MŁODZI O SPORCIE 2014

ORGANIZACJA
I MARKETING
IMPREZ SPORTOWYCH
POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ

KAROLINY NESSEL
EWY WSZENDYBYŁ-SKULSKIEJ

KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
prof. dr hab. Tomasz Lipiec

Autorzy:
mgr Joanna Bańbuła, mgr Cezary Białkowski, mgr Karolina Kawula, dr Sebastian Kopera,
mgr Szczepan Kościółek, lic. Magda Matuła, dr Karolina Nessel, lic. Piotr Paruch,
lic. Piotr Stokłosa, mgr Magdalena Żarska

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

Zdjęcie na okładce © Depositphotos.com/[lightsource]
Ostatnia strona – plakat konferencji Młodzi o sporcie 2014: Studio PROJEKTOR
Opracowanie redakcyjne i skład: Karolina Nessel

Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons-Uznanie autorstwa-Użycie
niekomercyjne-Na tych samych warunkach-4.0 Międzynarodowe.

ISBN 978-83-940368-0-5
Wydanie I, Kraków 2014
http://www.turystyka.uj.edu.pl/mos-2014-organizacja-i-marketing-imprez-sportowych

Publikacja Katedry Zarządzania w Turystyce
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
tel. 12 664 55 79
e-mail: kzt@uj.edu.pl

Spis treści
Wprowadzenie (Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska) ..................................................... 4

Część I. Uwarunkowania organizacji imprez sportowych
Rozdział 1. Uwarunkowania organizacyjne Pucharu Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn
w Zakopanem (Joanna Bańbuła) ................................................................................................ 7
Rozdział 2. Legia Warszawa i UEFA w sezonie 2013/2014 – planowanie meczu w rozgrywkach
Ligi Europy (Magdalena Żarska) ............................................................................................... 20
Rozdział 3. Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola w organizacji imprez sportowych w Polsce
(Magda Matuła, Karolina Nessel) ............................................................................................. 33

Część II. Marketing imprez sportowych
Rozdział 4. Twitter jako narzędzie relacjonowania wielkich imprez sportowych (Piotr Stokłosa,
Sebastian Kopera)..................................................................................................................... 46
Rozdział 5. Rola biura prasowego w zarządzaniu organizacją sportową na przykładzie Wisły
Kraków S.A. (Karolina Kawula) ................................................................................................. 58
Rozdział 6. Tour de Pologne 2013 – zarys analizy transmisji sportowej w kontekście marketingu
(Cezary Białkowski) ................................................................................................................... 73
Rozdział 7. Organizacja imprez sportowych jako sposób budowy marki turystycznej miasta
Krakowa na przykładzie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne (Piotr Paruch) ........................ 87
Rozdział 8. Efekt nowego stadionu w polskiej Ekstraklasie piłkarskiej w latach 2007-2014
(Szczepan Kościółek)................................................................................................................. 99

Spis rysunków ......................................................................................................................... 117
Spis tabel ................................................................................................................................ 117
Spis wykresów ........................................................................................................................ 118

-------------------K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Organizacja i marketing imprez sportowych

3

Wprowadzenie
Karolina Nessel1
Ewa Wszendybył-Skulska2

Współczesny sport to rynek wart miliardy dolarów w skali globalnej. Także w Polsce
zmiany ekonomiczne oraz społeczne wraz z rozbudową infrastruktury sportowej
i międzynarodowymi sukcesami naszych sportowców przyczyniają się do dynamicznego
rozwoju biznesu sportowego. Na rynku pojawiają się nowe podmioty i nowe produkty, trwa
walka o klienta i zasoby.
Wciąż pozostaje to jednak rynek specyficzny, gdzie obok podmiotów o czysto
komercyjnym charakterze działają organizacje non-profit oraz instytucje państwowe. I wciąż
jest to rynek, na którym emocje odgrywają rolę zasadniczą. W tych warunkach menedżerowie
sportu muszą być nie tylko profesjonalistami w zarządzaniu organizacją, ale także
profesjonalistami komunikacji. Powinni podejmować trafne decyzje w często kryzysowych
sytuacjach, pod presją nie tylko właścicieli, lecz także mediów, społeczeństwa, organizacji
międzynarodowych i rywalizujących podmiotów.
W tych okolicznościach kluczowe w edukacji przyszłych menedżerów sportu jest
zarówno kształcenie uniwersalnych kompetencji z zakresu szeroko pojmowanego zarządzania,
jak i umożliwienie studentom dogłębnego poznania specyfiki branży – i to nie tylko od strony
teoretycznej – ale przede wszystkim praktycznej. Przejawem takiego właśnie holistycznego
podejścia do kształcenia kadr dla rynku sportowego w Uniwersytecie Jagiellońskim
są spotkania studentów z praktykami biznesu sportowego. Jednym z nich była I Konferencja
„Młodzi o sporcie” zorganizowana w 2014 roku przez Koło Naukowe Managerów Sportu UJ,
a poświęcona organizacji imprez sportowych. Konferencja ta była przestrzenią do dyskusji
między młodymi ludźmi i praktykami (sportowcami, menedżerami klubów sportowych,
1
2
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-------------------K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Organizacja i marketing imprez sportowych

4

K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska - Wprowadzenie

rzecznikami prasowymi, przedstawicielami Policji 1 ). Z tych właśnie dyskusji, młodzieńczej
dociekliwości, ambicji oraz indywidualnych doświadczeń powstały artykuły naukowe
prezentowane w niniejszej publikacji omawiającej wybrane aspekty organizacji i marketingu
imprez sportowych.
Pierwsza część publikacji prezentuje uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne
organizacji imprez sportowych (na przykładzie Pucharu Świata w Skokach Narciarskich
w Zakopanem w roku 2011) oraz wskazuje aspekty decydujące o ich ocenie przez publiczność.
W tej części zaprezentowano także uwarunkowania organizacji imprezy sportowej
we współpracy z międzynarodową federacją (posługując się przykładem meczy Legii
Warszawa w ramach rozgrywek UEFA). Dodatkowo ukazano sylwetkę wolontariusza
sportowego oraz jego rolę w organizacji imprez masowych.
Część druga publikacji poświęcona jest marketingowi imprez sportowych. Zdobycie
i utrzymanie więzi z kibicami jest warunkiem powodzenia wydarzenia sportowego
i zapewnienia poparcia sponsorów. Niezbędna jest więc umiejętność właściwej komunikacji
z publicznością, dziennikarzami, współorganizatorami – w tym także za pomocą mediów
społecznościowych. Profesjonalne działania z zakresu Public Relations umożliwiają
wykorzystanie imprezy sportowej do budowy marki miejsca. Z drugiej zaś strony walory
miejsca (np. nowa infrastruktura sportowa) zwiększają atrakcyjność samego produktu
sportowego.
Adresujemy tę publikację zarówno do pasjonatów, jak i praktyków zarządzania
w sporcie. Wierzymy, że będzie dla nich źródłem inspiracji w osiąganiu sukcesów na rynku
sportowym.
Karolina Nessel
Ewa Wszendybył-Skulska

1

Pełna lista gości, prezentowane wówczas materiały oraz relacja zdjęciowa i filmowa z konferencji dostępne
są na stronie wydarzenia: http://www.turystyka.uj.edu.pl/mlodzi-o-sporcie-konferencja-2014.
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Część I

Uwarunkowania organizacji
imprez sportowych

Rozdział 1

Uwarunkowania organizacyjne Pucharu
Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn
w Zakopanem
Joanna Bańbuła1

Streszczenie:
Celem artykułu jest próba przedstawienia uwarunkowań organizacyjnych sportowych
imprez masowych na przykładzie Pucharu Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn
odbywających się w Zakopanem. Część teoretyczna pracy oparta jest na studiach
literaturowych oraz przepisach Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz Ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. Uzupełnieniem rozważań
teoretycznych jest prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych na grupie
50 kibiców, którzy wzięli udział w konkursach Pucharu Świata w Skokach Narciarskich
w Zakopanem w 2011 roku. Wyniki badań pokazują, że organizacja tej imprezy jest bardzo
wysoko oceniana przez jej uczestników.
Słowa kluczowe: zarządzanie w sporcie, impreza masowa, skoki narciarskie, Zakopane

Wstęp
W dobie XXI wieku kultura fizyczna i sport wyczynowy stanowią bardzo duży i ciągle
rozwijający się sektor usług publicznych. Przemysł sportowy ma ogromny udział w globalnych
rynkach i przynosi wielomilionowe zyski. Dlatego tak ważne jest skuteczne zarządzanie
sportem (Doktór 2005, s. 77-78).
Najwięksi teoretycy polscy zajmujący się zarządzaniem sportem, tacy jak K. Doktór
(2005) czy K. Perechuda (2003) zgodnie twierdzą, że aby osiągnąć sukcesy w zarządzaniu

1

Joanna Bańbuła – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
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instytucjami sportowymi należy czerpać wiedzę z dotychczasowych rezultatów ogólnej teorii
organizacji i zarządzania.
Zadania poszczególnych osób odpowiedzialnych za organizację masowej imprezy
sportowej powinny być szczegółowo zdefiniowane i rozdzielone zgodnie z zasadą racjonalnego
podziału pracy. Następnie przydzielone danym grupom wykonawczym, a potem kolejno
danym osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za ich wykonanie. Zgodnie z zasadą
koncentracji należy wybrać najważniejsze na danym etapie realizacji zadanie i skupić
się na jego sprawnym i możliwe szybkim wykonaniu. Należy pamiętać, że dane
przedsięwzięcie składa się z połączonych i zależnych od siebie zadań, a więc wykonanie
jednego zadnia może znacznie ułatwić wykonanie kolejnych. Pominięcie jednego
z zaplanowanych etapów może prowadzić do klęski całego realizowanego widowiska.
Jak podkreśla Bogusław Ryba (1998) ważną kwestią jest również hierarchizacja wykonywanych
prac. Trzeba ustalić ich wartość i kolejność wykonywania, a następnie zgodnie z zasadą
harmonizacji rozłożyć je racjonalnie w czasie oraz dobrać niezbędne materialne środki
do ich realizacji. Następnie zgodnie z zasadą decentralizacji przydzielić zadania jednostkom
odpowiedzialnym za ich wykonanie. Imprezy masowe, szczególnie te o charakterze
sportowym, charakteryzują się wysokim stopniem możliwych zdarzeń nieprzewidzianych,
dlatego będąc organizatorem takiego przedsięwzięcia należy się przygotować na sytuacje
wyjątkowe. Zasada wyjątku dopuszcza zastosowanie działań wyjątkowych nieujętych
wcześniej w planie realizacji widowiska sportowego (Ryba 1998, s. 83-86).
Zarządzanie masową imprezą sportową można opisać za pomocą uniwersalnych
formuł charakterystycznych dla zarządzania projektami, takich jak: cele i zakres przedsięwzięć,
planowanie, organizacja zespołów projektowych, efektywność przedsięwzięć, technika
wdrożenia projektu oraz kontrola przebiegu procesu projektowania i prac wdrożeniowych.
Wydarzenie sportowe, tak jak każdy projekt, ma swój cel, a składające się na niego czynności
determinują jego przebieg. Cechą charakterystyczną jest również interdyscyplinarność,
ponieważ przygotowania związane są z wykorzystaniem wiedzy specjalistów z różnych
dziedzin (Bielenia- Gajewska 2012, s. 78).
Planowanie realizacji masowych imprez sportowych ma miejsce w oparciu
o zidentyfikowane wcześniej potrzeby społeczne. Punktem początkowym jest ustalenie misji
przedsięwzięcia. Następnie określane są cele strategiczne, taktyczne i operacyjne.
-------------------K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Organizacja i marketing imprez sportowych
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Organizatorzy

masowych

imprez

sportowych

muszą

szczegółowo

zbadać

mikro- i makrootoczenie związane z danym przedsięwzięciem (Drozd i Kowalska 2009).
Warto także podkreślić, że wydarzenia sportowe są uznawane za jeden z dwóch filarów
w procesie zarządzania marką turystyczną. Pierwszym z filarów jest sportowiec lub ich grupa.
Pełnią oni funkcję ambasadorów marki danego układu terytorialnego. Drugim z filarów
stanowiącym swoistą dźwignię turystycznej promocji poprzez sport w procesie zarządzania
marką układu terytorialnego są właśnie wielkie wydarzenia sportowe (Bednarczyk,
Marczułajtis-Walczak 2013, s. 237-238). Jeśli dany kraj, czyli wizerunek marki narodowej jest
powszechnie pozytywnie rozpoznawalny i kojarzony z ciekawymi walorami turystycznymi,
to wzmacniające znaczenie marki wydarzenia sportowego obejmie efekt promocyjny
i gwarancyjny (Bednarczyk 2011, s. 39).
Celem

niniejszego

artykułu

jest

próba

zaprezentowania

uwarunkowań

organizacyjnych jednej z najważniejszych sportowych imprez odbywających się corocznie
w Zakopanem: Pucharu Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn. Teoretyczne rozważania
dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem w sporcie, prezentowane przez największych
polskich teoretyków z tej dziedziny, zostaną uzupełnione badaniami własnymi,
przeprowadzonymi podczas konkursów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn,
który odbył się w Zakopanem w 2011 roku. Empiryczną część artykułu stanowią zatem badania
ankietowe, w których wzięli udział kibice skoków narciarskich. Głównym celem
przeprowadzonych badań było poznanie opinii biernych uczestników zawodów, dotyczącej
oceny organizacji tej imprezy sportowej.
W pierwszej części pracy zostaną przedstawione uwarunkowania wewnętrzne
i zewnętrzne związane z organizacją konkursów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich
mężczyzn w Zakopanem. Druga część pracy zawiera wyniki przeprowadzonych badań
ankietowych wykonanych na grupie kibiców biorących udział w tym wydarzeniu.
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Uwarunkowania wewnętrzne związane z organizacją
konkursów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich
Uwarunkowania wewnętrzne związane z organizacją konkursów Pucharu Świata
w Skokach Narciarskich zależne są od potencjału oraz atrakcyjności danego miejsca jako
ośrodka zarówno sportu, jak i turystyki.
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór miejsca organizacji konkursów
Pucharu Świata w Skokach Narciarskich są: położenie geograficzne, klimat w danym regionie,
infrastruktura sportowa, stan obiektów, a także dostosowanie ich do obowiązujących
przepisów ustalanych przez międzynarodowe federacje sportowe. Istotny aspekt stanowi
również wachlarz usług wykreowanych na potrzeby potencjalnego turysty i sportowca.
Organizacja masowych imprez sportowych jest doskonałym narzędziem ożywiającym
turystykę. Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju nasilenie ruchu turystycznego wiąże
się z miejscową ekspansją gospodarczą oraz jest korzystne pod względem etycznym,
społecznym i ekonomicznym dla ludności danego regionu.
Zakopane jest najważniejszym ośrodkiem sportów zimowych w Polsce. W mieście
znajduje się kompleks skoczni narciarskich posiadających licencję FIS – to doskonałe miejsce
na „sparingi” oraz rozgrywanie konkursów na różnym poziomie. Odbywają się tu zarówno
Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich w różnych kategoriach wiekowych, Puchary
Kontynentalne, Puchary Świata oraz zawody z cyklu Letniej Grand Prix w skokach narciarskich
na igielicie. Nieopodal skoczni znajduje się Centralny Ośrodek Sportowy (COS), który jest
ośrodkiem przygotowań olimpijskich. Na jego terenie znajdują się: stadion lekkoatletyczny,
wielofunkcyjne boisko sportowe, hala treningowa, basen, sauna, korty tenisowe oraz siłownia.
Ponadto ośrodek wyposażony jest w sale konferencyjne (www.zakopane.cos.pl 10.09.2014).
Ważną kwestią jest też położenie Zakopanego w centralnej części Europy, co umożliwia
łatwe i szybkie przemieszczanie się między krajami będącymi gospodarzami innych konkursów
Pucharu Świata. Zakopane posiada połączenie z Krakowem, w którym znajduje się lotnisko
(Balice).
Zaletą

klimatu

zakopiańskiego

jest,

często

podkreślana,

względna

bezwietrzność: średnio 295 dni w roku charakteryzuje się zupełną ciszą lub wiatrami
nieprzekraczającymi prędkości 3 m/s. Ma to ogromne znaczenie w związku z organizacją
-------------------K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Organizacja i marketing imprez sportowych
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konkursów w skokach narciarskich. Ponadto skocznia jest osłonięta przez las, co dodatkowo
zmniejsza ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi, które mogą zagrozić organizacji
zawodów lub ich przerwaniu. Zakopane znajduje się w strefie klimatu górskiego.
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnimi temperaturami minus 4,5 stopni Celsjusza,
co stwarza idealne warunki atmosferyczne do uprawiania skoków narciarskich.
Warto również podkreślić znaczenie tradycji narodowych związanych z uprawianiem
skoków narciarskich w Polsce. Od blisko stu lat zawodnicy, tacy jak Stanisław Marusarz
(ur. 1913 zm. 1993), Stanisław Bobak (ur. 1956 zm. 2010), Piotr Fijas (ur. 1958), Adam Małysz
(ur. 1977) oraz ostatnio Kamil Stoch (ur. 1987) są ikonami skoków narciarskich w Polsce.
Przez lata przyciągali i przyciągają pod skocznie rzesze wiernych miłośników tego sportu.

Uwarunkowania zewnętrzne związane z organizacją
konkursów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich
Uwarunkowania zewnętrzne związane z organizacją Pucharu Świata w Skokach
Narciarskich są ściśle związane z makrootoczeniem, w jakim ten sport funkcjonuje. Regulamin
danej imprezy sportowej łączy w sobie zbiór przepisów na nią wpływających. Ustalany jest
przez organizatorów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i aktów
wykonawczych. Określa funkcjonowanie w ściśle sprecyzowanych okolicznościach i dotyczy
uczestników zarówno czynnych, jak i biernych (Strugarek 2006, s. 66-67).
Przy organizacji Pucharu Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn należy brać
pod uwagę przepisy dyktowane przez Międzynarodową Federacje Narciarską (Fédération
Internationale de Ski). To właśnie ona ustala szczegółowe zasady dotyczące organizacji
konkursów. Każda Narodowa Federacja Narciarska ma prawo do złożenia wniosku
o organizowanie zawodów Pucharu Świata w Komisji Planowania Kalendarza Zawodów
Pucharu Świata przed upływem wyznaczonego terminu. Wniosek zgłoszeniowy musi zostać
dostarczony z dwuletnim wyprzedzeniem, na specjalnych formularzach FIS. Aplikacja
zgłoszeniowa powinna zawierać również informacje o dacie ważności certyfikatu skoczni
(FIS 2014).
Do głównych zadań Komisji Planowania FIS należy m.in. kontrola ważności certyfikatu
skoczni, a także możliwości zabezpieczenia bezpośredniej transmisji telewizyjnej z zawodów.
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Po analizie wyników przeprowadzonej kontroli i zapoznaniu się z proponowanym terminem
zawodów Komisja Planowania opracowuje prowizoryczny harmonogram rozgrywania
zawodów na najbliższe dwa lata. Finałowa wersja kalendarza zawodów na aktualny sezon
wymaga aprobaty Komisji FIS. Zasady dopuszczają rozegranie tylko jednego konkursu Pucharu
Świata w tym samym czasie. Zgodnie z przepisami FIS każde zawody Pucharu Świata w Skokach
Narciarskich składają się z czterech części: oficjalnego treningu, kwalifikacji, serii próbnej
oraz dwóch serii punktowanych.
Organizator danego konkursu jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim ekipom
sportowym zakwaterowania i pełnego wyżywienia w hotelu w miejscu rozgrywania zawodów
przez cały czas ich trwania, począwszy od wieczoru poprzedzającego pierwszy oficjalny trening
aż do wieczoru po zakończeniu ostatniego konkursu.
Do zadań organizatora należy również wysłanie zaproszenia i pakietu informacyjnego
do każdej federacji narciarskiej. W celu zapewnienia rezerwacji właściwej liczby pokoi drużyny
muszą zgłosić własnych zawodników w ogłoszonym, nieprzekraczalnym terminie.
W przypadku niewykorzystania zarezerwowanych pokoi organizator ma prawo zażądać
od danej federacji narciarskiej zwrotu kosztów rezerwacji. Organizatorzy, jak również
menedżerowie hoteli, nie mają prawa żądać opuszczenia pokoi hotelowych w dniu zawodów
bez porozumienia z kapitanami poszczególnych drużyn.
Zawodnicy otrzymują od organizatorów kieszonkowe, czyli pieniądze na drobne
wydatki. Kwoty są ściśle określane przez regulamin FIS.
Organizatorzy konkursów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich są również
zobowiązani do pokrycia kosztów podróży każdej ze zgłoszonych do zawodów ekip
narodowych. Wysokość stawek jest ściśle określona przez FIS i przeliczana na franki
szwajcarskie.
Regulamin FIS reguluje także zasady dotyczące sponsorów, reklamodawców
oraz obsługi medialnej zawodów. Organizatorzy konkursu Pucharu Świata w Skokach
Narciarskich są zobowiązani do zawiadomienia Krajowej Agencji Informacyjnej o organizacji
imprezy masowej przed rozpoczęciem sezonu zimowego. Za jej pośrednictwem, w czasie
i po zakończeniu przedsięwzięcia należy podawać do wiadomości wyniki oraz zaktualizowaną
klasyfikację generalną Pucharu Świata. Szef biura prasowego komitetu organizacyjnego
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zawodów jest wspierany przez mianowanego w FIS koordynatora prasowego Pucharu Świata
– w szeroko pojętym zakresie obsługi prasowej, Public Relations, konferencji prasowych.
Organizator zawodów musi pokryć jego koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania.
Obsługa medialna i prasowa musi być zorganizowana i przeprowadzona zgodnie
z zaleceniami

i

postanowieniami

Międzynarodowej

Federacji

Narciarskiej

(FIS)

oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Narciarskich (AIPS).
Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do zapewnienia ekipom sportowym
obsługi medycznej i ochrony podczas treningów, kwalifikacji i konkursu głównego.
Komitet Organizacyjny konkursu musi przeznaczyć pulę pieniężną na nagrody
w wysokości 71 800 CHF na każdy konkurs indywidualny rozegrany w danym miejscu i 70 000
CHF w przypadku konkursu drużynowego.
Ważną kwestią regulującą działania organizatorów Pucharu Świata w Skokach
Narciarskich mężczyzn są przepisy prawa wyznaczane przez państwo, w którym dane zawody
są organizowane. Postawą prawną organizacji imprezy masowej na terenie Polski jest Ustawa
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Definiuje ona imprezę masową
i określa warunki, które muszą spełnić jej organizatorzy, aby takie wydarzenie mogło zaistnieć.
Wyznacza zasady i tryb wydawania zezwoleń na ich prowadzenie. Ściśle precyzuje restrykcje
bezpieczeństwa. Określa zadania i uprawnienia służb bezpieczeństwa i służb informacyjnych
podczas widowisk. Formułuje normy gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących
bezpieczeństwa oraz określa odpowiedzialność prawną, którą ponoszą organizatorzy
w związku z organizacją przedsięwzięcia masowego.

