodzi nieważność postępowania, albo też skarga kasacyjna jest oczywiście 
uzasadniona (art . 3988 par . 1 k .p .c .) . Unormowania te zatem w żadnym stopniu nie 
przystają do uwarunkowań wskazanych w art . 45d ust . 5 u .s ., ponieważ – można za-
ryzykować takie stwierdzenie – nie jest w jakimkolwiek stopniu możliwe stosowanie 
procedury cywilnej wprost do skargi kasacyjnej na orzeczenie Trybunału Arbitrażo-
wego do Spraw Sportu, jak wymaga tego ustawa, z pominięciem np . odpowiedniego 
stosowania rzeczonych przepisów10 .

Wnioski końcowe
W wyniku przeprowadzonych rozważań nie da się uniknąć wrażenia, że zasadniczym 
mankamentem polskiego prawnego systemu zaskarżania sportowych orzeczeń dys-
cyplinarnych jest jego niedoregulowanie, zwłaszcza na poziomie ustawowym . Po-

9 Innymi słowy jest to konieczność zastępowania strony przez adwokata lub radcę prawnego .
10 Stosowanie „odpowiednio” przepisów oznacza, że niektóre przepisy stosuje się bezpośrednio, nie-

które modyfikuje się, zaś jeszcze innych nie stosuje się wcale [tak np .: sip .lex .pl 2017] . 
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zostawianie zbyt dużej swobody polskim związkom sportowym często prowadzi do 
wprowadzania takich rozwiązań prawnych, które dalece odbiegają od ogólnego mo-
delu zaskarżania orzeczeń, wypracowanego w procesie historycznym w głównych 
gałęziach polskiego prawa . Aspekt ten wywołuje odczucie niepewności w odniesie-
niu do prawa . Odczucie to z uzasadnionych względów może pojawiać się wśród ad-
resatów norm sportowego prawa dyscyplinarnego, którzy na przykład nie zawsze są 
nawet z urzędu pouczani o przysługujących im prawach co do możliwości wnoszenia 
określony środków zaskarżenia .

W konsekwencji luki prawne, pozwalające na daleko sięgającą uznaniowość 
w stosowaniu prawa, na pewno nie są tymi okolicznościami, które sprzyjają re-
alizacji – wymaganych ustawą – zasady dwuinstancyjności oraz zasady prawa do 
obrony . Co więcej jakiekolwiek rozstrzygnięcia dyscyplinarne, wymykające się 
kontroli sądów powszechnych, mogą się ostać w obrocie prawnym nawet wtedy, 
gdy zostały wydane bądź to z naruszeniem prawa materialnego, bądź z narusze-
niem prawa procesowego . Dzieje się tak dlatego, że nadzwyczajne środki zaskar-
żenia mogą niekiedy swym zakresem nie obejmować odwoływania się w tego typu 
przypadkach . Sytuacja ta ulega idącemu jeszcze dalej pogłębieniu, jeśli weźmie się 
pod uwagę fakt, że różnorodność oraz fragmentaryczność podustawowych unor-
mowań wydawanych przez polskie związki sportowe lub przez Zarząd Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego mogą rodzić liczne niejasności natury przede wszystkim 
wykładniczej . Kwestia ta wyraźnie zarysowana została w odniesieniu do uregu-
lowań Polskiego Związku Koszykówki, w obszarze których wystarczy wskazać na 
mogące powstawać spory co do kompetencji między organami dyscyplinarnymi 
różnych instancji .

Tym sposobem potwierdzona została wskazana na wstępie hipoteza zogniskowa-
na wokół twierdzenia, że rozproszona regulacja prawna podustawowa czyni zaskar-
żanie ostatecznych sportowych decyzji dyscyplinarnych dalece nieintuicyjnym, co 
niekiedy może mieć – w konkretnych przypadkach – przełożenie na realizację prawa 
do obrony uczestników sportowej rywalizacji . Wniosek ten prowadzi do przyjęcia 
postulatu de lege ferenda, żeby ustawodawca dążył w najbliższej przyszłości do mak-
symalnego poszerzenia regulacji ustawowej na tyle, by strony sportowych postępo-
wań dyscyplinarnych miały w pełni zagwarantowane prawo do obrony, wyrażające 
się między innymi koniecznością zapewnienia im szerokiego dostępu do zaskarża-
nia niezgodnych z prawem orzeczeń dyscyplinarnych, naruszających ich interesy11 . 
Wszak tylko tak wyznaczone „nowe zasady gry” mogą nadążyć za postępującą inno-
wacyjnością rozwijającego się z każdym dniem polskiego współzawodnictwa spor-
towego . 

11 Dawniej w literaturze przedmiotu przeważał pogląd, wedle którego sport powinien być regulowa-
ny przez tzw . prawo zawodowe [zob . szerz .: Szwarc 1972] .
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Appeals against sports disciplinary judgments on the example of the Polish 
Basketball Association
S U M M A R Y
The text is a dogmatic, theoretical, and legal description of the appeals available to participants 
of sports competitions in relation to sports disciplinary judgments of the Polish Basketball 
Association . The aim of the article is to characterize the appeal solutions adopted in sports 
disciplinary law in two types of legal regimes, i .e . in the internal law regime and in the general 
law regime, in the context of the assessment of the degree of implementation of the principles 
of two-instance proceedings and the right to defense . This assessment leads to the formulation 
of postulates embedded in the reality of the innovativeness of sports in Poland .

Keywords: sport law, Act on Sport, disciplinary sport judiciary, Polish Basketball Association

Zaskarżalność sportowych orzeczeń dyscyplinarnych – uwagi na tle 
unormowań Polskiego Związku Koszykówki
S T R E S Z C Z E N I E
Tekst stanowi dogmatycznoprawną oraz teoretycznoprawną charakterystykę środków za-
skarżenia, które przysługują uczestnikom współzawodnictwa sportowego w odniesieniu do 
sportowych orzeczeń dyscyplinarnych Polskiego Związku Koszykówki . Celem artykułu jest 
dokonanie charakterystyki przyjętych w sportowym prawie dyscyplinarnym rozwiązań odwo-
ławczych w reżimach prawnych dwojakiego rodzaju, tj . w reżimie związkowym oraz w reżimie 
ustawowym, w kontekście oceny stopnia realizacji zasad dwuinstancyjności oraz prawa do 
obrony . Ocena ta prowadzi do sformułowania postulatów osadzonych w realiach innowacyj-
ności polskiego sportu .

Słowa kluczowe: prawo sportowe, ustawa o sporcie, sportowe sądownictwo dyscyplinarne, 
Polski Związek Koszykówki
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