Ocena organizacji konkursu Pucharu Świata w Skokach
Narciarskich w świetle badań własnych
Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii kibiców na temat
konkursów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich organizowanych w Zakopanem.
Metodą badawcza użytą do gromadzenia danych była ankieta zakończona
tzw. metryczką. W anonimowej ankiecie wzięło dobrowolny udział pięćdziesiąt osób – kibiców
uczestniczących w konkursach Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w dniach
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od 20 do 23 stycznia 2011 roku. Dobór badanych miał charakter niecelowy. Ankieta została
rozdana widzom w formie papierowej podczas zawodów.
Przeprowadzone badania wykazały, że typowymi kibicami biorącymi udział w Pucharze
Świata w Skokach Narciarskich są kobiety między 19 a 26 rokiem życia. Mieszkają w miastach
powyżej 500 tysięcy mieszkańców w województwie małopolskim lub mazowieckim, osiągają
dochody do 1500 zł miesięcznie.
Ocena organizacji
Grupa pięćdziesięciu kibiców została poproszona o ocenę w skali opisowej (zła, raczej
zła, dobra, znakomita) czterech aspektów organizacji konkursu o Puchar Świata w Skokach
Narciarskich w Zakopanem. Ich odpowiedzi prezentuje tabela 1.1.
Tabela 1.1. Ocena organizacji Pucharu Świata w Skokach Narciarskich przez ankietowanych
Pozycja
rankingowa
1
2

3

4

5

Oceniane
czynniki
Sposób
zorganizowania
imprezy
Promocja
imprezy
Zapewnienie
bezpieczeństwa
kibicom na
skoczni
Atrakcje
towarzyszące
oferowane w
trakcie trwania
imprezy
Dojazd pod
skocznię

"0*"

"1*"

"2*"

"3*"

"4*"

Razem
liczba
wskazań

1

0

2

31

16

49

161

3,29

0

0

6

25

19

50

163

3,26

0

0

7

31

12

50

155

3,1

2

3

6

21

18

50

150

3

1

0

12

33

4

50

139

2,78

Rodzaj oceny i liczba wskazań

Ocena
ważona

Średnia
ważona

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
(*odpowiedzi „nie wiem” została przypisana wartość 0, „zła” – 1, „raczej zła” – 2 , „dobra” – 3, „znakomita” – 4)

Najwyższą średnią ocenę otrzymał od badanych aspekt dotyczący sposobu
zorganizowania imprezy (3.29), a najniższą dojazd pod skocznię (2.78). W opinii
ankietowanych drugie miejsce ze średnią ważoną 3.26 zajęła promocja imprezy. Na trzecim
miejscu znalazł się aspekt dotyczący zapewnienia kibicom bezpieczeństwa na skoczni (3.10).
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Czwarte miejsce ze średnią ważoną 3.00 przypadło atrakcjom towarzyszącym podczas trwania
imprezy.
Przeprowadzone badania wykazały, że najwyżej ocenianym aspektem dotyczącym
organizacji Pucharu Świata w Skokach Narciarskich jest sposób zorganizowania imprezy.
Ocena cen biletów
Badana grupa kibiców wyraziła opinię dotyczącą cen biletów na konkursy Pucharu
Świata w Skokach Narciarskich. Cena biletów na konkurs jest zależna od wybranego sektora.
Waha się od 60zł za sektory dolne (C i D) do 70zł za bilety na sektory górne (A i B).
Na poniższym wykresie zostały zobrazowane opinie ankietowanych dotyczące cen
biletów na konkursy Pucharu Świata w Skokach Narciarskich (wykres 1.1).
Wykres 1.1. Opinie ankietowanych dotyczące cen biletów na konkursy Pucharu Świata
w Skokach Narciarskich

50
45
40
35
30
Procentowa
25
liczba wskazań
20
15
10
5
0
Są za wysokie Są optymalne

Są za niskie

Nie mam
zdania

Rodzaj opinii dotyczącej cen biletów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Dane opracowane na podstawie odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące cen
biletów na konkursy Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopane pokazują, iż 50%
kibiców (25 osób) uważa, że cena biletów jest optymalna, a 44% (22 osoby) twierdzi, że jest
zbyt wysoka. Natomiast 6% z ankietowanych (3 osoby) nie ma na ten temat zdania.
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Wyniki badań wykazały, że większość kibiców jest zadowolona z proponowanej
przez organizatorów ceny za udział w tego typu imprezie sportowej. Badani również dobrze
ocenili jakość oferowanych usług.
Ponowne uczestnictwo
w charakterze widza

w

konkursach

Pucharu

Świata

w

Zakopanem

W tabeli 1.2 zebrano opinie badanych dotyczące ponownego uczestnictwa w Pucharze
Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem w charakterze widza.
Tabela 1.2. Deklaracja ponownego uczestnictwa przez ankietowanych w Pucharze Świata
w Skokach Narciarskich w Zakopanem
Rodzaj odpowiedzi

Tak

Nie
Nie wiem jeszcze

Uzasadnienia
Niesamowita, fajna, miła, dobra,
niepowtarzalna, fantastyczna atmosfera
To coroczny zwyczaj
Lubię kibicować
Co roku spotykam się tu z przyjaciółmi
Jest super, fantastycznie
Lubię ten sport
Nie wyobrażam sobie sezonu zimowego
bez zakopiańskich wrażeń
brak uzasadnienia
brak uzasadnienia
brak uzasadnienia
Razem

Liczba
odpowiedzi

%

8

16

4
2
1
1
1

8
4
2
2
2

1

2

5
4
23
50

10
8
46
100

Razem
Razem
liczba
%
odpowiedzi

23

46

4
23
50

8
46
100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 46% procent badanych (23 osoby) jest gotowa
ponownie wziąć udział w omawianej imprezie sportowej. Takiej samej ilości osób trudno jest
określić stanowisko w tej sprawie. Tylko 8% ankietowanych kibiców (4 osoby) zdecydowało,
że nie weźmie ponownie udziału w konkursach Pucharu Świata w Skokach Narciarskich
w Zakopanem.
Wyżej przedstawione wyniki badań zostały opracowane po konkursach Pucharu Świata
w Skokach Narciarskich, które odbyły się w Zakopanem w 2011 roku. Należy wspomnieć, że
był to ostatni sezon w karierze Adama Małysza. Kolejne sezony pokazały, że skoki narciarskie
w Polsce są sportem niezwykle popularnym nawet po zakończeniu kariery przez największego
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idola, którego sukcesy przyciągały przed skocznie i telewizory rzesze wiernych kibiców. Warto
podkreślić fakt, że socjologiczne zjawisko „małyszomanii” przyczyniło się do wyszkolenia
nowego pokolenia skoczków narciarskich, którzy godnie zastępują mistrza.

Podsumowanie
Najważniejszym i największym ośrodkiem sportów zimowych w Polsce jest Zakopane.
Miasto położone na południu Polski u podnóża Tatr stało się kolebką polskiego narciarstwa
(Bachleda-Curuś 2001, s. 14). Wizja, która zawarta była w Strategii zrównoważonego rozwoju
Zakopanego na lata 2004-2013, przedstawiała Zakopane jako nowoczesne centrum sportu
i turystyki. Dziś Zakopane to nie tylko ośrodek narciarski, ale również ważny przystanek
na mapie światowych masowych imprez sportowych. Śledząc wypowiedzi Waltera Hofera,
dyrektora Pucharów Świata w Skokach Narciarskich śmiało można stwierdzić, że zakopiańskie
konkursy należą do jednych z najważniejszych i najlepiej zorganizowanych w całym sezonie.
Organizacja Pucharów Świata w Skokach Narciarskich ma wielowymiarowe znaczenie.
Po pierwsze wpływa na gospodarkę miasta i regionu. Coroczne konkursy są narzędziem
wpływającym na podniesienie atrakcyjności turystycznej tego obszaru, wzmocnienie ruchu
turystycznego, popularyzacji sportów zimowych i skoków narciarskich oraz promującym
Polskę i Zakopane. Sama organizacja zawodów oceniana jest bardzo wysoko zarówno
przez jej uczestników czynnych, jak i biernych.
Drugim równie istotnym aspektem jest jego społeczno-kulturowa rola. Niepowtarzalna
atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu stała się marką polskiego sportu.
Wyniki przeprowadzonych badań własnych pokazują, że badana grupa bardzo dobrze
oceniła organizację Pucharu Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn w Zakopanem. Najwyżej
ocenionym aspektem był sposób zorganizowania imprezy, który uzyskał średnią ważoną
3.29 przy maksymalnym możliwym wyniku równym 4 (tabela 1.1). Połowa z badanych kibiców
(25 osób) uważa, że ceny biletów na konkursy są optymalne (wykres 1.1). Nie dziwi zatem fakt,
że aż 46% (23 osoby) z biorących udział w badaniu zadeklarowała ponowne uczestnictwo
w omawianej imprezie sportowej w charakterze widza (tabela 1.2). Przeprowadzone badania
miały charakter sondażowy, o czym świadczy mała próba badawcza. Powinny być
kontynuowane w kolejnych sezonach sportowych.
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Potencjał Zakopanego jako miejsca organizacji Pucharu Świata w Skokach Narciarskich
został znakomicie wykorzystany przez organizatorów tej imprezy. Uwarunkowania
wewnętrzne związane z klimatem, infrastrukturą sportową oraz wieloletnie tradycje
nawiązujące do historii uprawiania tej dyscypliny w Polsce stworzyły fundamenty do budowy
marki Zakopanego jako jednego z najważniejszych ośrodków organizacji zawodów
w kalendarzu FIS.
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The organizational determinants of FIS Ski Jumping World Cup in Zakopane
The aim of the paper is to present the organizational determinants of mass sport events using
the FIS Men’s Ski Jumping World Cup in Zakopane as an example. The theoretical part is based
on literature studies, the regulations of the International Ski Federation and the Act on Mass
Events Security of 20 March 2009. The subsequent part of the study presents results of a
survey conducted on a group of 50 supporters during the 2011 FIS Ski Jumping World Cup
event in Zakopane. The results show that the organization of this event is highly rated
by the participants.
Keywords: sports management, mass sport event, ski jumping, Zakopane
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Rozdział 2

Legia Warszawa i UEFA w sezonie
2013/2014 – planowanie meczu
w rozgrywkach Ligi Europy
Magdalena Żarska1

Streszczenie:
Odpowiednie zaplanowanie meczu w rozgrywkach Ligi Europy jest możliwe tylko dzięki
właściwej współpracy między UEFA i klubem piłkarskim. O sukcesie lub niepowodzeniu
w realizacji projektu, jakim jest mecz piłkarski w turniejach stworzonych przez UEFA, decydują
często detale, dlatego jest to szczególny rodzaj kooperacji wymagający wyjątkowego
zaangażowania i profesjonalizmu. Organizacja meczu w rozgrywkach Europejskiej Federacji
Futbolu jest planowana z wyprzedzeniem, jednak czynności wykonywane w ramach tego
procesu są powtarzalne. Utrzymywanie odpowiednich relacji, które wynikają z pozytywnej
oceny współpracy, wpływa korzystnie szczególnie na klub. Szanse i mocne strony wpisane
w tę współpracę, przeważają nad zagrożeniami i słabymi stronami, dlatego warto dbać o jej
wysoki poziom.
Słowa kluczowe: UEFA, Liga Europy, Legia Warszawa S.A., organizacja imprezy sportowej,
komunikacja, piłka nożna

Wstęp
Odpowiednia współpraca między UEFA a właściwymi pracownikami klubu piłkarskiego
jest gwarantem powodzenia w organizacji meczów Ligi Europy UEFA. To oczywiste stwierdzenie
jest trudne do zrealizowania w praktyce działania klubu piłkarskiego. Wymaga odpowiedniego
szkolenia wybranych pracowników i kierowników różnych szczebli klubu. Dobrym przykładem

1

Magdalena Żarska – Uniwersytet Jagielloński, MKS Cracovia SSA
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w tym zakresie może być doświadczenie Legii WARSZAWA, która w sezonie 2013/2014
uczestniczyła w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA i następnie w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.
W pracy przedstawiono podstawowe zadania kluczowych przedstawicieli UEFA
oraz działania w klubie piłkarskim w okresach przedmeczowym i meczowym, jak również
przykładowy instrument planistyczny w dniu meczowym. Wiedza w tym zakresie jest
niezbędna w efektywnym planowaniu meczu. Dlatego też przedstawione studium przypadku
może być benchmarkiem dla innych klubów piłkarskich oraz dla samej Legii w rozgrywkach
krajowych.
Celem pracy jest przedstawienie podziału zadań, organizacji pracy i wybranych
jej aspektów obecnych we współpracy między pracownikami różnych pionów klubu
piłkarskiego a UEFA Venue Team oraz UEFA Delegate i Security Officer.
Metodą badawczą zastosowaną w tej pracy jest studium przypadku. Jest to rodzaj
metody charakteryzujący się rygorystycznymi wymogami przy jednoczesnym dopuszczeniu
dużej elastyczności, co w przeciwieństwie do metod ilościowych oferuje możliwość gruntownej
analizy problemu (Eisenhardt i Graeber 2007, Piekkari, Welch, Paavilainen 2009, Welch,
Piekkari, Plakoyiannaki, Paavilainen 2011). Ta metoda badawcza wydaje się więc najlepsza
do zobrazowania współpracy między konkretnymi podmiotami w organizacji sportowej
imprezy w Polsce.
Pierwsza część pracy definiuje podmioty współpracy ze strony UEFA i klubu Legia
Warszawa oraz krótko opisuje zależności między nimi. W części drugiej ukazano przebieg
kooperacji między UEFA i klubem w dniach przygotowań do meczu. W ostatniej części została
przedstawiona analiza SWOT prezentująca pozytywne i negatywne czynniki wpływające
na efektywną współpracę pomiędzy UEFA i klubem.

UEFA Venue Team i przedstawiciele klubu
UEFA Venue Team jest grupą osób – specjalistów z ramienia UEFA zajmujących się
współpracą z klubem – gospodarzem w organizacji meczów. Jest to zazwyczaj zespół składający
się z 4-5 osób odpowiedzialnych za różne aspekty organizacyjne, których funkcje często
się przenikają.
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Koordynatorem

działań

UEFA

Venue

Team

jest

Venue

Director

(VD).

Jest on odpowiedzialny za ogół działań prowadzonych zarówno przed meczem, jak i w jego
trakcie. To także on kontaktuje się z pracownikiem klubu nazywanym UEFA Main Contact
począwszy od kontaktu mailowego, jeszcze przed przybyciem całego zespołu do klubu.
Bardzo odpowiedzialną funkcję sprawuje Venue Operations and Broadcast Manager
(VOBM). Czuwa nad przygotowaniem stadionu do transmisji telewizyjnych, odpowiednim
przygotowaniem wyposażenia, które należy zapewnić pracownikom mediów, procedurami
umożliwiającymi działanie mediów i odpowiednim oznakowaniem stadionu.
Zespół UEFA Venue rozpoczyna przygotowania do meczu na stadionie klubu
- gospodarza minimum 3 dni przed dniem meczowym (czyli dniem, w którym odbywa się mecz).
Na miejscu czeka już specjalna delegacja pracowników klubu, którzy potem są odpowiedzialni
za ogół współpracy z UEFA podczas przygotowań do meczu i w jego trakcie. Są to zawsze
te same osoby. Wśród nich są:


specjaliści do spraw administracyjnych i transferów – dział sportu,



rzecznik prasowy,



dyrektor ds. bezpieczeństwa,



kierownik ds. bezpieczeństwa,



menedżer stadionu/kierownik techniczny,



specjaliści z działu sprzedaży biletów i karnetów.

Współpraca na poszczególnych etapach przygotowania
do meczu
Początek współpracy – pierwsza wizyta UEFA Venue Team
Pierwsza wizyta UEFA Venue Team w sezonie ma odmienny charakter niż każda
następna. Jest planowana na około 2 tygodnie przed pierwszym meczem. W przypadku Legii
Warszawa w sezonie 2013/2014 przybycie zespołu UEFA zostało zaplanowane już na 8 lipca,
podczas gdy pierwszy mecz na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 (rewanż z drużyną
The New Saints) rozegrano siedemnaście dni później, 24 lipca.
Pierwsza wizyta pracowników UEFA z Venue Director na czele rozpoczyna się
spotkaniem z całym zespołem oddelegowanym przez klub do pracy z wysłannikami Federacji.
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Wówczas pracownik klubu przedstawia się z uwzględnieniem funkcji sprawowanej w klubie.
To samo robi Venue Team. Następnie koordynator działań UEFA rozpoczyna prezentację
mającą na celu bardzo ogólnie i po krótce przybliżyć charakter współpracy między klubem
a UEFA w czasie całej przygody drużyny z Europejskimi Pucharami.
Po pierwszym spotkaniu odbywa się wizytacja stadionu przez cały zespół złożony
z wysłanników federacji europejskiej i pracowników klubu. UEFA nie dopuszcza do pominięcia
najmniejszych

szczegółów,

stąd

wizytacja

trwa

niejednokrotnie

bardzo

długo.

Sprawdzane są: szatnie zawodników drużyny gości i drużyny gospodarzy, pokoje przeznaczone
dla delegatów i oficjeli UEFA, pokoje sędziów, system kontroli antydopingowej, zaplecze
medyczne, odnowa biologiczna, tunel ustawiania zawodników, ławki rezerwowych. Oprócz
zaplecza sportowego przeprowadza się także oględziny całej strefy przeznaczonej
dla mediów: punkt odbioru akredytacji, sala konferencyjna, pokój pracy mediów, trybuna
prasowa wraz ze stanowiskami komentatorskimi, mixed zone oraz tunel techniczny, w którym
podczas meczu stoją m.in. telewizyjne wozy transmisyjne. Zespół techniczny kontroluje stadion
pod względem obsługi technicznej: centrum dowodzenia, tzw. Sky Box, w którym podczas
meczu zasiadają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na stadionie ze strony klubu
oraz głównodowodzący z policji i straży pożarnej; tunel techniczny pod względem miejsc
postoju dla karetek pogotowia i wozu strażackiego; bramki, którymi kibice wchodzą na stadion;
administracji sieci IT, która steruje systemem, itp.
Po bardzo szczegółowych oględzinach całego stadionu grupy spotykają się ponownie
w celu omówienia ich wyników ze wskazaniem konstruktywnych rozwiązań ewentualnych
problemów w celu spełnienia wymagania UEFA.
W przypadku Legii Warszawa już po pierwszej wizycie w sezonie 2013/2014 większość
pomieszczeń i urządzeń spełniała wymagania formalne i techniczne Federacji.
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Przygotowania bezpośrednio przed meczem


Matchday – 2 (dwa dni przed dniem meczowym)

Przygotowania do samego meczu rozpoczynają się dwa dni wcześniej. Wtedy to zespół
UEFA lub też tylko Venue Director i Venue Operations and Broadcast Manager pojawiają się
na stadionie. Czasami dochodzi także do krótkich spotkań organizacyjnych, jeśli do omówienia
są kwestie niecierpiące zwłoki.


Matchday – 1 ( jeden dzień przed meczem)

Najwcześniej dzień rozpoczyna VOBM, ponieważ na stadion w okolicach godziny 8:00
wjeżdżają wozy do transmisji telewizyjnej. W przypadku transmisji polskiej wyłączność
na jej przeprowadzenie ma ITI Poland (nc+). Dzień ten jest bardzo ważny przede wszystkim
z punktu widzenia rzecznika prasowego klubu i wszystkich innych współpracujących
przy obsłudze medialnej z VOBM. Osoby w to zaangażowane uczestniczą w takich czynnościach,
jak „Accreditation tour”, spotkanie z przedstawicielami ekipy technicznej, która przeprowadza
transmisję telewizyjną w Polsce oraz próby aranżacji krótkiego show z użyciem flag i chorągwi
odbywające się przed wyjściem zawodników na murawę. Organizowane są także konferencje
prasowe trenerów, którym ewentualnie towarzyszą zawodnicy drużyny gości i gospodarzy.
Następnie rozpoczyna się spotkanie zespołu UEFA z pracownikami klubu
tzw. „Club Meeting”, na którym omawiany jest plan dnia i bieżące kwestie organizacyjne.
To pierwsze spotkanie przed meczem umożliwia też bliższe poznanie się i służy budowaniu
wzajemnego zaufania niezbędnego podczas przygotowań do meczu.
Tego dnia do miasta, w którym organizowany jest mecz przybywają delegaci
UEFA: Match Delegate oraz Security Officer.
UEFA Match Delegate (delegat meczowy UEFA) jest najwyższą władzą UEFA na stadionie,
w miejscu, gdzie odbywa się mecz. Zadaniem osoby sprawującej to stanowisko
jest dopilnowanie, aby wszelkie aspekty przygotowania i przebiegu meczu, w tym kwestie
dotyczące stadionu, sędziów, spraw medycznych, dyscyplinarnych i bezpieczeństwa odbywały
się zgodnie z ustalonymi przez Federację zasadami. Delegat meczowy jest także
odpowiedzialny za kontakt i kooperację z organizatorami meczu, sędziami, drużyną gości.
Prowadzi główne spotkanie organizacyjne w dniu meczu (MD) tzw. „Match-day Organizational
-------------------K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Organizacja i marketing imprez sportowych

24

M. Żarska – Legia Warszawa i UEFA w sezonie 2013/2014 – planowanie meczu w rozgrywkach Ligi Europy

Meeting” i jest szefem grupy łączników. UEFA Match Delegate organizuje również inspekcję
stadionu i sprawuje pieczę nad kontrolą antydopingową. Jego pracę na danym meczu, na
danym stadionie kończy sporządzenie raportu, na podstawie którego podejmowane są m.in.
wszelkie działania dyscyplinarne (UEFA 2004). Delegat jest najważniejszą osobą w całej
delegacji UEFA.
UEFA Security Officer (delegat UEFA ds. bezpieczeństwa) zapewnia dodatkowe
wsparcie delegatowi meczowemu w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i dostarcza UEFA
potrzebnych informacji na temat organizacji danego meczu pod względem szeroko pojętego
bezpieczeństwa. Jeżeli uzna, że jest to potrzebne, Security Officer może w porozumieniu
z lokalnymi władzami udać się na „obchód” miasta dzień przed meczem. Przy okazji meczu
Legii Warszawa z Lazio Rzym w Lidze Europy delegat skorzystał z tej możliwości, kiedy otrzymał
informacje o krążącej po mieście grupie rzymskich kibiców stwarzających ewentualne
zagrożenie w mieście przed meczem, jak i na samym meczu.
Chwilę przed otwarciem bramek na stadion delegat ds. bezpieczeństwa w asyście
opiekuna – łącznika z ramienia klubu, udaje się na inspekcję przepływu kibiców wchodzących
na stadion. Podczas meczu i po zakończeniu gry Security Officer obserwuje głównie
zachowania kibiców i dokumentuje ewentualne przypadki jakiegokolwiek łamania przepisów.
Pracę delegata ds. bezpieczeństwa na stadionie kończy sporządzenie obiektywnego
i niezależnego raportu o przebiegu przygotowań do spotkania i samego meczu pod względem
bezpieczeństwa w szerokim ujęciu.
Praca delegata ds. Bezpieczeństwa podlega delegatowi Meczowemu, podobnie jak cały
UEFA Venue Team i cała delegacja Europejskiej Federacji (UEFA 2004).
UEFA Match Delegate i Security Officer są najważniejszymi oficjelami z ramienia UEFA,
dlatego ważne jest, aby zostali powitani i przyjęci przez klub w odpowiedni sposób.
Klub wyznacza specjalnych opiekunów-łączników do pomocy i przewodnictwa delegatom,
polegającej m.in. na odebraniu ich z lotniska i odwiezieniu do właściwego hotelu,
oprowadzeniu po mieście wedle życzenia, odwiezienia na stadion, towarzyszenia
w spotkaniach i bycia cały czas do ich dyspozycji. W Warszawie w zapewnieniu odpowiedniej
opieki delegatom pomagał Polski Związek Piłki Nożnej.
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Dzień

przed

meczem

spotkanie

organizacyjne

osób

odpowiedzialnych

za bezpieczeństwo na stadionie prowadzi Security Officer. Obecne na nim muszą być służby
porządkowe, tj. przedstawiciele Policji i ochrony stadionu (w tym z ramienia klubu dyrektor
ds. bezpieczeństwa), menedżer stadionu, a także straż pożarna, służby medyczne, spiker,
czy dział sportu. Na tym szczeblu właściwa kooperacja i porozumienie są szczególnie ważne.
Trzeba zawsze zakładać, że przed, w trakcie i po meczu mogą wystąpić sytuacje zagrażające
bezpieczeństwu ludzi na stadionie, czy mogące wpłynąć na przebieg spotkania, a nawet
je przerwać. Na spotkaniu omawiane więc są procedury obowiązujące w takich sytuacjach.
Drużyna gości przyjeżdża zwykle dzień przed samym meczem (Matchday-1). Zostaje
przeprowadzony trening zespołu gospodarzy, gości, sędziów, a także konferencje prasowe
trenerów. Za odpowiednie przygotowanie i ugoszczenie sędziów jest odpowiedzialny przede
wszystkim dział sportu. Treningi drużyn i sędziów oraz konferencje prasowe są przewidziane
na koniec dnia.
Oto przykład precyzyjnie rozpisanego dnia poprzedzającego dzień meczu z Lazio Rzym
na stadionie przy Łazienkowskiej (tabela 2.1):
Tabela 2.1. Plan przygotowań MD-1 na stadionie Legii Warszawa: 28.11.2013
Local time
8:00
10:00
12:00
12:30
12:45
13:00
13:55
15:00
15:20
15:30
16:00
16:30
17:00
17:10
18:00
18:30
19:45

Activity

VD/ VOBM

Host Broadcaster trucks arrive at the
stadium
Club meeting
Security Officer arrival at airport
Accreditation tour
Lazio arrives at the airport
Host Broadcaster arrangements meeting
UEFA Delegate arrives at airport
TV Meeting
Referees arrive and tour facilities
Referees training
Venue team official photo
Legia Warszawa Press Conference
Legia Warszawa training
Security Meeting
Lazio Roma Press Conference
Lazio Roma training
Centre circle, RESPECT and pitch banner
ceremony rehearsal

Participants
Club

VOBM

Club

VD/VOBM

VOBM
VD
VD
VD/VOBM
VD/VOBM
VD/VOBM
VD
VD/VOBM
VD/VOBM

Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club

VOBM

Club

VOBM
VOBM

TV
ITI Poland (nc+)

ITI Poland (nc+)
HB and MVB

Źródło: Legia Warszawa (2013).
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Matchday (dzień meczowy)
Dzień meczowy rozpoczyna się około godziny 9-10 rano inspekcją boiska. Uczestniczą
w niej przedstawiciele Klubu i UEFA – zarówno Venue Team, jak i Delegate Officer oraz Security
Officer. Po jej zakończeniu organizowane jest spotkanie wszystkich osób zaangażowanych
w przygotowanie meczu tzw. „Matchday Organizational Meeting”. Uczestniczą w nim:


UEFA Delegate (prowadzący),



Security Officer,



VD i VOBM,



sędziowie,



przedstawiciele klubu gości, w tym kierownik drużyny,



przedstawiciele klubu gospodarzy, w tym kierownik drużyny,



służby porządkowe i medyczne, tj. ratownicy medyczni, straż pożarna i policja.
Spotkanie prowadzi UEFA Delegate, który potem oddaje głos także delegatowi

ds. bezpieczeństwa, Venue Director oraz sędziemu głównemu. Są na nim przypominane
najważniejsze kwestie dotyczące współpracy w trakcie meczu we wszystkich obszarach.
Na koniec kierownicy drużyn prezentują stroje swoich zespołów (a nawet kolory znaczników
zawodników rozgrzewających się przy linii bocznej przed wejściem na boisko z ławki
rezerwowych). Kolorystyka nie może być taka sama lub nawet podobna, stroje muszą być łatwe
do rozróżnienia dla sędziów.
Następnie przeprowadzane są testy końcowe, próby generalne tzw. „End-to-End test”
grafik na telebimy i reklamowe tablice LED znajdujące się przy boisku i wszelkich innych działań
związanych z transmisjami telewizyjnymi.
W trakcie samego spotkania pracownicy klubu, oczywiście w ścisłej i ciągłej kooperacji
z oficjelami UEFA i Venue Team, wykonują swoje obowiązki tak, jak przy okazji każdego meczu,
według zaleceń UEFA.
Po zakończeniu meczu Venue Director zwołuje zebranie wszystkich osób
zaangażowanych w prawidłowy przebieg spotkania tzw. „Debrief Meeting”. Są na nim krok
po kroku omawiane wszelkie aspekty organizacji działające prawidłowo i te wymagające
korekty. Dyskutuje się rozwiązania konieczne do zastosowania w kolejnych meczach.
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Analiza SWOT współpracy UEFA z klubem w organizacji
meczów Ligi Europy.
Analiza SWOT określa silne i słabe strony organizacji (strengths/weaknesses)
oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu (opportunities/threats). Dzięki niej można wyróżnić
wewnątrz organizacji te czynniki, których redukcja lub wzmocnienie, zniweluje negatywne
oddziaływanie czynników zewnętrznych (Gierszewska i Romanowska 2007).
Tabela 2.2. Analiza SWOT współpracy między UEFA a klubem piłkarskim w organizacji
meczów Ligi Europy
Czynniki

Pozytywne

Negatywne
Zagrożenia

Szanse

Zewnętrzne

- powodzenie realizacji projektu może
przyczynić się do pozytywnego
nastawienia w dalszej współpracy
- dobra współpraca pracowników drużyny
gospodarzy i gości może przełożyć się na
utrzymanie kontaktów w przyszłości
- wykorzystanie podobnych schematów
pracy przy organizacji rozgrywek
krajowych

- tzw. czynnik ludzki – możliwość wystąpienia
błędu wynikającego z pomyłki, który może
zaważyć o sukcesie całego przedsięwzięcia
- niewywiązywanie się z umów
podwykonawców
- zmęczenie pracowników, którzy przy
organizacji tego typu meczów muszą pracować
po godzinach
- ogrom obowiązków ciążący na części osób
- różnice w przepisach UEFA i PZPN
- różnice kulturowe
- bariera językowa

Mocne strony

Wewnętrzne

- odpowiednio dobrany sztab specjalistów
zarówno ze strony Klubu i UEFA
- doświadczenie
- punktualność i sumienność w podejściu
do pracy
- infrastruktura spełniająca wymagane
kryteria

Słabe strony
- konflikt interesów
- konflikty personalne

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy SWOT współpracy UEFA z klubem piłkarskim wynika, że zagrożenia płynące
z realizacji takiego projektu przeważają nad szansami (tabela 2.2). W przypadku Legii Warszawa
wskazane czynniki negatywne nie odgrywają jednak dużej roli, ponieważ ryzyko ich
wystąpienia jest minimalne. Jeśli po prostu się wydarzą, należy je naprawić i wyciągnąć
konstruktywne wnioski. Podobnie jest w przypadku niewywiązywania się z umów firm
z outsourcingu. Legia współpracuje z firmami, do których rzetelności przekonała się wcześniej.
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Gdyby jednak zawiodły, klub jest przygotowany na uzyskanie wszystkiego, czego potrzebuje
z innych źródeł. Osoby z ramienia klubu zaangażowane w przygotowanie meczu w rozgrywkach
UEFA są doświadczonymi profesjonalistami, którzy potrafią pracować długo oraz pod wpływem
stresu i presji czasu. Najpoważniejszym ryzykiem może być różnica między przepisami PZPN
i UEFA. Regulacje obu organizacji są zgodne, ale przebieg procesów w organizacji meczów
odmienny. Przedstawiciel klubu, który występuje w rozgrywkach UEFA po raz pierwszy, może
nieświadomie działać według schematów PZPN lub organizatora krajowych rozgrywek
T- Mobile Ekstraklasy S.A., a nie UEFA. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, żeby zapoznać się
z przepisami, które UEFA dostarcza klubowi jeszcze przed pierwszą wizytą Venue Team.
Wówczas ryzyko popełnienia błędu redukowane jest do pojawienia się „czynnika ludzkiego”.
Różnice kulturowe i bariera językowa są również zagrożeniami, chociaż w takich klubach,
jak Legia Warszawa, wystąpić nie powinny. W obecnych czasach drużyny piłkarskie
są wielonarodowe, dlatego pracownicy klubu są przyzwyczajeni do obcowania z piłkarzami
różnych narodowości oraz używania języka angielskiego. Osoby z UEFA z podobną
wielokulturowością mają do czynienia codziennie. W samej siedzibie organizacji
w szwajcarskim mieście Nyon pracuje ponad 400 osób z 38 krajów. Ponadto Venue Team
i delegacja w czasie rozgrywek europejskich wizytuje kluby z całej Europy.
Mimo że analiza wykazuje mniejszą ilość szans niż zagrożeń, to wiadomym jest,
że zawierają w sobie bardzo dużo składowych, co zwiększa ich wagę. Powodzenie realizacji
projektu, którego produktem końcowym jest mecz piłkarski, przynosi wielkie zyski z transmisji
telewizyjnych i reklam. Ponadto ze strony czysto sportowej doświadczenie gry w Europejskich
Pucharach jest dla zawodników i sztabu trenerskiego klubu zawsze szansą konfrontacji swoich
umiejętności z drużynami prezentującymi wysoki poziom. Sukces klubu w organizacji meczu
przekłada się na dobre relacje w dalszej współpracy z UEFA, co jest nieocenioną szansą
dla klubu w przyszłości. Co więcej, schematy działań używane podczas współpracy
z Europejską

Federacją

mogą

okazać

się

rozwiązaniami

wartymi

wprowadzania

do wewnętrznej organizacji także w krajowych rozgrywkach.
Także w czynnikach wewnętrznych obu instytucji determinującymi współpracę mocne
strony przeważają nad słabymi. Kluczem do sukcesu jest tu dobór odpowiednich osób zarówno
po stronie klubu i UEFA. W przypadku Legii Warszawa w sezonie 2013/2014 cała grupa osób
współpracujących ze sobą podczas organizacji meczów w Lidze Europy wykonywała swoją
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pracę profesjonalnie i rzetelnie. W raporcie tworzonym po każdym meczu przez UEFA
specjaliści oceniali pracę klubu na najwyższym możliwym poziomie. Także Venue Team
i delegacja UEFA to profesjonaliści zwracający uwagę na wiele szczegółów. Zależy im na jak
najstaranniejszym przygotowaniu każdego meczu. Bardzo ważnym elementem jest
przygotowanie

stadionu

do

meczu.

Obiekt

Legii

mieszczący

się

przy

ulicy

Łazienkowskiej spełnia wymagania techniczne UEFA. Jest uniwersalny. Jeśli zaszłaby potrzeba
ewentualnych modyfikacji, nie trzeba byłoby dokonywać wielkich zmian, które mogłyby
zachwiać porządkiem organizacji. Konflikty mogące wystąpić jako słabe strony przedsięwzięcia
mogą mieć źródło w sprzeczności interesów i nieporozumieniach personalnych. Konflikt
interesów może pojawić się w sytuacji ekstremalnej, kiedy to klubowi zależałoby bardziej
na własnym dobru, a UEFA chciałaby przeprowadzić spotkanie zgodnie z własnymi wytycznymi,
wbrew interesom klubu. Okoliczność taka jest jednak wyjątkowym przypadkiem, który w Legii
w sezonie 2013/2014 nie wystąpił. W tym czasie dobro klubu i cele UEFA pokrywały się.
Nieporozumienia międzyludzkie są natomiast wpisane w każdy rodzaj współpracy w każdej
dziedzinie życia.
Podsumowując - wykazane w analizie SWOT pozytywy współpracy między UEFA
i klubem zdecydowanie przeważają nad negatywami. Szansa wystąpienia elementów
ocenionych pozytywnie jest też dużo bardziej prawdopodobna od większości tych wskazanych
jako negatywne.

Podsumowanie
Gwarantem poprawnie przygotowanego meczu w Lidze Europy, ale także w każdych
innych rozgrywkach UEFA, jest rzetelna współpraca osób za to odpowiedzialnych z ramienia
Federacji Europejskiej i ze strony klubu. Dlatego ważne jest, żeby ludzie pracujący przy realizacji
tego przedsięwzięcia mieli profesjonalne podejście do swoich obowiązków i jednocześnie
potrafili porozumieć się w sytuacjach, gdzie z formalnościami wygrywa tzw. czynnik ludzki.
Kluczową umiejętnością pozwalającą na sprawne porozumiewanie się pracowników
klubu z wysłannikami UEFA jest oczywiście znajomość języka angielskiego. Zarówno Venue
Team, jak i delegaci pochodzą z różnych krajów, dlatego jest to jedyny wspólny język, jakim
posługują się wszyscy.
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Przygotowania meczu w rozgrywkach Ligi Europy pochłaniają bardzo dużo czasu,
dlatego pracownicy klubu muszą w tym okresie optymalnie zaplanować swoją pracę,
aby pogodzić realizację ich codziennych obowiązków z nowymi, dotyczącymi meczu.
Dział

sportu

musi

skupić

się

na

przygotowaniu

zaplecza

sportowego,

tj. na odpowiednim wyposażeniu szatni gości według wcześniejszych próśb, przygotowaniu
przyjazdu i pobytów delegata meczowego i delegata ds. bezpieczeństwa, zapewnienia
pomieszczeń i odpowiedniego sprzętu do pracy UEFA Venue Team i koordynacji całej
współpracy z UEFA w różnych niesportowych obszarach.
Obowiązki biura prasowego w realizacji meczu Ligi Europy są podobne do tych
związanych z rozgrywkami T-Mobile Ekstraklasy, jednak przepisy UEFA i procedury różnią się
od tych dyktowanych przez organizatora krajowych zawodów. Przede wszystkim każdorazowo
ilość dziennikarzy jest większa, co wymaga zastosowania innych środków ostrożności
i rozwiązań logistycznych np. większa ilość wozów do transmisji telewizyjnej.
Łącznicy dbający o delegata meczowego i delegata ds. bezpieczeństwa pełnią raczej
nieustanną rolę reprezentacyjną w czasie ich całego pobytu: od odebrania z lotniska,
odwiezienia do hotelu, zawiezienia w dowolne wskazane miejsce w czasie całego pobytu.
Zdarza się, że łącznik musi pełnić rolę przewodnika po mieście. Są też sytuacje, kiedy delegat
prosi o oprowadzenie po całym stadionie wraz z jego częścią techniczną. Stąd też wskazane
jest, aby łącznikiem była osoba pracująca w klubie, a nie ktoś z zewnątrz.
Aby z sukcesem przygotować mecz Ligii Europy, obowiązkowa jest współpraca
wysłanników UEFA i pracowników klubu. Taka współpraca wymaga dużo cierpliwości,
zrozumienia, dokładności, punktualności, zaangażowania. Potrzeba z jednej strony
profesjonalnego podejścia do obowiązków, z drugiej zaś pasji i oddania.
Korzyści płynące z realizacji meczu na stadionie gospodarzy są ogromne zarówno pod
względem sportowym, jak i marketingowym i materialnym. Gra w Europejskich Pucharach jest
sprawą prestiżową. O klubie piszą media krajowe i zagraniczne. Za awanse i grę
w poszczególnych rundach UEFA ustala wysokie nagrody pieniężne. Nie trzeba wspominać,
że względy sportowe powinny odgrywać tutaj najbardziej istotną rolę. Dla piłkarzy największą
satysfakcją i szansą doskonalenia umiejętności jest gra przeciwko najlepszym drużynom w całej
Europie, a dla kibiców oglądanie swojej drużyny na największych europejskich stadionach.
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The cooperation of UEFA and Legia Warszawa S.A. in the season 2013/2014 as an example
of football match organization in the UEFA Europa League.
The proper organization of football matches in the UEFA Europa League requires the
cooperation between football clubs and UEFA. In most cases the details are what makes an
event an organizational success or a failure and that is why high levels of commitment and
professionalism are required. If the cooperation goes well and results in a long term
relationship it can be very beneficial for the club. The opportunities outweigh the risks
involved in the process, so the clubs should do their best to enhance the potential relationship
with UEFA.
Keywords: UEFA, UEFA Europa League, Legia Warszawa S.A., sports events organization,
communication, football
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Rozdział 3

Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola
w organizacji imprez sportowych
w Polsce
Magda Matuła1
Karolina Nessel2

Streszczenie:
Wraz z organizacją kolejnych wielkich imprez sportowych w Polsce wolontariat
sportowy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularny. Celem tej pracy jest określenie
profilu polskich wolontariuszy sportowych oraz ukazanie roli, jaką odgrywają oni w organizacji
imprez sportowych. Na podstawie ankiet wśród polskich wolontariuszy oraz dostępnych
wyników badań wolontariuszy z krajów rozwiniętych wnioskuje się, iż choć motywacje
i oczekiwania polskiego i zachodniego wolontariusza są różne, to podobne rzeczywiste
korzyści z wolontariatu dla obu grup sprawiają, iż zainteresowanie bezpłatną pracą
przy wydarzeniach sportowych nie wygasa. Jednocześnie szacunki wartości pracy
wolontariuszy potwierdzają korzyści płynące z tej formy współpracy nie tylko dla samych
wolontariuszy, ale także dla organizacji sportowej.
Słowa kluczowe: wolontariat sportowy, organizacja imprez sportowych, Polska

Wprowadzenie
W ponad połowie krajów Unii Europejskiej najbardziej popularnym rodzajem
wolontariatu jest pomoc przy wydarzeniach sportowych. Ponad 10% dorosłych mieszkańców
Danii, Finlandii, Irlandii czy Niemiec bierze czynny udział w wolontariacie sportowym
(Torkildsen 2010 s. 141). Natomiast udział Polaków w wolontariacie ogółem należy
1
2

Magda Matuła – Uniwersytet Jagielloński
Karolina Nessel – Uniwersytet Jagielloński
-------------------K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Organizacja i marketing imprez sportowych

33

M. Matuła, K. Nessel – Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola w organizacji imprez sportowych w Polsce

do najniższych w Europie (Eurobarometr 2011, s. 8). Tym niemniej kilka ostatnich lat
przyniosło zdecydowany rozwój wolontariatu także w naszym kraju, przynajmniej w obszarze
sportu. Związane jest to oczywiście z organizacją coraz bardziej prestiżowych imprez
sportowych. Euro 2012, Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce Sopot 2014
czy Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 to wydarzenia bardzo medialne,
docierające nie tylko do fanów sportu. Każda z tych imprez była wspomagana pracą tysięcy
wolontariuszy, a organizatorom trudno wyobrazić sobie sprawny przebieg zawodów tej rangi
bez ich udziału: Wy, wolontariusze, jesteście kluczowym elementem do organizacji Mistrzostw
Europy (…) Bez was to wydarzenie po prostu nie może się odbyć (Martin Kallen, Operations
Director, UEFA Events SA - UEFA 2011, s.2).
W Europie i poza jej granicami zostało przeprowadzonych wiele badań
nad fenomenem wolontariatu sportowego. Mimo że w Polsce to zjawisko jest coraz bardziej
powszechne, to jednak trudno znaleźć w literaturze odpowiedzi na pytania: Dlaczego Polacy
decydują się na taką pracę? Kim są? Jak pracują? Jakie wynikają z ich pracy korzyści? Celem
tego opracowania jest więc próba charakterystyki sylwetki polskich wolontariuszy sportowych
oraz ukazanie ich roli, jaką odgrywają w organizacji imprez sportowych. Pierwsza część pracy
przedstawia zatem zwięźle ideę wolontariatu sportowego oraz omawia ogólne warunki
selekcji i pracy wolontariusza przy wydarzeniach sportowych, zaś część druga prezentuje
wyniki badań ankietowych wśród polskich wolontariuszy na tle dostępnych badań
wolontariuszy zagranicznych. Część ostatnia podsumowuje analizę i wskazuje możliwe
kierunki dalszych badań w tym obszarze. W pracy, oprócz wyników badań ankietowych,
wykorzystano także fragmenty wywiadów z wolontariuszami (przeprowadzone za pomocą
Facebooka).

Idea wolontariatu sportowego
Osoba pracująca z wolnej woli i niewymagająca wynagrodzenia za poświęcony czas jest
określana mianem wolontariusza. Świadczy ona pomoc wykraczającą poza relacje
rodzina- znajomi, najczęściej na rzecz wybranej organizacji czy grupy. Wolontariusz sportowy
może działać w obszarze szeroko pojętego sportu – przy organizacji zawodów, pikników,
festynów czy innych wydarzeń mających na celu popularyzację aktywności ruchowej i sportu.
Jest to aktywność towarzysząca imprezom sportowym przynajmniej od XIX wieku. Wówczas
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to uczestnicy najpierw występowali w roli organizatorów-wolontariuszy przygotowując obiekt
do turnieju, sprzedając bilety, aby następnie jako sportowcy wziąć udział w samych zawodach
(Lipiec 2011, s.18). Współcześnie role zawodnika i wolontariusza są już jednak zwykle
rozdzielone, a sam wolontariat sportowy może mieć formę akcyjną (krótkoterminową) lub też
stałą (bezterminową) (Ministerstwo Sportu i Turystyki 2010). Szacuje się, że dziś w klubach
europejskich aż 86% pracowników to właśnie wolontariusze, a jedynie 14% to osoby
zatrudnione na umowę, otrzymujące wynagrodzenie za swoją pracę (Taylor 2010, s. 141).
W zależności od rodzaju imprezy sportowej wymagania wobec wolontariuszy
są zróżnicowane. Przy wydarzeniach lokalnych liczba potrzebnych wolontariuszy jest
zazwyczaj mniejsza i nie ma wobec nich specjalnych wymagań. Nie ma też zwykle potrzeby
wieloetapowej rekrutacji. Jednak wraz ze wzrostem rangi zawodów ilość potrzebnych
ochotników rośnie. Jednocześnie muszą oni przejść dokładną selekcję przed rozpoczęciem
wolontariatu.
Dla przykładu, podczas Euro 2012 pracowało w sumie ponad 5500 wolontariuszy
(PAP 2012). Zostali oni wybrani z ponad 24 tysięcy nadesłanych zgłoszeń (w tym 43% chętnych
z Polski) (Nowocień 2011, s. 324). Rekrutacja rozpoczynała się wypełnieniem na stronie
internetowej UEFA ankiety w języku angielskim i na jej podstawie przechodziło się pierwszy
etap. Termin zgłoszeń do pierwszego etapu mijał we wrześniu 2011, a Mistrzostwa miały
się rozpocząć w czerwcu 2012 roku, tak więc wolontariusz musiał dużo wcześniej zdecydować
się na udział w imprezie. Drugi etap rekrutacji miał formę rozmowy kwalifikacyjnej w mieście,
gdzie odbyć się miał wolontariat. Możliwość rozmowy przez Skype’a była zarezerwowana
jedynie dla wolontariuszy z zagranicy. Rozmowa prowadzona była w języku angielskim. Po tym
etapie otrzymywało się wiadomość o przyjęciu na wolontariat lub odrzuceniu.
Jest to standardowe działanie podczas imprez rangi światowej. Następnie pozostawało odbyć
kurs e-learningowy i czekać na zawody (UEFA 2012 s. 6).
W przypadku Euro 2012 wolontariusze podczas rekrutacji określali, w jakim dziale
chcieliby pracować. Do wyboru były m.in.: akredytacja, logistyka, media, VIP, punkty
informacyjne, foto, marketing, hotel, lotnisko, IT, dekoracje, trybuny, boisko, transport itp.
(UEFA 2012 s. 4).
Podczas dużych imprez sportowych, bądź w ośrodkach, gdzie wolontariusze
są potrzebni przez cały rok pojawiają się liderzy wolontariuszy. Do głównych obowiązków
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lidera należy koordynowanie grupami wolontariuszy. Podczas wydarzeń są to między innymi
punkty informacyjne na bramach, wsparcie osób z niepełnosprawnościami itp. (…) Jako liderzy
wszyscy staramy się nie epatować tym, że jesteśmy wyżej od wolontariuszy. Po prostu jesteśmy
jednymi z nich, tylko bardziej doświadczonymi (fragment wywiadu z Igorem Piwowarskim,
liderem wolontariuszy na Stadionie Narodowym w Warszawie).

Sylwetka i rola polskich wolontariuszy sportowych
W celu określenia profilu polskich wolontariuszy posłużono się badaniem ankietowym
na próbie tej populacji, a następnie porównano otrzymane wyniki z dostępnymi podobnymi
badaniami zagranicznymi. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone za pomocą
kwestionariusza Google we wrześniu 2014 roku wśród 60 Polaków, którzy co najmniej raz brali
udział w imprezach sportowych jako wolontariusze. Poniżej zaprezentowano część wyników
pozwalających określić sylwetkę i motywację wolontariuszy, a także oszacować ich wkład
w organizację wydarzeń sportowych w Polsce.
Płeć
Jak wynika z przeprowadzonych ankiet 60% wolontariuszy sportowych w Polsce
to kobiety (wykres 3.1). Jest to odwrotna proporcja niż w większości krajów UE
i np. w Australii, gdzie aż 62% wolontariuszy stanowią mężczyźni (Downward, Dawson,
Dejonghe 2011, s.142). Chociaż powszechnie mówi się, że płeć żeńska jest bardziej wrażliwa
i chętna do bezinteresownej pomocy, to jednak w przypadku sportu mężczyźni również
są dość aktywni (poprzez wolontariat mają szansę na udział w samym centrum wydarzeń
sportowych i zobaczyć więcej niż w relacji telewizyjnej).
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Wykres 3.1. Wolontariusze wg płci (jako % badanej próby)
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz Australian Bureau of Statistics (2005).

Wiek
Wśród wszystkich ankietowanych polskich wolontariuszy najwięcej, bo aż 63% było
osób w wieku 21-25 lat, a następnie w wieku 26-30 (20% osób). Osoby starsze oraz młodsze
były zdecydowanie mniej liczne (wykres 3.2).
Wykres 3.2. Wiek wolontariuszy (wg grup wiekowych, jako % badanej próby)
powyżej 41
31-40
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz RCSCS i CSPS (2005).
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Według badań Research Center of Sport in Canadian Society z 2006 roku profil
wiekowy wolontariuszy w Kanadzie przedstawia się inaczej niż w Polsce. Największą grupę
stanowią tam osoby między 31 a 40 rokiem życia (41%), a kolejną - powyżej 41 roku życia
(27%). Z kolei 19% to osoby najmłodsze (15-25 lat). Najmniej liczne są osoby między 26 a 30
rokiem życia (13% wolontariuszy) (Downward, Dawson i Dejonghe 2011, s.166).
Powodem tak dużej rozbieżności wiekowej w Polsce i Kanadzie są m.in. oczekiwania
wobec wolontariatu i jego rola w życiu wolontariuszy. Sam rozpocząłem pracę jako
wolontariusz dobrze po 40. roku życia, kiedy moje dzieci były już samodzielne, a ja miałem
ustabilizowaną sytuację finansową, mogłem zacząć spełniać swoje marzenia. Łączenie sportu
z poznawaniem nowych ludzi i podróżami to dla mnie najlepszy sposób spędzania czasu. (…)
Gdybym nie był spokojny o mój dom i nie mógł sobie pozwolić na opuszczenie pracy na tydzień
czy dłużej, niestety nie zdecydowałbym się na pracę wolontariusza (fragment wywiadu
z 51- letnim Martinem Willi wolontariuszem ze Szwajcarii biorącym udział m.in. w Euro 2008
i 2012 oraz Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2014 w Zurychu). Całkiem inne jest
natomiast miejsce wolontariatu sportowego w życiu Polaków. Dobrze uwidoczniają to różnice
w motywacji.
Motywacje zostania wolontariuszem sportowym
Wykres 3.3 ukazuje główne motywacje kierujące ludźmi przy podejmowaniu pracy
wolontariusza sportowego. Ankietowani mieli do wyboru odpowiedzi wskazujące
na różnorodne bodźce: czysto altruistyczne (np. chęć niesienia pomocy), jak i egoistyczne
(np. poznanie działaczy, co miało być dla nich szansą na pracę w sporcie). Ankietowani
odpowiadając na pytanie, mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Dla Polaków najważniejsze okazało się nabycie nowych umiejętności (odpowiedź
została zaznaczona przez 85% wszystkich ankietowanych) oraz możliwość poznania nowych
ludzi (72% ankietowanych). Drugorzędne, choć dość ważne, okazało się przywiązanie
do drużyny (47%) oraz możliwość poznania działaczy sportowych, co może być szansą na pracę
w sporcie (43%). Zdecydowanie mniej ważna jest natomiast chęć niesienia pomocy
oraz motywacja przez rodzinę i znajomych (odpowiednio 27 oraz 15% ankietowanych).
Nieistotna jest wręcz motywacja podjęcia wolontariatu z powodu dużej ilości wolnego czasu
(jedynie 3% ankietowanych).
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Wykres 3.2. Motywacja do podjęcia pracy jako wolontariusz sportowy (% wszystkich
odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz Low et al. (2007).

Wyniki takiej samej ankiety badającej wolontariuszy z krajów zachodnich zostały
przedstawione w „Sport and Leisure Management” (Taylor 2010, s. 146). W tym badaniu
okazało się, że najważniejszą przyczyną podjęcia darmowej pracy była chęć niesienia pomocy
zadeklarowana przez 53% osób badanych. Na drugim miejscu znalazło się posiadanie dużej
ilości wolnego czasu oraz przywiązanie do drużyny (41% ankietowanych). Kolejne pozycje
zajęły: możliwość poznania nowych ludzi (30%), motywacja rodziny i znajomych (29%), nabycie
nowych umiejętności (tylko 19%) i poznanie działaczy jako szansa na pracę w sporcie (jedynie
7% ankietowanych).
Uwagę zwraca zasadnicza odmienność motywacji Polaków i obywateli państw
zachodnich. Można odnieść wrażenie, że dla tej drugiej grupy wolontariat sportowy
to możliwość zabawy i przy okazji niesienia pomocy. Polacy natomiast traktują wolontariat
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bardziej pragmatycznie; pragną się szkolić i nawiązywać kontakty, aby ułatwić sobie drogę
do zdobycia wymarzonej pracy.
Czas trwania wolontariatu i jego wartość
Jak wynika z przeprowadzonych badań (wykresy 3.4 i 3.5) przeciętny polski
wolontariusz sportowy na jedno wydarzenie przeznacza więcej niż tydzień (okres bez przerwy,
razem z weekendami) i pracuje od 4-8 godzin dziennie, a dzień pracy może wydłużyć się nawet
do 10 godzin. W sumie jeden wolontariusz może poświęcić nawet 140 godzin (jeżeli pracuje
po 10 godzin dziennie przez 2 tygodnie).
Podczas EURO 2012 pracowało 5500 wolontariuszy przez ponad 2 tygodnie (szkolenie,
przygotowanie

stadionów

przed

imprezą,

obsługa

zawodów,

porządkowanie

po Mistrzostwach). Gdyby każdy z nich pracował w wyżej podanym wymiarze godzinowym,
wówczas sami wolontariusze EURO 2012 przepracowaliby w sumie 770 000 godzin,
co – przy założeniu średniej stawki godzinowej 7 zł brutto – oznacza kwotę 5 390 000 zł. Taka
suma mogłaby zostać zaoszczędzona przez organizatorów dzięki pracy wolontariuszy przy tej
przykładowej imprezie. Jednocześnie jednak należy pamiętać o kosztach, jakie organizatorzy
ponoszą na opiekę nad wolontariuszami (ubranie, wyżywienie, szkolenie, itp.).
Wykres 3.3. Średnia długość wolontariatu mierzona liczbą dni (% ankietowanych
deklarujący daną długość wolontariatu)
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2-3 dni

4-7 dni

dłużej

Inne

3%
5%
28%
42%

22%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Wykres 3.4. Średnia ilość godzin pracy wolontariusza w ciągu dnia (% ankietowanych
deklarujący daną ilość godzin)
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Z kolei badania w Anglii w 2002 roku wykazały, że prawie 15% populacji dorosłych
Anglików to wolontariusze sportowi pracujący w sumie przez 1,2 miliard godzin każdego roku.
Jest to równoznaczne z pełnoetatowym czasem pracy 720 000 osób i warte ponad
14 miliardów funtów (Cuskelly i Auld 2013, s. 251).
Korzyści z wolontariatu sportowego
Podsumowując swoje doświadczenia (wykres 3.6) ankietowani za najważniejsze
korzyści z udziału w wolontariacie sportowym uznali: możliwość poznania nowych ludzi,
przeżycia wspaniałej przygody oraz otrzymania gadżetów sportowych związanych z danym
wydarzeniem (po 17% ankietowanych). Natomiast 14% badanych jako korzyść zadeklarowało
satysfakcję własnej pracy. Zaś tylko 13% ankietowanych za korzyść uznało nabycie nowych
umiejętności oraz doświadczenia, które może pomóc w poszukiwaniu przyszłej pracy.
Taki rozkład korzyści kontrastuje zdecydowanie z oczekiwaniami respondentów (gdzie
dominowała właśnie chęć zdobycia umiejętności, doświadczenia i kontaktów – wykres 3.3).
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Podobne wyniki dotyczące korzyści odniesionych przez wolontariuszy kanadyjskich
otrzymano w badaniach RCSCS i SCPS (2005). Wśród korzyści z udziału w wolontariatach
sportowych wymieniano najczęściej: możliwość poznania nowych ludzi, rozszerzenie swojej
wiedzy oraz nabycia doświadczenia. Podobnie jak w Polsce wolontariat nie okazywał się prostą
metodą na znalezienie nowej pracy.
Wykres 3.5. Korzyści odniesione z wolontariatu (% ankietowanych wskazujących
daną korzyść)
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Podsumowanie
Wolontariat sportowy zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie, w tym także
w Polsce. Przedstawione w tej pracy wyniki badań własnych oraz ośrodków naukowych
zagranicznych pokazują jednak pewne różnice w profilu wolontariuszy z Polski oraz z państw
rozwiniętych. Ta druga grupa to głównie mężczyźni po czterdziestce, o ustabilizowanej sytuacji
zawodowej, dla których wolontariat to przede wszystkich ciekawy sposób spędzenia wolnego
czasu i poznania nowych ludzi, wyraz przywiązania do drużyny i altruizmu. Natomiast w Polsce
wolontariat jest częściej postrzegany jako szansa zdobycia kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego oraz odpowiednich kontaktów. Dlatego też podejmują się go przede wszystkim
osoby dwudziestoletnie (i to głównie kobiety) w nadziei na zwiększenie swojej atrakcyjności
dla potencjalnych przyszłych pracodawców. W rzeczywistości jednak, post factum, okazuje się,
że najważniejsze korzyści z wolontariatu sportowego to dobra zabawa, nowe znajomości
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i gadżety, a niekoniecznie lepsze perspektywy zawodowe. Co ciekawe, pomimo tej
rozbieżności miedzy oczekiwanymi a rzeczywiście odniesionymi korzyściami, ponad 90%
ankietowanych wolontariuszy zadeklarowało chęć i gotowość podjęcia kolejnego wolontariatu
sportowego. I nie są to tylko deklaracje, ponieważ aż 30% ankietowanych brało udział w ponad
5 imprezach sportowych. Gdy raz się spróbuje ciężko już przestać (…) Zawodom tutaj zawsze
towarzyszy fajna atmosfera, mili ludzie, oczywiście są też nerwowe momenty, ale jak już się
je przetrwa, to czekamy na kolejne i udaje nam się organizować ciekawe imprezy (fragment
wywiadu z Karoliną Antkowiak, wolontariuszką w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Drzonkowie, w gminie Zielona Góra).
Entuzjazm wolontariuszy, ich zaangażowanie i godziny bezpłatnej pracy przynoszą
wymierną korzyść organizatorom imprez sportowych, zwłaszcza w przypadku imprez
masowych, gdzie wolontariusze liczeni są w setkach, a nawet w tysiącach. Pozwala
to zaoszczędzić fundusze, które mogą zostać wykorzystane na rozwój danej dyscypliny
czy ośrodka sportowego. Niemniej nie należy zapominać o kosztach związanych ze szkoleniem
wolontariuszy oraz o trudnościach w zarządzaniu ich pracą (związanych m.in. z osiągnięciem
oczekiwanej jakości pracy). Skala tych zjawisk (kosztów i problemów), a także optymalne
sposoby ich redukcji w warunkach polskich to interesujący i pożyteczny obszar przyszłych
badań.
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Sport volunteers in Poland – their profile and role in sports event organization
As the number of important sport events hosted in Poland increases, sports volunteering
tends to gain popularity in our country. The objective of this paper is to define a profile of
Polish volunteers and to evaluate their role in organization of mass sports events. The survey
of Polish volunteers compared with results of corresponding research in developed countries
concludes that despite different characteristics and motives of Polish and Western volunteers,
the real advantages linked to the volunteering keep the interest in unpaid work alive.
Moreover, the rough estimation of the value of volunteers’ work prove sports volunteering
beneficial not only for the volunteers, but also for the organizations involved.
Keywords: sports volunteering, sports event organization, Poland
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Część II

Marketing
imprez sportowych

Rozdział 4

Twitter jako narzędzie relacjonowania
wielkich imprez sportowych
Sebastian Kopera1
Piotr Stokłosa2

Streszczenie:
Media społecznościowe to grupa aplikacji internetowych, które w duchu Web 2.0
wspierają komunikację, współdziałanie oraz tworzenie i wymianę treści przez wszystkich
użytkowników, jednocześnie umożliwiając i stymulując powstawanie wirtualnych
społeczności. Są one coraz bardziej popularne w obszarze sportu, zarówno po stronie
organizacji sportowych i sportowców, jak również kibiców. Współcześnie media
społecznościowe stają się w coraz większym stopniu także domeną jeszcze jednego, ważnego
elementu sportowego ekosystemu: dziennikarzy i mediów tradycyjnych. Celem
prezentowanego tekstu jest ukazanie możliwości i kierunków wykorzystania
przez dziennikarzy bodaj najpopularniejszego
w branży sportowej medium
społecznościowego, jakim jest Twitter do relacjonowania wielkich imprez sportowych. Został
on zrealizowany w oparciu o analizę treści postów publikowanych przez dwóch polskich
dziennikarzy sportowych: Tomasza Ćwiąkałę oraz Tomasza Włodarczyka w trakcie Mistrzostw
Świata w Piłce Nożnej Brazylia 2014. Na podstawie zebranych danych można stwierdzić,
że badane medium wykorzystywane jest do wszechstronnego relacjonowania nie tylko samej
imprezy i jej kulisów, ale również tematów powiązanych, jak np. kraj jej rozgrywania. Dzięki
temu kibice otrzymują atrakcyjny i zróżnicowany pakiet treści w czasie rzeczywistym, który
może być wartościowym uzupełnieniem i rozwinięciem relacji otrzymywanych
za pośrednictwem tradycyjnych mediów.
Słowa kluczowe: media społecznościowe, Twitter, nowe media, dziennikarstwo sportowe,
relacjonowanie imprez sportowych

1
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Sebastian Kopera – Uniwersytet Jagielloński
Piotr Stokłosa – Uniwersytet Jagielloński
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Wprowadzenie: miejsce dziennikarstwa w ekosystemie
sportu, media społecznościowe
Dziennikarstwo towarzyszy sportowi od zarania jego dziejów. Już w „Iliadzie” Homera,
w której autor opisuje wyścig Ulissesa z Ajaksem, można doszukiwać się pierwszych śladów
kronikarstwa sportowego (Tuszyński 1981). Od czasów starożytnych obie te dziedziny uległy
wielu przekształceniom, a media miały niewątpliwie ogromny wpływ na popularyzację sportu,
który dziś stanowi jedną z podstawowych gałęzi gospodarki wielu krajów. Mimo że środki
przekazu z biegiem lat ewoluowały – od prasy, przez radio i telewizję, a na internetowych
mediach kończąc – jedno pozostało niezmienne: dziennikarze wciąż stanowią pomost między
sportowcami a kibicami śledzącymi ich poczynania. Wykonywana przez nich praca przez wielu
uważana jest za zwykły zawód, lecz niektórzy przypisują jej znacznie większe znaczenie,
określając ją mianem powołania i sposobu życia (Miller 2005).
Niezależnie od tego, jak zdefiniuje się współczesne dziennikarstwo, nie sposób
nie docenić jego roli w procesie popularyzacji różnych dyscyplin. Nie byłoby sportu
o globalnym zasięgu, gdyby nie dziennikarze relacjonujący dziś każdą znaczącą imprezę
sportową. Media zajmują niezwykle istotne miejsce w ekosystemie sportu, gdyż są jednym
z głównych źródeł dochodów organizacji, klubów, a także samych sportowców. Działa
to oczywiście także w drugą stronę – duża popularność dyscyplin, takich jak piłka nożna,
koszykówka czy baseball pozwala mediom czerpać ogromne zyski. Sport stał się dziś – przede
wszystkim dzięki dziennikarstwu – znaczącą częścią kultury, choć nie spodziewano się, iż skala
tego uczestnictwa kiedykolwiek może być aż tak duża (Toney 2013).
Znaczenie mediów i związanej z nimi działalności dziennikarskiej jest jak widać
ogromne i nic nie wskazuje, żeby miało się zmienić. Nie jest to dziedzina, której grozi stagnacja.
Wręcz przeciwnie: rozwój technologii informacyjnych jest ciągłym źródłem zmian relacji
między mediami i poszczególnymi dziennikarzami a odbiorcami przekazywanych treści
w wymiarze czasowym (komunikacja w czasie rzeczywistym) oraz geograficznym (globalizacja
zasięgu) (Boyle 2012). Widać również zmiany w aspekcie instrumentalnym: rozwijające się
media społecznościowe powodują otwieranie się nowych kanałów komunikacji, które z jednej
strony zmieniają poziom interakcji między odbiorcami i nadawcami treści, aktywizując tych
pierwszych, a także pozwalają dziennikarzom prowadzić narrację niezależną od tej
realizowanej przez zatrudniające je media tradycyjne. Oddzielnym zagadnieniem związanym
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z mediami społecznościowymi w obszarze dziennikarstwa sportowego jest także rosnący
udział treści społecznościowych o charakterze reporterskim, tworzonych przez samych
kibiców. Na uwagę zasługuje fakt, że do takich zachowań zachęcają sami organizatorzy imprez
sportowych (Jones 2012), jak i właściciele obiektów sportowych – choćby poprzez rozwój
infrastruktury social media stadium (Walsh 2013).
W związku z tym w środowisku social media głos profesjonalnych dziennikarzy
sportowych nie jest jedynym, ani często nawet najlepiej słyszanym przez odbiorców. Z drugiej
jednak strony natłok treści tworzonych przez użytkowników (UGC – User Generated Content),
które niejako z definicji mają raczej niską jakość i jako takie często stają się szumem w kanale
komunikacyjnym, działa na korzyść profesjonalnego dziennikarstwa. Te ostatnie bowiem,
dając gwarancję wysokiej jakości generowanych treści, wyróżniają się zdecydowanie
na społecznościowym tle i przyciągają fanów zainteresowanych rzetelnymi i sprawdzonymi
informacjami sportowymi, a także profesjonalnymi komentarzami.
Celem prezentowanego tekstu jest ukazanie możliwości i kierunków wykorzystania
przez dziennikarzy bodaj najpopularniejszego wśród dziennikarzy sportowych medium
społecznościowego, jakim jest Twitter. Zostanie on zrealizowany w oparciu o analizę treści
postów publikowanych przez dwóch polskich dziennikarzy sportowych: Tomasza Ćwiąkałę
oraz Tomasza Włodarczyka w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które w 2014 roku
rozgrywane były w Brazylii.

Media społecznościowe w sporcie
Media społecznościowe to grupa aplikacji internetowych, które w duchu Web 2.0
wspierają komunikację, współdziałanie oraz tworzenie i wymianę treści przez wszystkich
użytkowników,

jednocześnie

umożliwiając

i

stymulując

powstawanie

wirtualnych

społeczności. Ta grupa jest niezwykle dynamiczna. Na bieżąco pojawiają się coraz to nowe
rozwiązania, często łączące te dotychczas istniejące lub ich wybrane funkcjonalności.
Najczęściej zalicza się do niej: portale społecznościowe, portale służące dzieleniu się treściami
multimedialnymi (media sharing sites), platformy blogowe i mikroblogowe, strony
wykorzystujące technologię wiki, fora i grupy dyskusyjne, serwisy rekomendacyjne
oraz zawierające odnośniki do treści zewnętrznych (social review oraz social bookmarking
sites), aukcje internetowe, interaktywne aplikacje sieciowe, webinaria, wirtualne przestrzenie
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robocze, czy komunikatory internetowe (Kopera 2009, Baird i Parasnis, 2011a, Woodcock,
Green i Starkey, 2011).
Według badań z 2013 roku aż 72% dorosłych użytkowników Internetu jest w jakimś
stopniu aktywnych w mediach społecznościowych (Brenner & Smith 2013). Ich znaczenie
podkreślił także prezydent MKOL T. Bach, który uważa, że media społecznościowe są kluczem
w docieraniu do młodych ludzi (Bach 2013). Zasugerował on konieczność stworzenia (wspólnie
z różnymi partnerami) ponadnarodowej strategii social media, która poprzez intensyfikację
społecznościowych interakcji młodzieży ze sportowcami oraz Igrzyskami Olimpijskimi,
przyczyniałaby się do propagowania sportu i motywowała młodych ludzi do jego uprawiania
(Bach 2013). Zresztą social media zdążyły bardzo mocno zaznaczyć swój związek z Igrzyskami
już w Londynie w 2012. Z powodu bezprecedensowego, masowego wykorzystania social
media przez fanów, sportowców, organizatorów, sponsorów, jak i media tradycyjne, igrzyska
te zostały nawet okrzyknięte mianem ‘socialympics’ (Sociagility 2012).
W tej sytuacji nie powinno dziwić, że coraz więcej organizacji sportowych, sportowców,
a także pozostałych elementów ekosystemu branży sportowej sięga po tego typu rozwiązania.
Ich zróżnicowanie pod względem cech, funkcjonalności i popularności wśród różnych grup
użytkowników powoduje, że mogą one wspierać różne cele i funkcje biznesowe.
Do najpopularniejszych celów należy wykorzystanie social media do budowy wizerunku
i reputacji organizacji i osób (Greenberg 2010). Sponsorzy bardzo chętnie korzystają z nich
w swoich kampaniach marketingowych (Jenkins 2006). Dużą popularność zdobywają również
wśród sportowców (Hambrick et al. 2010).
Media społecznościowe stanowią relatywnie tanią platformę osobistego kontaktu
z fanami (Clavio 2011, p. 310). Niskie koszty wykorzystania tych mediów stanowią istotny
czynnik ich popularyzacji w branży sportowej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że duża
dostępność social media skutkuje również negatywnym zjawiskiem, jakim jest powszechny
brak profesjonalizmu we wdrażaniu i użytkowaniu tych rozwiązań, a także brak dobrych
standardów w zarządzaniu nimi (Eagleman 2013, Stoldt 2012).
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Twitter jako narzędzie pracy dziennikarzy sportowych
Media społecznościowe stają się w coraz większym stopniu domeną jeszcze jednego
elementu sportowego ekosystemu: dziennikarzy i mediów tradycyjnych. Dziennikarze
sportowi od zawsze pełnili bardzo istotną rolę „kulturowych pośredników między sportem
a społeczeństwem” (Boyle 2012). Cytowany autor nazywa ich wręcz „twórcami mitów”
(the myth makers), by podkreślić ich rolę w budowaniu wizerunku sportowców. Rola
ta oczywiście nie jest nowością, jednak jej wypełnianie zmienia się wraz z popularyzacją
mediów społecznościowych.
Twitter w ostatnich latach stał się jedną z ulubionych platform internetowych, którymi
posługują się dziennikarze. Medium to pozwala użytkownikom zamieszczać wpisy liczące
do 140 znaków, które w momencie ich opublikowania trafiają do wszystkich osób
„obserwujących” autora postu (Johnson 2009). Twitter, który stworzony został z myślą
o wymianie takich krótkich informacji jedynie między znajomymi i przyjaciółmi, z czasem stał
się narzędziem wykorzystywanym przez firmy i korporacje do kontaktu z klientami (McIntyre
2009). Jego dużą wartość dostrzegły także media, stąd też dziś posługiwanie się
nim przez pracowników redakcji stało się zjawiskiem powszechnym.
Przesłanki korzystania z Twittera przez dziennikarzy wiążą się w znaczniej mierze
ze zmianą oczekiwań odbiorców. Dziś nie chcą oni być wyłącznie biernymi konsumentami
treści, ale oczekują interakcji z ich twórcami (Papper 2008). Twitter – ze swoimi funkcjami
i możliwościami

nawiązywania

bezpośrednich

relacji

–

wychodzi

naprzeciw

tym

oczekiwaniom, dlatego jego popularyzacja wśród pracowników mediów nie jest
zaskoczeniem. Dużą zaletą tego medium jest także szybkość, która we współczesnym
dziennikarstwie ma niebagatelne znaczenie, szczególnie w przypadku informacji z ostatniej
chwili (Schultz i Sheffer 2010). Twitter umożliwia ich szybkie przekazanie odbiorcom, ci zaś
dzięki funkcji „Podaj dalej” mogą przyczynić się do jej natychmiastowego rozpowszechnienia.
To z kolei znacznie zwiększa szanse na pozyskanie nowych „Obserwujących” i sprawienie,
by dziennikarz doczekał się cennego w medialnej branży statusu lidera opinii (Landau 2009).
Twitter jako narzędzie wykorzystywane przez dziennikarzy stał się dotychczas
przedmiotem

kilku

badań.

Tym

zagadnieniem

zajmowali

się

przede

wszystkim

Mary Lou Scheffer oraz Brad Schultz, publikując w „International Journal of Sport
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Communication” dwa artykuły. Autorzy wykazali w nich m.in., że dziennikarze wykorzystują
Twittera przede wszystkim do prezentowania własnych opinii i komentarzy. Zastanawiali się
także nad jego przyszłością (Schultz i Sheffer 2010). Nieco szerzej temat mediów
społecznościowych i sportu ujmowali inni badacze: Andrea N. Eagleman, która badała motywy
korzystania z mediów społecznościowych przez pracowników sportowych organów rządowych
(Eagleman 2013) czy Jimmy Sanderson, który starał się pokazać, jak media społecznościowe
zmieniają sport (Sanderson 2010).

Pytania badawcze i uzasadnienie
Twitter stał się niezwykle ważnym narzędziem pracy dziennikarzy sportowych.
Czy jednak pozostaje wyłącznie platformą umożliwiającą interakcję z czytelnikami i promocję
tworzonych przez dziennikarzy treści, czy też staje się już osobnym źródłem informacji?
Czy za pomocą Twittera można relacjonować imprezę sportową, a jeśli tak, to w jaki sposób
czynią to reporterzy? Próba odpowiedzi na te pytania stanowi podstawę badań
prezentowanych w niniejszej pracy. O ile dotychczasowe opracowania naukowe pozwalają
określić, do czego dziennikarze sportowi wykorzystują Twitttera, to nikt, przynajmniej
w Polsce, nie badał sposobu relacjonowania imprez, takich jak mistrzostwa świata czy igrzyska
olimpijskie.

Metodyka badań
Aby pokazać, w jaki sposób dziennikarze relacjonują największe sportowe imprezy,
analizie poddane zostały twitterowe konta dwóch pracowników polskich mediów
– Tomasza Ćwiąkały i Tomasza Włodarczyka. Obaj należą do najaktywniejszych polskich
dziennikarzy sportowych na Twitterze – w ubiegłorocznym raporcie zostali umieszczeni,
kolejno,

na

12.

i

15.

miejscu

pod

względem

aktywności

(Wirtualnemedia.pl

i Napoleoncat.com.pl 2013). Zarówno Ćwiąkała, jak i Włodarczyk są reprezentantami młodego
pokolenia, więc często korzystają z mediów społecznościowych i są dobrze zaznajomieni
z ich funkcjami. Obaj są także czołowymi polskimi dziennikarzami piłkarskimi. Pierwszy z nich
od grudnia 2010 roku współpracuje z popularnym serwisem o futbolu Weszło.com, drugi jest
szefem działu piłkarskiego w największym polskim dzienniku o tematyce sportowej
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„Przeglądzie Sportowym”, pełniąc tę funkcję także w „Fakcie”, tabloidzie cieszącym się
największą popularnością wśród polskich czytelników (Wirtualnemedia.pl 2014). Teksty
Włodarczyka pojawiają się także w internetowych wydaniach tych gazet.
Wybór właśnie tych dziennikarzy miał też dodatkowe uzasadnienie. Obaj zostali przed
redakcje swoich mediów wysłani do Brazylii, aby z kraju-organizatora relacjonować
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej rozgrywane od 12 czerwca do 13 lipca 2014 roku. Badania
zostały więc zawężone do tego właśnie okresu, aby można było wykazać, w jaki sposób
korespondenci relacjonują tak znaczącą imprezę. Ćwiąkała i Włodarczyk należeli do nielicznej
grupy polskich reporterów, którzy przebywali w państwie Ameryki Południowej od pierwszego
do ostatniego dnia trwania turnieju i za pośrednictwem Twittera komunikowali się z kibicami
w Polsce. Czy starali się poprzez to narzędzie relacjonować jedną z największych imprez
sportowych na świecie, a jeśli tak, to jak to robili? Czy skupiali się wyłącznie na promocji
tworzonych przez siebie treści, czy też ukazywali kulisy swojej pracy? Odpowiedź na te pytania
to główny cel niniejszego opracowania.
Badania, którym poddano tzw. „tweety” – krótkie treści zamieszczane przez obu
redaktorów na swoich kontach w czasie trwania mistrzostw, przeprowadzone zostały
za pomocą analizy treści. Pozwoliła ona wykazać cel wykorzystywania Twittera (rodzaj
wpisów: promocja, relacja, komentarz), rodzaj środków przekazu (zawartość wpisów: tekst,
odnośniki, zdjęcia, filmy), i co przede wszystkim starali się przybliżyć odbiorcom (struktura
wpisów: kulisy pracy i organizacji imprezy, Brazylia i jej kultura, personalne, pozostałe). Każdy
z wpisów dziennikarzy analizowany był pod względem rodzaju, zawartości i struktury,
a następnie przydzielany do wyłącznie jednej, najbardziej pasującej grupy postów w ramach
każdej z tych trzech kategorii.

Omówienie wyników
W okresie 12 czerwca – 13 lipca 2014 roku Tomasz Ćwiąkała zamieścił na Twitterze 322
wpisy. Przedmiotem szczegółowych badań stało się ostatecznie 311 „tweetów”, gdyż 11
nie dotyczyło Mistrzostw Świata. Spośród wszystkich wpisów poświęconych imprezie 47
(15,11%) można uznać za wpisy mające na celu promocję tworzonych lub współtworzonych
przez tego dziennikarza treści. W znakomitej większości, bo w 35 przypadkach (74,47% wpisów
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promocyjnych) były to odnośniki do artykułów zamieszczonych na stronie internetowej
Weszło.com.
Mianem wpisów mających charakter komentarza można uznać 89 (28,62%) spośród
wszystkich mundialowych „tweetów” T. Ćwiąkały. Zdecydowana większość – 70 z nich
(78,65%) – to wpisy wyłącznie tekstowe, przeważnie zamieszczane podczas spotkań
śledzonych przez dziennikarza z trybun. Odnosiły się najczęściej do meczowych sytuacji („Dani
Alves to skleił, jak kiedyś Mateusz Mak na Legii” lub „Doping Argentyny jest
nieprawdopodobny. Brazylia się nie umywa. Petarda”).
Ponad połowę wszystkich wpisów dziennikarza portalu Weszło.com – 175 (56,27%)
można zaliczyć do kategorii relacji z imprezy. Tutaj przeważającą formą były fotografie. Były
one dołączane do „tweetów” w 109 przypadkach (62,29%). Warto przyjrzeć się ich strukturze,
aby zobaczyć, co najczęściej relacjonował T. Ćwiąkała. Najwięcej, bo aż 64 zdjęciowe wpisy
mające charakter relacji (58,72%) dotyczyły kulisów imprezy i dziennikarskiej pracy. Redaktor
portalu Weszło.com fotografował treningi reprezentacji narodowych, konferencje prasowe,
biuro dziennikarskie na stadionie, piłkarzy, z którymi rozmawiał oraz kolegów-dziennikarzy.
Rzadziej, bo w 22 przypadkach (20,18%), ukazywał Brazylię i jej kulturę – kibiców, miasta
i krajobrazy. Jedynie cztery razy (3,67%) pozwolił sobie na nieco większą swobodę
i przedstawienie w formie zdjęcia czegoś bardziej personalnego – swojej akredytacji, biletu
lub kluczy do mieszkania.
Tomasz Włodarczyk podczas Mistrzostw Świata w Brazylii zamieścił na swoim koncie
mniej, bo 262 „tweety”. Cztery nie dotyczyły piłkarskiej imprezy, wiec nie zostały wzięte
pod uwagę przy analizie, co daje ostatecznie liczbę 258 mundialowych wpisów.
Na promocję tworzonych przez siebie treści dziennikarz „Przeglądu Sportowego”
i „Faktu” przeznaczył 31 tweetów (12,02%). Najczęściej, w 27 przypadkach (87,10%), miały one
charakter linków, rzadziej zdjęć (9,64%) oraz tekstu (3,26%). Spośród promocyjnych
odnośników T. Włodarczyk 21 razy (77,78%) wstawiał adres swoich artykułów na portalu
przeglądsportowy.pl, sześć razy (22,22%) zachęcając odbiorców do odwiedzenia swojego fan
page’a na Facebook’u.
Na 258 tweetów T. Włodarczyka 70 (27,13%) miało charakter komentarza. Co ciekawe,
w przeciwieństwie do wpisów T. Ćwiąkały, wszystkie były wyłącznie tekstowe (100%).
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Podobnie, jak u dziennikarza portalu Weszło.com, u T. Włodarczyka także pojawiały się
one najczęściej w trakcie meczów i dotyczyły tego, co dzieje się na boisku („Sędzia z 3 ligi”,
„Genialna reakcja Higuaina!” albo „Czy to się dzieje naprawdę? Kto pisał ten scenariusz?”).
Największa część wpisów T. Włodarczyka – 157 (60,85%) poświęcona była na relację
z Mistrzostw Świata. Tego typu tweety w 90 przypadkach (57,32%) miały formę zdjęć, 64 razy
(40,76%) był to sam tekst, natomiast trzy razy (1,92%) film. W strukturze fotografii mających
na celu zrelacjonowanie imprezy dominowały zdjęcia ukazujące Brazylię i jej kulturę. Wpisów
zawierających tego typu fotografie było 38 (42,22%). Mniej, bo 30 razy (33,33%), T.
Włodarczyk starał się za pomocą zdjęć ukazać kulisy swojej pracy i samych Mistrzostw.
Znaczna była też liczba wpisów bardziej personalnych, na których dziennikarz prezentował na
przykład swoje buty, skrzynkę piwa czy wizytę u miejscowego fryzjera. Tweetów z takimi
fotografiami było 12 (13,33%).
Podsumowanie zebranych danych prezentuje tabela 4.1.
Tabela 4.1. Struktura wpisów związanych z Mistrzostwami Świata (12.06-13.07.2014 r.)

Łączna liczba wpisów
Promocja
Rodzaj wpisów
Relacja
Komentarz
Odnośniki
Zdjęcia
Zawartość
wpisów
Filmy
Sam tekst
Kulisy pracy i organizacji
Struktura zdjęć
imprezy
mających
Brazylia i jej kultura
charakter
Personalne
relacji
Pozostałe

Tomasz Ćwiąkała
@cwiakala
311
47 (15,11%)
175 (56,27%)
89 (28,62%)
52 (16,72%)
119 (38,26%)
18 (5,79%)
122 (39,23%)

Tomasz Włodarczyk
@wlodar85
258
31 (12,02%)
157 (60,85%)
70 (27,13%)
29 (11,24%)
91 (35,71%)
3 (1,16%)
135 (52,33%)

64 (58,72%)

30 (33,33%)

22 (20,18%)
4 (3,67%)
19 (17,43%)

38 (42,22%)
12 (13,33%)
10 (11,12%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://twitter.com/cwiakala oraz https://twitter.com/wlodar85.

Wnioski
Przeprowadzona analiza pozwala wyciągnąć kilka wniosków. Przede wszystkim można
zauważyć, że obaj dziennikarze wykorzystują Twittera właściwie w takich samych celach.
Konta w tym serwisie społecznościowym służą Tomaszowi Ćwiąkale i Tomaszowi
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Włodarczykowi do promocji tworzonych teksów, ale procent wpisów o takim charakterze jest
stosunkowo niewielki i podobny u obu reporterów. Nie inaczej jest z komentarzami – w ich
przypadku różnica wynosi ledwie 1,5 pkt. procentowego. Potwierdzenie znajduje również
hipoteza mówiąca o tym, że podczas wielkich imprez sportowych dziennikarze wykorzystują
Twittera do ich relacjonowania. W czasie trwania Mistrzostw Świata konta T. Ćwiąkały
i T. Włodarczyka zostały zdominowane przez treści dotyczące mundialu. Obaj reporterzy
wykorzystali fakt, że przebywali w Brazylii i starali się przekazać odbiorcom jak najwięcej
informacji z miejsca rozgrywania turnieju.
Świadczy o tym także struktura zamieszczanych zdjęć, które są najlepszym
odzwierciedleniem sposobu relacjonowania mundialu. Tutaj wskazać można na zasadniczą
różnicę między T. Ćwiąkałą i T. Włodarczykiem – pierwszy z nich starał się przede wszystkim
ukazać kulisy swojej pracy i organizacji imprezy, drugi położył większy nacisk na treści związane
z krajem-gospodarzem imprezy. Wśród zamieszczanych przez niego fotografii dominowali
kibice, a także miejsca, które odwiedzał. Dziennikarz „Przeglądu Sportowego” częściej pisał też
i prezentował to, co właśnie robi, niekoniecznie wyłącznie wtedy, gdy znajdował się
na stadionie lub w biurze dziennikarskim.
Niezależnie od tego, jak obaj reporterzy zdecydowali się relacjonować Mistrzostwa,
niezmienny pozostaje fakt, że ukazywali kulisy imprezy. Odbiorca obserwując dziennikarzy,
miał możliwość biernego uczestniczenia w wydarzeniu i jego śledzenia, bez konieczności
odwiedzania innych witryn. To istotny wniosek, gdyż pozwala stwierdzić, że oprócz dotychczas
wymienianych funkcji Twittera, takich jak promocja, wyrażanie opinii czy interakcja
z czytelnikami (Schultz i Schaffer 2010), to medium samo w sobie staje się nośnikiem i źródłem
unikatowych treści medialnych.
Twitter z uwagi na swoją specyfikę nie spełnia wymogów medium, które umożliwiałoby
pełne relacjonowanie wydarzeń sportowych i mogło zastąpić w tym zakresie inne media. Tym
niemniej stanowi coraz ważniejsze uzupełnienie i rozszerzenie relacji przekazywanych
za pośrednictwem pozostałych mediów. Należy się więc spodziewać, że w najbliższych latach
jego popularność wśród dziennikarzy sportowych będzie wciąż rosła.
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Twitter as a means of reporting major sport events
Social Media is a group of web applications supporting communication, collaboration,
creation, and sharing of various content, while allowing and stimulating the formation of
virtual communities (in the spirit of Web 2.0). Social media gains popularity in sport related
communities, including sports organizations, athletes and supporters as well as the traditional
media and traditional journalists. The aim of the paper is to present the possibilities that
Twitter (considered the most important social media website for sports related purposes),
brings in terms of major sport events reporting. The analysis concerns posts published during
2014 FIFA World Cup in Brazil by two Polish sports journalists: Thomas Ćwiąkała and Tomasz
Włodarczyk. The research concludes that the investigated medium is used for comprehensive
reporting not only of the event itself and its backdrops, but also of related topics (e.g. the
country of the event). This medium allows the supporters and other users to receive
an attractive and varied package of content in real time. This quality of Twitter makes it a
perfect supplement for the traditional media coverage.
Keywords: social media, Twitter, new media, sports journalism, sports events reporting
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Rozdział 5

Rola biura prasowego w zarządzaniu
organizacją sportową na przykładzie
Wisły Kraków S.A.
Karolina Kawula1

Streszczenie:
Rozwój mediów wymusił na organizacjach, także sportowych, oddelegowanie
pracowników do komunikacji ze światem zewnętrznym, którzy poza pełnieniem funkcji
informacyjnej odgrywają ważną rolę w zarządzaniu i kreowaniu wizerunku instytucji. Celem
niniejszego opracowania jest wskazanie roli biura prasowego w funkcjonowaniu i zarządzaniu
organizacją sportową, jak również ocena stopnia skuteczności działań tego typu organu. Został
on zrealizowany w oparciu o analizę przypadku Biura Prasowego Wisły Kraków S.A.
Na podstawie zebranych danych i ich analizy można stwierdzić, że skuteczność działań
podejmowanych przez biuro prasowe w dużej mierze zależy od kompetencji, zaangażowania,
rzetelności pracowników tworzących ten organ oraz od ich umiejętności wykorzystania
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w komunikacji z otoczeniem.
Słowa kluczowe: biuro prasowe, skuteczność, Wisła Kraków S.A.

Wprowadzenie
Doświadczenie i wiedza zdobyte w ciągu ponad trzyletniej współpracy z Biurem
Prasowym Wisły Kraków S.A. stały się inspiracją wnikliwej analizy działalności tej komórki
oraz określenia jej roli w zarządzaniu organizacją sportową. W pierwszej części skupiono się
na funkcjach biura prasowego, zwracając szczególną uwagę na działania odpowiadające
mediom tradycyjnym i interaktywnym. Należą do nich funkcje: informacyjna, opiniotwórcza,

1

Karolina Kawula – Uniwersytet Jagielloński, Wisła Kraków SA
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kulturotwórcza i rozrywkowa, integracyjna oraz ekonomiczna. Realizacji wspomnianych
funkcji zostały przyporządkowane konkretne działania bieżące oraz związane bezpośrednio
z organizacją meczu piłkarskiego. W dalszych rozważaniach podjęto próbę oceny skuteczności
pracy Biura Prasowego Wisły Kraków S.A. w oparciu o zmodyfikowany model Bartholomewa,
analizę źródeł wtórnych oraz ankiety.

Istota funkcjonowania
sportowej

biura

prasowego

organizacji

Pojawienie się instytucji biura prasowego jest wynikiem wzrostu odpowiedzialności
mediów za wydźwięk informacji oraz kreacji wizerunku danej organizacji. Działania tej
jednostki są ściśle związane z pracą rzecznika prasowego – koordynatora jej działań
oraz przedstawiciela klubu sportowego na zewnątrz organizacji.
W zrozumieniu niniejszego zagadnienia pomocne będzie wyjaśnienie pojęcia biura
prasowego. Najbardziej ogólną definicję tego zagadnienia podaje Słownik języka polskiego
Państwowego Wydawnictwa Naukowego: biuro prasowe to „urząd przy organach rządowych
lub innych, którego celem jest informowanie prasy o aktualnych wydarzeniach” (sjp.pwn.pl
17.09.2014). Inaczej znaczenie biura prasowego rozumieją autorzy Cambridge Learner’s
Dictionary, kładąc nacisk na wydźwięk informacji. Ich zdaniem biuro prasowe to „struktura
ludzi zatrudnionych przez daną organizację, której celem jest uzyskanie konkretnych
informacji i przekazanie ich do prasy” (McIntosh 2011).
Rozwój mediów masowego przekazu wymusił na organizacjach konieczność dotarcia
do szerokiej publiczności, wchodzącej z nią poprzez liczne kanały komunikacji w interakcję.
Podstawową, a zarazem najważniejszą i najstarszą funkcją biura prasowego organizacji
sportowej, jest funkcja informacyjna. Związana jest ona z redagowaniem bieżących informacji
przekazywanych opinii publicznej, obsługą portali społecznościowych oraz platformy
pozwalającej na utrzymanie relacji z przedstawicielami mediów.
Kształt i treść przekazywanych informacji poddawane są ciągłemu monitoringowi
odbiorców. Biuro prasowe redagując rozmaite wiadomości, a tym samym uczestnicząc
w procesie przekazywania

i przekształcania informacji, wywiera ogromny wpływ
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na odbiorców. Komunikaty te nie tylko oddziałują na czytelników, ale także modyfikują
ich wiedzę, postawy oraz zachowania.
Organizacja widowisk sportowych oraz relacjonowanie konkretnych wydarzeń przez
biuro prasowe danej organizacji sportowej ściśle powiązanej z konkretną dyscypliną sportu,
odnosi się do funkcji kulturotwórczej oraz rozrywkowej mediów. Działania te nie tylko
uzupełniają wiedzę odbiorców, ale także sprzyjają rozwojowi kultury oraz trendów i tendencji.
Od zarania dziejów sport pełnił rolę wychowawczą, ucząc zasad fair play, zdrowej rywalizacji
oraz kształtując postawy młodych ludzi.
Ważną i często pomijaną funkcją w przypadku sportu jest funkcja integracyjna.
Dziedzina ta sprzyja jednoczeniu się ludzi bez względu na wiek, płeć, rasę czy wyznanie
oraz pozwala na wspólne przeżywanie pozytywnych emocji. Do zadań biura prasowego
organizacji sportowej należy więc również umiejętne przekazywanie informacji stroniących
od niechęci i nietolerancji. Utrwalanie pożądanych postaw przyjętych przez sport pozwala
na przełamanie barier oraz zajęcie miejsca ponad wszelkimi podziałami.
Z funkcją integracyjną związane jest również inne działanie biura prasowego,
polegające na wytworzeniu postaw moralnych oraz zacieśnianiu więzi społecznych.
Wydarzenia sportowe są doskonałym sposobem na wpajanie postaw fair play,
przeciwdziałanie rasizmowi, antysemityzmowi oraz nietolerancji. Coraz częściej organizacje
sportowe w porozumieniu z władzami polskich lig zawodowych i międzynarodowych federacji
realizują działania mające wyeliminować chuligańskie wybryki kibiców sportowych.
Ostatnią, ale nie mniej ważną od wyżej wspomnianych funkcji biura prasowego, jest
funkcja ekonomiczna związana z rolą mediów w upowszechnianiu produktu, jakim
są wydarzenia sportowe. Dodatkowo instytucja biura prasowego poprzez informacje
o wydarzeniach, biletach oraz gadżetach klubowych, kładąc nacisk na ich zalety i wartości,
tworzy niejako reklamę danej organizacji, oddziałując na wyobraźnię nabywców.
Umieszczanie informacji o nawiązaniu współpracy z danym przedsiębiorstwem jest także
propagowaniem jego działalności oraz towarów i usług.
Podstawowym zadaniem biura prasowego jest redagowanie bieżących informacji
dotyczących życia organizacji sportowej oraz poczynań boiskowych piłkarzy, zamieszczanych
na oficjalnej witrynie internetowej danego klubu sportowego. Pracowników tej jednostki
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powinny

cechować:

profesjonalny

język,

umiejętność

właściwego

doboru

słów

oraz powściągliwość w wyrażaniu sądów oraz opinii.
Do zadań biura prasowego należy także monitorowanie treści pojawiających się
w mediach na temat klubu. Ponadto oddelegowani pracownicy zajmują się korektą
oraz autoryzacją artykułów przesłanych do zatwierdzenia przez dziennikarzy. Jest to jeden
z elementów odpowiadających za kreowanie wizerunku klubu oraz za odpowiedni, zgodny
z ideą władz, wydźwięk informacji.
Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a przede wszystkim portali
społecznościowych wymusił na organizacjach, także sportowych, konieczność posiadania
własnego kanału komunikacji z fanami. Pozwala on na utrzymanie ciągłego kontaktu
organizacji sportowej z kibicami, uczestnictwo sympatyków w organizowanych konkursach
oraz dostarczanie im zarówno ważnych, jak i ciekawych treści.
Jednym

z

ważniejszych

zadań

wspomnianego

organu

jest

współpraca

z przedstawicielami mediów. Realizuje się to poprzez obsługę mailingu kierowanego
do dziennikarzy,

zawierającego

informacje

m.in.

o

planie

treningowym

piłkarzy

oraz konferencjach prasowych z udziałem szkoleniowca danej drużyny (rysunek 5.1).
Rysunek 5.1. Przykładowa treść komunikatu kierowanego do mediów

Źródło: www.media.wisla.krakow.pl/_admin.

Dziennikarze pragnący wziąć udział w wydarzeniu sportowym oraz chcący swobodnie
poruszać się po obiekcie obowiązani są do zgłoszenia swojej kandydatury w celu otrzymania
jednorazowej (na konkretny mecz) bądź stałej – czasowej (na daną rundę: jesienną bądź
wiosenną) akredytacji medialnej (rysunek 5.2). Przygotowanie wspomnianych wejściówek
dla przedstawicieli mediów jest zabiegiem niezwykle pracochłonnym, bowiem wymaga
sprawdzenia poprawności danych, a przede wszystkim wypisania akredytacji każdemu
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z osobna. Władze Ekstraklasy pozostawiły klubom dowolność w doborze formatu
oraz wyglądu szablonu akredytacji przeznaczonych dla mediów. Muszą one natomiast
zawierać dane osobowe dziennikarza, nazwę redakcji, rodzaj akredytacji oraz przypisane
miejsce w loży prasowej. Coraz więcej klubów piłkarskich posiada internetową platformę
(rysunek 5.3), za pomocą której komunikuje się z przedstawicielami mediów. System ten
ułatwia także pracę biura prasowego, bowiem gromadzi dane personalne i pozwala
na elektroniczną weryfikację wniosków akredytacyjnych.
Rysunek 5.2. Akredytacje dla mediów

Źródło: www.wisla.krakow.pl.

Rysunek 5.3. Platforma e-media Wisły Kraków SA

Źródło: www.media.wisla.krakow.pl.

Z przygotowaniem akredytacji dla mediów wiąże się konieczność sporządzenia listy
dziennikarzy posiadających uprawienia do uczestnictwa w meczu. Dane te przekazywane
są odpowiednim

organom,

m.in.

Działowi

Bezpieczeństwa,

który

wyraża

zgodę
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na przebywanie na terenie stadionu, a także służbom bezpieczeństwa, delegatom
oraz ochronie i stewardom dbającym o zachowanie porządku na obiekcie sportowym.
Ponadto fotoreporterzy oraz przedstawiciele telewizji otrzymują od klubu na czas
meczu materiałową kamizelkę (rysunek 5.4) upoważniającą do poruszania się przy linii
brzegowej boiska oraz w okolicach szatni. Wspomniane kamizelki są koloru granatowego
lub szarozielonego, w zależności od rodzaju mediów oraz posiadają herb gospodarza danego
pojedynku piłkarskiego. Wytyczne dotyczące standardowego zagospodarowania powierzchni
kamizelek znajdują się w Podręczniku regulującym zasady pracy mediów na stadionie podczas
meczów T-Mobile Ekstraklasy (Ekstraklasa 2014).
Rysunek 5.4. Kamizelki otrzymywane przez przedstawicieli mediów

Źródło: www.wisla.krakow.pl

Organizacja wydarzeń sportowych wymaga również przygotowania składów
osobowych drużyn, które wybiegną na murawę w danym spotkaniu. Materiały te, niezbędne
dziennikarzom do pracy, są uzupełniane oraz drukowane przez oddelegowanych do tego
zadania pracowników biura prasowego, którzy w porozumieniu z kierownikami drużyn
wprowadzają otrzymane dane do specjalnego programu.
Biuro prasowe odpowiedzialne jest także za przygotowanie konferencji prasowych,
odbywających się po zakończeniu rywalizacji. Pracownicy muszą zadbać zatem o odpowiednią
ilość miejsc w sali konferencyjnej, sprawdzić nagłośnienia oraz ogólny porządek. Utrzymanie
czystości oraz nadzór w Strefie Pracy Mediów i Mixed Zonie (Strefie Mieszanej),
gdzie odbywają się wywiady pomeczowe, także leży w gestii biura prasowego.
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Do czynności wykonywanych przez tę jednostkę należy również tworzenie
pomeczowych relacji, spisywanie konferencji, wywiadów i aktualizowanie tabeli ligowej
ora informacji o występie konkretnych zawodników.
Pracownicy biura prasowego biorący udział w organizacji meczu piłkarskiego
na najwyższym szczeblu w Polsce zobowiązani są stosować wytyczne zawarte w Regulaminie
Rozgrywek

Piłkarskich

(PZPN

2014a)

oraz

Podręczniku

Ekstraklasy

mówiącym

o standardowych zasadach regulujących pracę mediów na stadionach podczas Rozgrywek
o Mistrzostwo T-Mobile Ekstraklasy (Ekstraklasa S.A. 2014). Dodatkowo powinni przestrzegać
klubowych regulaminów, m.in. regulaminu przyznawania akredytacji na mecze na krajowym
podwórku.
Jak więc widać pracowników biura prasowego powinna zatem cechować łatwość
w nawiązywaniu kontaktów oraz otwartość, które są nieodzowne podczas współpracy
z przedstawicielami innych mediów, władzami miasta, klubu i innymi podmiotami organizacji
sportowej. Cechy te są szczególnie pożądane podczas organizacji imprez sportowych
odbywających się zarówno w siedzibie klubu, jak i poza nią, a także eventów i innych wydarzeń.
Kolejną cechą jest umiejętność trzymania nerwów na wodzy i skutecznego unikania konfliktów
w przypadku sytuacji kryzysowych. Ze względu na poufność informacji pracownik biura
prasowego

ma

obowiązek

dochowania

tajemnicy

zawodowej,

co

wiąże

się

z odpowiedzialnością za instytucję, którą reprezentuje. Współpraca oparta na relacjach
międzyludzkich wymusza niejako na rzeczniku oraz jego współpracownikach otwartość,
przyjazne nastawienie, uprzejmość oraz komunikatywność. Dotyczy to szczególnie meczów
rozgrywanych na własnym boisku, kiedy to występując w roli gospodarzy muszą stworzyć
odpowiednią atmosferą i służyć wszelką pomocą. Powierzone obowiązki powinny być
wykonywane perfekcyjnie, ale także szybko i energicznie, gdyż tego wymaga specyfika pracy
dziennikarskiej.

Badanie skuteczności działań biura prasowego – metodyka
badań
Biura prasowe organizacji sportowych to już codzienność w ich funkcjonowaniu.
Jednak na ile ich działania są skuteczne? Jak tę skuteczność poprawić? To pytania, na które
w niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi, prezentując przykład jednego z najstarszych
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i najbardziej znanych klubów piłkarskich w Polsce – Wisły Kraków S.A.. W tym celu
wykorzystano zmodyfikowany model Bartholomewa (2008), będący rozszerzeniem
wcześniejszego modelu tego autora (Bartholomew 2007), odnoszący się do pomiaru
skuteczności działań z zakresu Public Relations (a takie realizują biura prasowe) prowadzonych
w internecie (rysunek 4.5). Model ten składa się z czterech kolejnych etapów. Pierwszy z nich
to ekspozycja (exposure), czyli stopień ekspozycji materiałów, zawierająca dane dotyczące
liczby publikacji, wejść na stronę oraz wydźwięk i treść komentarzy. Kolejny etap
to zaangażowanie (engagement), w którym brane są pod uwagę elementy pomiaru, takie jak
wyświetlenia strony, czas przeglądania jej zawartości, liczba kliknięć i czytelnictwo postów.
Trzeci etap, wpływ (influence), bada prawdopodobieństwo zapamiętania informacji,
udostępniania, skojarzenie z marką lub zmianę postaw. Ostatni etap (action) związany jest
z konkretnymi działaniami w postaci polecenia znajomemu lub zakupu produktu. Ponadto
w celu odpowiedzi na wyżej postawione pytania wykorzystano analizę źródeł informacji
wtórnych zewnętrznych oraz wyniki samodzielnie przeprowadzonych badań ankietowych
wśród współpracujących z Biurem Prasowym Wisły Kraków S.A. dziennikarzami.
Rysunek 5.5. Zmodyfikowany model Bartholomewa

Ekspozycja

Zaangażowanie

Wpływ

Kliknięcia

Rozważenie zakupu

Działanie

Liczba wejść
Liczba unikalnych
użytkowników

Wydźwięk komentarzy

Kupno produktu

Wyświetlenia strony

Zmiana świadomości
Udział w wydarzeniu

Zawartość informacji

Powracający
i komentujący goście

Zmiana postaw

Czytelnictwo artykułu
(posta)

Skojarzenie z marką

Dyskusja

Pozytywne kometarze
w Internecie

Przekazanie informacji
znajomemu

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Bartholomew 2008).
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Ocena skuteczności pracy Biura Prasowego na przykładzie
Wisły Kraków S.A. – wyniki badań
Zmodyfikowany model Bartholomewa, odnoszący się do pomiaru skuteczności działań
Public Relations prowadzonych w Internecie, pozwolił na analizę postów publikowanych
na oficjalnym profilu Wisły Kraków S.A. na portalu społecznościowym Facebook, mieszczących
się w przedziale czasowym od 1 października 2013 do 26 maja 2014 roku.
Materiałem wykorzystanym do analizy pierwszego etapu wspomnianego modelu,
ekspozycji, były wejścia użytkowników na tzw. oś czasu. Największym zainteresowaniem
w badanym okresie cieszyły się wiadomości dostarczone 23 stycznia 2014 roku, kiedy
to wiślacki profil na Facebooku odwiedziło 5229 użytkowników. Warto zaznaczyć, iż całkowity
zasięg postów zamieszczanych przez Biuro Prasowe Wisły Kraków S.A. wyniósł
we wspomnianym okresie ponad 8 mln. Do kolejnych wskaźników pierwszej fazy modelu
zalicza się liczbę informacji umieszczanych na omawianym portalu społecznościowym.
Administratorzy wiślackiej strony dostarczają fanom między 45 a 50 postów tygodniowo,
co w badanym okresie daje łącznie ok. 1350 – 1500 wiadomości.
W drugiej fazie, mówiącej o zaangażowaniu, analizie poddano czytelnictwo postów.
Najwięcej czytelników – 299 tysięcy – miała informacja, która ukazała się 23 lutego 2014 roku,
mówiąca o zwycięstwie Wisły nad Cracovią.
Trzecim etapem zmodyfikowanego modelu Bartholomewa jest wpływ, mierzony
za pomocą liczby udostępnień postu. W badanym przedziale czasowym łączna liczba
udostępnień wyniosła 3471. Dodatkowo skupiono się na zmianie postaw oraz świadomości
kibiców, które przekładają się na liczbę „polubień” wiślackiego profilu na Facebooku. W dniu
1 października 2013 roku profil Białej Gwiazdy miał 133,063 fanów, a 26 maja 2014 roku liczba
wzrosła do 215, 253 osób.
Na ostatni etap, działanie, składają się komentarze oraz „polubienia” poszczególnych
postów. Na pierwszym miejscu pod względem liczebności komentarzy (922) znalazł się okres
od 17 do 21 marca 2014 roku informujący o przygotowaniach Białej Gwiazdy do meczu
z Zawiszą Bydgoszcz. Średnia liczba komentarzy w okresie od 1 października do 26 maja
wyniosła 277. Najwięcej „polubień” postów w analizowanym okresie czasowym przypadło
na dzień 23 stycznia 2014 roku. Łącznie aż 9451 kibiców zareagowało na informacje
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dostarczone przez Biuro Prasowe Wisły Kraków S.A.. Analiza przy pomocy zmodyfikowanego
modelu Bartholomewa pokazuje, jak dużą rolę w pracy biura prasowego odgrywają media
społecznościowe. Powyższe dane dowodzą, że Facebook stał się w ostatnim czasie ważnym
narzędziem komunikacji organizacji sportowej z widownią, odpowiadającym za wzrost
rozpoznawalności klubu oraz jego odbiór na zewnątrz.
Dokonanie oceny skuteczności działalności biura prasowego organizacji sportowej
przeprowadzono również poprzez analizę źródeł informacji wtórnych zewnętrznych,
do których zaliczają się raporty dostarczane przez instytucje sportowe. Na polskim
oraz europejskim rynku istnieją rozmaite instytucje zajmujące się bieżącym monitoringiem
mediów. Do liderów w tej dziedzinie zaliczany jest poznański Press Service działający w kraju
od 1969 roku oraz wyróżniający się precyzyjnością w wyszukiwaniu informacji medialnych
w ukazujących się publikacjach. Do zadań wspomnianej instytucji zalicza się selekcję
wiadomości związanych z działalnością klubów piłkarskich rozgrywających swoje mecze
w T- Mobile Ekstraklasie oraz niższych ligach (psmm.pl). Badania Press Service noszące nazwę
„Polska Piłka” wykazały, iż w 2011 roku status drugiego najbardziej medialnego klubu
przypadł krakowskiej Wiśle. Przeprowadzony monitoring mediów dowiódł, iż w grudniu 2011
roku po raz szósty z rzędu najwięcej pisano o Białej Gwieździe. Łącznie w ciągu dwunastu
miesięcy pojawiło się 29,5 tys. artykułów mówiących o krakowskim klubie, a szczytowa liczba
publikacji (ponad 4,1 tys.) przypadła na sierpień. Z kolei w grudniu 2011 roku łącznie w prasie
oraz na portalach internetowych ukazało się 2654 artykułów dotyczących poczynań Wisły
Kraków. Krakowski klub wyprzedzając Lecha Poznań oraz Legię Warszawa znalazł się
na pierwszym miejscu pod względem wystąpień na pierwszych stronach gazet. Obecność
klubów piłkarskich w mediach przekłada się na uzyskanie ekwiwalentu reklamowego
(wykres 5.1), który w przypadku Białej Gwiazdy wyniósł w 2011 roku 15 441 600 złotych
(psmm.pl 2012).
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Wykres 5.1. Ekwiwalent reklamowy klubów Ekstraklasy piłkarskiej za rok 2011

Źródło: Press Service Monitoring Mediów (2012, s. 19)

Również w kolejnych latach poznańska firma Press Service wykonała badania
dotyczące „Polskiej Piłki”. Rok 2012 należał do Legii Warszawa, która dominowała
w rozgrywkach ligowych, zdobywając tytuł mistrza kraju. Słabsza postawa zawodników Wisły
Kraków S.A. spowodowała mniejsze zainteresowanie mediów, co sprawiło, iż Biała Gwiazda
znalazła się dopiero na czwartej pozycji. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że najwięcej
artykułów o T-Mobile Ekstraklasie pochodzi z województwa małopolskiego, na co ma wpływ
obecność Wisły oraz Cracovii na najwyższym szczeblu rozgrywek (sport.interia.pl 2013).
W kolejnym 2013 roku „pierwsze skrzypce” grał Górnik Zabrze, na temat którego
ukazało się 2,5 tysiąca publikacji, podczas gdy o krakowskiej Wiśle pisano 2153 razy. Na sukces
medialny zespołu z Zabrza złożyła się dobra postawa na krajowych boiskach oraz zmiana
na stanowisku szkoleniowca. Z ławką trenerską Górnika pożegnał się Adam Nawałka,
obejmując stanowisko opiekuna piłkarskiej reprezentacji Polski (sport.wp.pl 2014).
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Oceny stanowisk pracy dziennikarzy na stadionach ekstraklasy oraz jakości działań biur
prasowych poszczególnych klubów dokonał także Polski Związek Piłki Nożnej, publikując
Raport dotyczący organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego
PZPN w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014. Najwyższą notę delegaci meczowi
oraz obserwatorzy wystawili Lechii Gdańsk – 5,3. Druga pozycja przypadła pracownikom Biura
Prasowego Wisły Kraków S.A., którzy stracili do liderów z Pomorza zaledwie 0,03 punktu.
Z Raportu można wywnioskować, iż fachowość oraz skuteczność pracy tego organu
krakowskiego klubu stoi na wysokim poziomie (PZPN 2014b).
Aby przeprowadzić pogłębioną ocenę skuteczności funkcjonowania Biura Prasowego
Wisły Kraków S.A., wykonano badania ankietowe wśród dziennikarzy bezpośrednio
współpracujących z tą komórką.
Ankietę składającą się z pięciu pytań (dwóch zamkniętych oraz trzech otwartych)
skierowano do czterdziestu przedstawicieli mediów uczestniczących w meczach Wisły Kraków.
Badania, które miały formę bezpośrednią oraz elektroniczną, odbyły się w dwóch
turach: 23 lutego i 8 marca 2014 roku. W pierwszej kolejności poproszono dziennikarzy
o ocenę ich relacji z pracownikami Biura Prasowego Wisły Kraków S.A. Spośród pięciu
możliwych do wyboru odpowiedzi nie została wybrana tylko jedna, wskazująca na „bardzo złą”
współpracę. Najwięcej, 50% respondentów, stwierdziło, iż relacje z Biurem Prasowym
krakowskiego klubu są „bardzo dobre”. Drugi rezultat uzyskała odpowiedź dobra (37,50%),
a jedynie czterech przedstawicieli mediów wystawiło notę dostateczną (10%). Ponadto tylko
jeden dziennikarz stwierdził, iż wspomniane relacje odbiegają od normy, uznając, że są złe
(2,5%). Wyniki ankiety świadczą o poprawności pracy całego zespołu Biura Prasowego Wisły
Kraków S.A. oraz wskazują, iż działania te spełniają oczekiwania przedstawicieli mediów,
czyli osób odgrywających dużą rolę w odbiorze klubu na zewnątrz.
Kolejnym wymiarem, o ocenę którego poproszono respondentów, były zachowania
pracowników oraz współpracowników Biura Prasowego Wisły Kraków S.A. w relacjach
z dziennikarzami uczestniczącymi w wydarzeniach piłkarskich. Ankietowani zwrócili przede
wszystkim uwagę na komunikatywność Biura Prasowego (65%). Ponadto ich zdaniem
pracownicy tej komórki wyróżniają się dbałością o pozytywne relacje z dziennikarzami (57,5%)
oraz rzeczowością (52,5%). Dodatkowymi atutami reprezentantów Biura Prasowego
są: sympatia oraz życzliwość (50% głosów), fachowość oraz pomoc i uczynność (po 47,5%).
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Na negatywne aspekty pracy Biura Prasowego Wisły Kraków S.A. zwróciło uwagę zaledwie
10% dziennikarzy. Wyniki badań ukazują tę komórkę w dobrym świetle, wskazując
na fachowość, rzetelność w wypełnianiu obowiązków oraz życzliwość przedstawicieli Biura
Prasowego Białej Gwiazdy.
Odpowiedź na kolejne pytanie postawione respondentom pozwoliło na określenie
poziomu, jaki reprezentuje Biuro Prasowe Wisły Kraków S.A. na tle innych tego typu struktur
w Polsce. Ocenę bardzo dobrą wystawiło 55% ankietowanych, a 35% uznało, że Biuro Prasowe
prezentuje poziom dobry. Tylko 5% stwierdziło, iż jest on średni. Zaledwie dwóch dziennikarzy
wyraziło odmienne opinie; jeden z nich ocenił tę jednostkę negatywnie, a drugi powstrzymał
się od głosu, sugerując, że nie posiada na ten temat odpowiedniej wiedzy. Powyższe wyniki
jednoznacznie świadczą o wysokiej pozycji Biura Prasowego Wisły Kraków S.A.
wśród pozostałych klubów T-Mobile Ekstraklasy.
Biuro Prasowe krakowskiego klubu jest przykładem komórki, która pomimo braków
finansowych i personalnych (dwóch pracowników etatowych oraz praktykantów pracujących
na zasadzie wolontariatu) bardzo dobrze wykonuje swoje zadania. Na ocenę tę składają się
wyniki badań na Facebooku w oparciu o zmodyfikowany model Bartholomewa, świadczące
o dużym zainteresowaniu działaniami Biura Prasowego na portalach społecznościowych,
wysoka pozycja w rankingach PZPN-u i instytucji Press Service Monitoring Mediów, a także
pozytywna opinia wystawiona przez współpracujących z krakowskim klubem dziennikarzy.

Podsumowanie
Rola biur prasowych w funkcjonowaniu i zarządzaniu organizacjami sportowymi
nabiera coraz większego znaczenia. Stąd też biura prasowe, podobnie jak inne komórki
klubów, są poddawane monitoringowi i ocenie. Jednym z ważniejszych czynników
oceniających pracę biura prasowego są media społecznościowe gromadzące wokół siebie
odbiorców publikowanych treści. Zainteresowanie użytkowników przekłada się na zasięg
(liczba odsłon, odwiedzin etc.) oraz zaangażowanie (liczba „polubień”, komentarze fanów
etc.). Do innych instrumentów oceniających działalność biura prasowego należą media i firmy
prowadzące bieżący monitoring dostarczanych treści. Bezpośrednie oddziaływanie na tysiące
kibiców, udział w kreowaniu ich światopoglądu, kształtowanie ich postaw wymaga
od pracowników biur prasowych odpowiedzialności, rzetelności oraz odpowiednich
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predyspozycji psychicznych i osobowościowych. Jak pokazuje prezentowany w niniejszym
opracowaniu przykład Wisły Kraków S.A., właściwe funkcjonowanie biura prasowego zależy
od ludzi je tworzących. Wyniki ankiety sugerują, że komunikatywność, dbałość o pozytywne
relacje, rzeczowość i fachowość, życzliwość oraz uczynność to cechy nie do przecenienia
u pracowników biur prasowych. Zespół odpowiedzialny za kreowanie wizerunku organizacji
sportowej musi też wykazywać się umiejętnością wykorzystywania nowoczesnych technologii
informacyjnych, które są coraz powszechniejsze w pozyskiwaniu wszelkich informacji przez
społeczeństwo. Stąd też wynika konieczność przekazywania za pośrednictwem portali
społecznościowych rzetelnych jakościowo informacji, gdyż właśnie to medium staje się coraz
ważniejszym kanałem komunikacji z otoczeniem.
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The role of the press office in the management of a sports club – a case study of Wisła
Krakow S.A.
The development of media has forced organizations, including sports organizations, to
delegate employees to communicate with the outer world. Besides providing the information
to the outside world, these people play an important role in creating and managing the image
of the organization. The aim of this study is to present the role of press offices in sports
organizations. The research is based on the analysis of the Wisła Kraków S.A. press office. It
concludes that effectiveness of the press office work depends clearly on the competence,
engagement and reliability of the employees and their ability to use the most recent
communication technologies in their everyday work.
Keywords: press office, effectiveness, communication, Wisła Kraków S.A.
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Rozdział 6

Tour de Pologne 2013 – zarys analizy
transmisji sportowej w kontekście
marketingu
Cezary Białkowski1

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania marketingu w kontekście
transmisji sportowej na przykładzie Wyścigu dookoła Polski 2013. W pierwszej części tekstu
przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z ideą produktu, w tym przede wszystkim
produktu sportowego i jego marketingu. W części kolejnej zaprezentowano natomiast wyniki
badań własnych dotyczących sposobu dystrybucji Tour de Pologne 2013 przez Telewizję
Polską. Wyniki analizy wskazują, że jakość wykonania tego zadania nie była satysfakcjonująca
dla klientów. Wnioskuje się więc, że TVP powinno radykalnie zmienić metody i techniki
przekazu wyścigu, by zaspokoić potrzeby klientów.
Słowa kluczowe: dystrybucja, kolarstwo, marketing, produkt, przekaz, Tour de Pologne

Wstęp
Powstały na kanwie poszukiwań jak największej liczby klientów i spełnianiu
ich oczekiwań marketing jest wykorzystywany intensywnie na wielu płaszczyznach.
Współcześnie prawie na każdym kroku konsument ma do czynienia z reklamą oraz innymi
formami komunikacji przedsiębiorstw mającymi sprowokować go do określonych zachowań.
Metody marketingu trafiły także na rynek sportowy. Dlatego też w pracy podjęto temat
marketingu imprezy sportowej Wyścig dookoła Polski (Tour de Pologne) w roku 2013. Celem
pracy było zbadanie, jak wyglądała dystrybucja tego produktu sportowego, w kontekście jego
specyfiki. Zastosowana metoda badawcza miała postać sondażu ankietowego na grupie
1

Cezary Białkowski – Uniwersytet Jagielloński
-------------------K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Organizacja i marketing imprez sportowych

73

potencjalnych odbiorców – konsumentów i pozwoliła na poznanie opinii na temat wizerunku
zawodów w oczach jego odbiorców. W pierwszej części tekstu przedstawiono podstawowe
zagadnienia związane z ideą produktu, w tym przede wszystkim produktu sportowego i jego
marketingu. W części kolejnej zaprezentowano natomiast wyniki badań własnych dotyczących
sposobu dystrybucji Tour de Pologne 2013 przez Telewizję Polską. Wyniki podsumowane
są w zakończeniu.

Produkt jako narzędzie marketingu
Według społecznej definicji marketingu opracowanej przez P. Kotlera jest to proces,
w wyniku którego jednostki lub grupy dostają to, co potrzebują oraz to, czego oczekują. Jest
to spowodowane tworzeniem, oferowaniem i swobodną wymianą produktów i usług (Kotler
2005). Na kanwie takich założeń, w ramach powyższego pojęcia, można uwzględnić
kompozycję instrumentów, jaką jest marketing-mix, w skład którego wchodzą: produkt,
dystrybucja, promocja, cena, czyli klasyczne instrumenty.
Pojęcie produktu można traktować niezwykle szeroko. Może nim być nie tylko artykuł
na sklepowej półce. Często konsumenci korzystając z pewnych usług, także tych
niematerialnych, mają do czynienia z produktem. Jest nim więc wszystko, co oferuje rynek,
a ma to jednocześnie spełniać potrzeby i pragnienia klienta. W praktyce realizacja polityki
produktowej danej organizacji może przejawiać się w potocznie rozumianych usługach,
szeregu dóbr oferowanych przez detalistów, pomysłu, który ma szansę na realizację,
czy wreszcie osoby, która dysponuje odpowiednimi kompetencjami.
W ramach struktury produktu można wyróżnić następujące składowe (Altkorn 2006):


rdzeń produktu – jest nim to, co realnie klient otrzymuje,



produkt rzeczywisty - jego sens wiąże się z rdzeniem, jednocześnie wzbogaconym
o poziom jakości, opakowanie, unikalny kształt itp., jest nim to także, co klient
dostrzega powierzchownie,



produkt poszerzony - dodatkowe usługi i dobra, które powiązane są z danym
produktem.

Produkt jest podstawowym narzędziem w świecie marketingu. Spełnia on wszelkie warunki,
aby być ucieleśnieniem potrzeb konsumentów na rynku. Posiadając odpowiednią jakość, cenę
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dostosowaną do możliwości klienta, a także dystrybuowany poprzez właściwy kanał, staje się
nieodzownym elementem sprzedaży na wielu płaszczyznach i w wielorakich wymiarach.
Specyfika produktu sportowego
Produkt sportowy jest szczególnym rodzajem produktu rozumianego w kontekście
marketingowym. Zdefiniować go można jako wszelkiego typu działania, obiekty, usługi
o charakterze związanym ze sportem, a obecne na rynku, spełniające oczekiwania
konsumentów tej szczególnej branży. Jak każdy produkt posiada on swoją strukturę
(tabela 6.1.).
Tabela 6.1. Struktura produktu sportowego
Element struktury produktu sportowego

Przykłady

rdzeń produktu

zawody sportowe, boisko, sprzęt sportowy

produkt rzeczywisty

uczestnictwo w masowej imprezie sportowej dla
amatorów z zapewnioną obsługą,
najnowocześniejszy sprzęt sportowy, obiekt
sportowy wyposażony w zaplecze, położony w
atrakcyjnej komunikacyjnie lokalizacji

produkt poszerzony

zaplecze gastronomiczno-hotelowe obiektu
sportowego, karnety i programy lojalnościowe
dotyczące wstępu na obiekty, oprawa rozrywkowa
zawodów sportowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Altkorn (2006).

Przykłady w tabeli 6.1 pokazują, że definicja produktu sportowego może być niezwykle
szeroka. Znaleźć się tam mogą zarówno powodujący samorealizację konsumenta
(udział w maratonie), jak i skorzystanie z programów lojalnościowych oferowanych przez
centra sportu i rekreacji. Niemniej jednak tematyka i samo definiowanie produktu sportowego
nie jest często podejmowane w literaturze, stąd stan wiedzy w tym zakresie jest dość ubogi.

Dystrybucja i promocja produktów sportowych
Produkt sportowy, jak wyżej zaprezentowano, jest pojęciem niezwykle szerokim.
Determinuje to potrzebę również szerokiego ujęcia innych elementów marketingu-mix.
Obok ceny i produktu integralną całość dopełniają dystrybucja i promocja. Wszystkie one
muszą być ze sobą spójne.
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Na podstawie dostępnej literatury, przenosząc ogólne definicje na obszar rynku
sportowego można stwierdzić, że promocja stanowi zespół działań i środków, poprzez które
organizacje przekazują treści związane bezpośrednio i pośrednio z produktem sportowym,
pobudzając jednocześnie potrzebę skorzystania z danego promowanego dobra. Jest ono
związane nieodłącznie z wywołaniem konkretnej reakcji konsumentów, które w opisywanym
przypadku stanowi spełnienie sportowych marzeń beneficjenta (Sztucki 1995). Analogicznie
dystrybucją produktu sportowego można nazwać każdy sposób udostępnienia dobra na rynku
usług i produktów sportowych, zorientowany na osiągnięcie satysfakcji przez klienta,
przy optymalnej cenie, kanale dystrybucji i promocji.
W przypadku dystrybucji bardzo istotną rolę w promocji odgrywa zestaw metod
stosowanych przez dystrybutorów. Podstawową techniką jest reklama posiadająca wiele form
(Altkorn 2006). W przypadku produktu sportowego reklama odgrywa szczególną rolę,
gdyż trudno wyobrazić sobie współcześnie brak jakiejkolwiek informacji np. o meczu
w mediach elektronicznych. Spełnia ona istotne funkcje w zaspokojeniu potrzeb konsumenta
(m.in. kreuje potrzebę, informuje o walorach, kształtuje pozytywny obraz w oczach klienta).
Jest często związana bezpośrednio z kanałem dystrybucji - może spełniać funkcję nośnika
wiedzy na temat sposobów sprzedaży dobra, jakiego klient potrzebuje.
Cechy charakterystyczne dystrybucji w kontekście marketingu międzynarodowego
W dobie XXI wieku produkty znacznie wykraczają poza geograficzne granice krajów,
czy regionów posiadających wspólne kulturowe korzenie. Podobnie jest z produktem
sportowym - on także może stać się obiektem międzynarodowego popytu (Duliniec 2006).
Gdy organizacja wybierze ekspansję na zagraniczne rynki, stoi wówczas przed
wyzwaniem, jakim jest dokonanie wyboru metod, jakimi posługiwać się może w tych
specyficznych warunkach. Podstawowym aspektem jest tutaj istota kanału dystrybucji, jakim
chce posługiwać się poza swoim macierzystym krajem. Istnieją dwa podstawowe rodzaje
kanałów: bezpośredni (przedsiębiorstwo samo rozpoczyna dystrybucję) oraz pośredni
(organizacja dystrybuuje swój produkt dzięki wsparciu i usługom innych podmiotów obecnych
na danym rynku).
W kontekście produktów sportowych przeważnie nie ma przeciwwskazań
do korzystania z któregoś z tych kanałów dystrybucji (wpływ mają na to jedynie czynniki
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wewnętrzne). Niemniej w kontekście transmisji zawodów sportowych za pomocą mediów
elektronicznych, w zdecydowanej większości przypadków używany jest kanał pośredni.
Lokalny producent sygnału telewizyjnego udostępnia podmiotom, często z innych krajów,
obraz i fonię. Tym samym jakość produktu postrzegana przez klienta staje się zależna
od każdego ogniwa w łańcuchu dostaw.

Media jako kanał dystrybucji i promocji produktu
Media rozumiane jako środki masowego przekazu są od kilkudziesięciu lat obecne
w świecie marketingu. Będąc elementem społecznego przekazu informacji stały się
nieodłącznym towarzyszem przedsiębiorstw zorientowanych rynkowo. Podstawową funkcją
mediów masowych jest pośredniczenie w transmisji treści. Tym samym tworzą komunikację
o bardzo szerokim zasięgu, choć zwykle jednokierunkową. Aby taka komunikacja mogła stać
się narzędziem marketingu bezpośredniego, musi stać się medium, które wejdzie w interakcje
z klientem, odbiorcą produktu (Altkorn 2006).
Środki masowego przekazu odgrywać mogą znaczącą rolę w kształtowaniu
marketingu- mix. Szczególnie ważne jest ich wykorzystanie w postaci narzędzia promocji
- każde z nich spełnia funkcję informacyjną, a także motywacyjną, np. do nabycia danego
dobra.
Produkt sportowy a media elektroniczne
Produkt

sportowy

nie

stanowi

jedynie

realnego

obiektu

oferowanego

w standardowym punkcie sprzedaży, ale może być także usługą przekazywaną drogą
elektroniczną. Specyficznym przykładem takiego produktu jest transmisja sportowa. Medium
elektroniczne jakim jest telewizja, obecnie prezentująca także swą ofertę w sieci internet,
ma za zadanie przekazać w sposób optymalny obiekt zainteresowania kibica sportu (Altkorn
2006). Dystrybucja w takim przypadku odbywa się przez kanał, od którego jakości zależy
zadowolenie konsumenta. Innym elementem wpływającym na percepcję klienta jest przekaz
samej informacji, której zakodowanie musi umożliwiać łatwy odbiór widzom, a jeszcze lepiej,
gdy pozwala na interakcje będące odzwierciedleniem sprzężenia zwrotnego. Dla wielu
odbiorców produkt rzeczywisty, jak i poszerzony, stanowią o atrakcyjności tego rodzaju
produktu. Bez klarownej grafiki, możliwości skorzystania z licznych udogodnień, informacji
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dodatkowych, promocji innych pokrewnych dóbr, swobodnego dostępu do obiektu,
konkursów, perspektywy unikalności, itp. opisywany produkt może być interpretowany
zupełnie inaczej, niż sobie to wyobraził twórca (Żurek 2004).
Niemniej produkt sportowy przekazywany za pomocą medium elektronicznego nie
może być pozbawiony tak niezbędnej czytelności. Zbyt duża ilość elementów wspomagających
może zaciemniać obraz, a także zaburzać ideę rdzenia produktu. Istnieje zatem potrzeba
odnalezienia ,,złotego środka”, czemu służyć powinny badania marketingowe dotyczące opinii
odbiorców o tego rodzaju dobrach i usługach.

Analiza przypadku Tour de Pologne 2013 i jego realizacji
przez kanały Telewizji Polskiej
W opracowaniu analizie poddano przypadek imprezy sportowej organizowanej przez
Lang Team Tour de Pologne 2013 oraz jego transmisji telewizyjnej, za którą odpowiadała TVP.
Wyścig odbywał się w dniach 27 lipca - 3 sierpnia 2013 roku. Po raz kolejny, ten przez lata
stricte polski wyścig, wyjechał poza granice RP - rozpoczynał się dwoma etapami we włoskich
Alpach, co miało na celu zwiększenie stopnia jego trudności dzięki obecności kilku
wielokilometrowych podjazdów znanych z trzytygodniowego Wyścigu dookoła Włoch. Po dniu
przerwy kolarze przemierzali ponownie polskie szosy. Rywalizacja zakończyła się jazdą
indywidualną na czas rozegraną w okolicach Wieliczki z finiszem na krakowskim Rynku
Głównym. Pierwsze miejsce zajął holenderski kolarz Pieter Weening. Tuż za podium uplasował
się najlepszy z licznego grona gospodarzy - Rafał Majka (procyclingstats.com 15.10.2014).
Tour de Pologne 2013 jako produkt sportowy
Wyścig dookoła Polski jest produktem sportowym. Posiada bowiem cechy
charakterystyczne dla produktów sportowych:


należy do branży sportowej,



posiada swoich odbiorców-konsumentów, zarówno po stronie uczestników,

jak i przede wszystkim obserwatorów,


jest nakierowany na zysk oraz inne korzyści, w tym niematerialne,

dla producenta- organizatora,
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odpowiada potrzebom klientów - głównie kibiców,



jego struktura pozwala na promocję i dystrybucję,



jest oferowany na rynku,



posiada elementy o charakterze rdzenia produktu, produktu rzeczywistego

oraz poszerzonego.
Rozważanie zawodów kolarskich w kontekście produktu sportowego jest niezwykle
istotne. Pomimo że Wyścig dookoła Polski nie cieszy się takim prestiżem, jak choćby
trzytygodniowe zmagania na hiszpańskich szosach, to jednak najbardziej znane zawody
kolarskie – Tour de France – plasują się tuż obok najważniejszych imprez ogólnoświatowych,
jakimi są Igrzyska Olimpijskie i piłkarskie Mistrzostwa Świata. Dodawszy do tego miliony
kibiców przed telewizorami, czy tych ,,okupujących” trasy, by choćby przez kilka sekund
obejrzeć swego ulubieńca na jednośladzie, to organizatorzy mają do czynienia z olbrzymim
rynkiem. Co więcej, mogą poszerzyć sam produkt o dodatkowe elementy czyniąc z wyścigu
także produkt promujący kraj czy region imprezy.
Sposoby dystrybucji wyścigu przez TVP
Dystrybucja takiego produktu sportowego, jakim jest wyścig kolarski przez
przedsiębiorstwo z branży medialnej koncentruje się na produkcji sygnału telewizyjnego, jego
przekazie. Podejmująca się tego zadania TVP zyskuje przez to także własną reklamę oraz działa
jako patron medialny. Specyfika takiej obsługi zawodów sportowych nie może odbiegać
od standardów dystrybucji produktu. Z wyborem kanału TVP nie ma problemu, gdyż oczywistą
kwestią jest, że dystrybuuje go przez sprzedaż sygnału, który produkuje (Augustynek 2013).
Potrzebne są w tej specyficznej sytuacji zapewnienie i kontrola jakości, co w terenie (nierzadko
górskim)

jest

utrudnione.

Obraz

(aby

był

w

sposób

klarowny

przekazany

klientowi - telewidzowi jako twór zrozumiały) powinien koncentrować się na rywalizacji
kolarzy. Oczywiście komercyjny wymiar tego rodzaju zmagań wymusza także proponowanie
konsumentowi innych dodatkowych produktów - nie mogą one jednak przejmować roli
dominującej w relacji.
Pomimo wieloletniego doświadczenia, jakie posiada Telewizja Polska w tworzeniu
polskiego narodowego wyścigu kolarskiego, to z roku na rok, jakość przekazu Tour de Pologne
oferowanego przez TVP jest coraz gorsza.
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Rysunek 6.1. Przykład obrazu TVP z Wyścigu dookoła Polski 2013

Źródło: TVP (2013a).

Powyższy przykład (rysunek 6.1) pokazuje ,standardowy sposób przekazu, jaki
oferowała podczas opisywanego wyścigu Telewizja Polska (TVP 2013a).
Rysunek 6.2. Przykład obrazu z Wyścigu dookoła Polski 2013

Źródło: TVP (2013a).

Niemniej jednak zdarzały się momenty, kiedy kamera potrafiła chociaż wychwycić
kolarzy na szosie (rysunek 6.2). Taki obraz nie pozwalał jednak na stwierdzenie, kto właściwie
jest na ekranie. Owa realizacja nie pozwalała także ekspertom i dziennikarzom kolarskim
na przybliżenie widzom treści rywalizacji. W dodatku taka sytuacja miała miejsce na
kluczowym dla całej klasyfikacji wyścigu 2. etapie, kończącym się jednym z najtrudniejszych na
trasie podjazdów z finiszem na przełęczy Passo Pordoi (rysunek 6.2).
Co więcej, ,,z ziemi” telewidzowie mogli obserwować rywalizację tylko za pomocą
dwóch kamer na motocyklach. Skutecznie uniemożliwiało to pełną obserwację zmagań, gdyż
dwie z nich towarzyszyły uciekinierom, a żadna z nich nie przekazywała obrazu z grupy
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zasadniczej. Jest to ewidentny błąd realizatorski, a w konsekwencji - błąd w dystrybucji (TVP
2013a).
Należy przypomnieć, że elementem relacji z tego rodzaju zawodów sportowych jest
także prezentacja obiektów, które stanowią lub mogą stanowić zainteresowanie turystów.
Wyścig kolarski obecnie stał się ważnym medium w kształtowaniu wiedzy na temat regionu,
przez który prowadzi jego trasa. Generuje to dodatkowy popyt na usługi turystyczne,
które pozwalają na rozwijanie idei rozszerzonego produktu sportowego. Niestety podczas
transmisji z Wyścigu dookoła Polski 2013 TVP koncentrowała się jedynie na logo sponsorów
zawodów, co przedstawia rysunek 6.3.
Rysunek 6.3. Obraz TVP z Wyścigu dookoła Polski

Źródło: TVP (2013b).

Powyższy obraz pokazuje także jeszcze jeden błąd w dystrybucji produktu przez TVP.
Pomimo obecności przed peletonem ucieczki, realizator nie ułatwia zrozumienia wyścigu
widzowi, nie pokazując różnicy czasowej dzielącej grupę zasadnicza od kilku śmiałków
próbujących swoich sił w odjeździe. Kolejny aspekt – producent sygnału zaledwie przez kilka
minut transmisji z każdego z etapów informował odbiorcę produktu sportowego, jak długo
jeszcze będzie się toczyła walka czołowych kolarzy świata. Oba te elementy są absolutnie
standardowe w relacjach m.in. z Wyścigu dookoła Hiszpanii, do którego rangi Tour de Pologne
pragnie dorównać.
Inną kwestią jest praca dziennikarzy podczas omawianego wyścigu. Dopiero
na etapach w Polsce, tj. od trzeciego, do ekipy komentatorskiej dołączył wybitny znawca
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dyscypliny Krzysztof Wyrzykowski. W ten sposób nieco ,,zmazano plamę” na honorze TVP,
jakimi było na poprzednich fragmentach mylenie zawodników, czy brak fachowości
wypowiedzi (TVP 2013b).
Trzeba również zauważyć, iż obraz produkowany przez Telewizję Polską był kierowany
nie tylko do odbiorców w kraju. Dzięki wykupieniu praw telewizyjnych przez Eurosport
polsko- włoska rywalizacja trafiała do odbiorców w przeszło 100 krajach świata.
Odbiór produktu przez konsumentów
W celu poznania opinii na temat przyjęcia przez konsumentów - widzów i fanów
kolarstwa, autor przeprowadził badania, które miały na celu zobrazowanie tego zjawiska
wśród zainteresowanych. Sondaż przeprowadzono w lipcu 2014 na grupie 25-osobowej
za pomocą formularza Google Docs. Ankietowanymi byli w większości kibice kolarscy skupieni
wokół kilku specjalistycznych kolarskich portali internetowych.
Wyniki badań pokazują, że wszyscy ankietowani obserwowali Tour de Pologne. Zwykle
wybierali kanał Eurosport 2, na którym relacja niewiele różniła się od tej prezentowanej
przez TVP 1 (różnice dotyczyły głównie przekazu materiałów reklamowych na antenie).
Wykres. 6.1. Wynik ankiety – odpowiedź na pytanie: czy przekazywany w transmisjach
obraz wyścigu Tour de Pologne 2013 był dla Ciebie zrozumiały?

Tak

Nie

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Niestety dla około 66% ankietowanych obraz rywalizacji nie był zrozumiały
(wykres 6.1). Podobny odsetek negatywnie odnosił się do jakości transmisji, która
w opisywanym przypadku świadczy o jakości całej dystrybucji produktu.
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Wykres 6.2. Wynik ankiety – odpowiedź na pytanie: jak według Ciebie transmisja
Tour de Pologne 2013 wpłynęła na odbiór całego wyścigu?

Pozytywnie
Negatywnie
Była obojętna
Nie miała wpływu na odbiór wyścigu

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Również cały wyścig został odebrany w większości przypadków negatywnie, o czym
świadczy powyższe zestawienie (wykres 6.2). Na takie krytyczne opinie wpłynęło podejście
dziennikarzy do swoich obowiązków oraz zrozumiałość transmisji.
Wykres 6.3. Wynik ankiety – odpowiedź na pytanie: jak według Ciebie transmisja
Tour de Pologne 2013 wpłynęła na odbiór Polski w oczach telewidzów?
Pozytywnie
Negatywnie
Była obojętna
Nie wpłynęła na odbiór Polski

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Według ankietowanych, dla wizerunku Polski, reklama za pośrednictwem tego rodzaju
sportowej rywalizacji jest bądź obojętna, bądź negatywna (wykres 6.3). Tylko nieznaczny
procent badanych osób twierdzi, że Tour de Pologne wpływa pozytywnie na obraz Polski
w oczach obcokrajowców.
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Wykres 6.4. Wynik ankiety – odpowiedź na pytanie: czy chcesz, aby w kolejnych latach
organizatorzy współpracowali nadal z obecnym producentem sygnału telewizyjnego?

Tak
Nie
Jest mi to obojętne

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Ankietowani odnieśli się także do przyszłości przekazu telewizyjnego z Wyścigu
dookoła Polski. Jak prezentuje wykres 6.4 aż 77% z nich jest przeciwnych dalszej współpracy
na linii organizatorzy – TVP. Niemniej opinii tej nie podziela dyrektor zawodów Czesław Lang.
Twierdzi on, że współpraca układa się pomyślnie i pragnie ją kontynuować (Augustynek 2013).
Tylko czy nie cierpi na tym tworzony przez niego produkt sportowy?
Opinia odbiorców zagranicznych
Przekaz z Tour de Pologne trafia do odbiorców także poza granicami kraju. Istnieje
zatem potrzeba choćby krótkiej analizy opinii teoretycznie bardziej neutralnych
konsumentów, niekoniecznie znających polskie realia. Jest ona dość negatywna.
Na platformach

komunikacyjnych

pojawiały

się

pewne

prześmiewcze

określenia

dla opisywanych zmagań kolarskich – m.in. Tour de Balloon, nawiązujące do balonów,
mających reklamować sponsorów imprezy (TVP 2013b). Zagraniczni obserwatorzy zauważyli
także realne zagrożenie dla życia i zdrowia obserwatorów (mocniejsze podmuchy wiatru
są w stanie przewrócić taki balon). Autor artykułu sam był świadkiem podobnej sytuacji, kiedy
reklama poczęła się obsuwać na grupkę osób, wywołując strach i zaniepokojenie (miało
to miejsce w Krakowie podczas przygotowań do startu na jednym z etapów).
Takie sytuacje mają negatywny wpływ na promocję samego wyścigu, jak i Polski.
Obserwując tak słaby poziom organizacyjny można stwierdzić, że klientom zagranicznym
nie udostępniono usług o jakości, jakiej oczekują. Stąd postulat standaryzacji produktu, który
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nie powinien u klienta zagranicznego wywoływać poczucia różnicy, wynikającej z innej kultury
danego społeczeństwa. Taki przekaz winien być zrozumiały, satysfakcjonujący i uniwersalny.

Podsumowanie
Przedstawione w tej pracy wyniki badań sondażowych należy co prawda traktować
z pewną ostrożnością (ze względu na małą grupę badawczą), jednak ich wyniki są dość
jednoznaczne. Pozwalają stwierdzić, że analizowana w pracy jubileuszowa 70. edycja Tour de
Pologne jest przykładem niedopracowanego produktu sportowego. Nieudolność i niska jakość
przekazu, z jakimi spotkali się konsumenci – widzowie kolarskich zmagań pokazuje, jak ważne
jest obecnie realizowanie koncepcji usług nakierowanych na wymagania rynku. Negatywna
opinia kibiców jest krytycznym osądem produkcji, realizacji, dystrybucji i promocji Tour de
Pologne 2013 przez Telewizję Polską. Jeśli dodać do tego brak pozytywnej oceny ze strony
konsumentów zagranicznych, to obraz nie tylko rdzenia produktu, ale również produktu
poszerzonego (np. Polska jako produkt turystyczny) nie realizuje podstawowej zasady, jaką
jest spełnianie oczekiwań klienta. Klient może zatem uciec do substytutów (innych wyścigów
tej samej lub niższej kategorii, np. 2.HC). Wprawdzie Międzynarodowa Unia Kolarska
dotychczas promowała polski wyścig, ale coraz baczniej przygląda się rynkowi azjatyckiemu.
Podobnie może być z fanami kolarstwa. Organizatorzy zatem wraz z producentami sygnału
telewizyjnego powinni zmienić swoje podejście do problemu i zweryfikować działania
związane z tym produktem.
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2013 Tour of Poland – an analysis of the sport broadcasting in the marketing context
The aim of the paper is to analyse a broadcasting of a sports event according to marketing
rules. The case study concerns Tour de Pologne 2013 broadcasted by Polish Television.
The first section of the study presents basic issues related to the idea of a product
and its marketing, with a special focus on marketing of a sport product. The next section
presents the results of the study on the distribution of the Tour de Pologne 2013 by Polish
Television. The results of the analysis indicate that the quality of this task was not satisfactory
to the customers. Therefore it is concluded that TVP should change the way of broadcasting
the tour in the future in order to meet the customers’ needs.
Keywords: sport product, marketing, broadcasting, cycling, Tour de Pologne
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Rozdział 7

Organizacja imprez sportowych
jako sposób budowy marki turystycznej
miasta Krakowa na przykładzie wyścigu
kolarskiego Tour de Pologne
Piotr Paruch1
Streszczenie:
Wydarzenia sportowe odbywające się w miastach potrafią przyciągnąć uwagę wielu
osób przyjeżdżających w celach turystycznych. Za pomocą medialnego przekazu można
wykreować markę turystyczną miasta, dzięki której miasto może odwiedzać coraz więcej osób.
Celem niniejszej pracy było zbadanie czy impreza sportowa, taka jak wyścig kolarski
Tour de Pologne, jest w stanie pomóc w budowie marki turystycznej miasta Krakowa.
Do badania użyto metody sondażu diagnostycznego techniką ankietowania. Badanie
wykonano wśród kibiców podczas ostatniego etapu wyścigu w sierpniu 2014 roku.
Zaobserwowano, że impreza sportowa taka jak Tour de Pologne wprawdzie z powodzeniem
realizuje promocyjną funkcję marki turystycznej, niemniej jednak zorganizowanie wyścigu
nie wpływa na identyfikację miasta ze sportem.
Słowa kluczowe: marka turystyczna, wydarzenie sportowe, Kraków, Tour de Pologne

Wstęp
Silna marka to jedna z najważniejszych cech dobrze rozwijającego się przedsiębiorstwa.
Marka najczęściej funkcjonuje jako skrót myślowy, oznaczający rynkowy wizerunek produktu,
organizacji, która go oferuje. Daje ona klientowi poczucie bezpieczeństwa i gwarancję
realizacji określonych potrzeb, które zostaną zaspokojone przy wyborze danego produktu
(Altkorn 1999). Pojęcie to można przenieść na branżę turystyczną, występuje wtedy
pod nazwą marki turystycznej. Odnosi się ono nie tylko do marki przedsiębiorstw
1

Piotr Paruch – Uniwersytet Jagielloński
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turystycznych, ale i miast, województw, a nawet większych jednostek terytorialnych, jak kraje
czy nawet regiony (Bednarczyk 2011). Markę miejsca turystycznego można wykreować
przy okazji odbywających się w nim wydarzeń sportowych, które niejednokrotnie swoim
zasięgiem medialnym obejmują nie tylko jeden kraj, ale trafiają do widowni międzynarodowej.
Wraz ze sportowym przekazem informacyjnym w telewizji, radio, prasie
oraz w internecie, miasto organizujące ma szansę do budowania marki i pozytywnego
wizerunku. Dobrym przykładem takiego miasta jest Kraków, którego rozpoznawalność
na turystycznej mapie Polski jest znaczna. Jako miejsce historyczne ma do zaoferowania wiele
atrakcji zarówno turystom krajowym, jak i zagranicznym. Co roku do Krakowa przyjeżdża około
6,5 mln turystów z czego 2,3 mln stanowią turyści zagraniczni (EU-Consult 2013). Średnia
wielkość wydatków przypadająca na jednego turystę zagranicznego w Krakowie w 2012 roku
wyniosła 330 USD rocznie (Bartosiewicz i Skalska 2012).
Jednym z najbardziej znanych wydarzeń sportowych odbywających się w Krakowie jest
finał organizowanego od lat wyścigu kolarskiego o międzynarodowej randze - Tour de Pologne.
Od 2005 roku zalicza się go do cyklu ProTour jako jedyną taką imprezę w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej. Od 2011 roku zakwalifikował się do 14 największych wyścigów
etapowych na świecie (www.tourdepologne.pl 04.09.2014). Celem niniejszej pracy jest
znalezienie odpowiedzi na pytanie czy, i w jakim stopniu organizowanie imprez sportowych,
takich jak Tour de Pologne, sprzyja budowaniu dobrego wizerunku miasta Krakowa jako
miejsca destynacji turystycznej. Wśród kibiców wyścigu przeprowadzono ankietę dotyczącą
postrzegania przez nich miasta Krakowa w kontekście turystycznym. Respondentami były
osoby przyjezdne, jak i mieszkańcy miasta. Miejscem przeprowadzenia badań był Rynek
Główny w Krakowie podczas odbywającego się tam ostatniego etapu Tour de Pologne.
W części drugiej przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące pojęcia marki. W części
trzeciej zastanawiano się nad rolą sportu w promocji marki turystycznej. W części czwartej
przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych specjalnie na potrzeby niniejszej pracy.

Istota i znaczenie marki turystycznej
„Marka to nazwa, termin, symbol, napis, wzór albo ich kombinacja, kompozycja
kolorystyczna, melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu
odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych” (Altkorn 2004). Marka jest
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podstawowym narzędziem marketingowym, za pomocą którego indywidualizujemy produkt.
Za jej pomocą można wypracować przewagę konkurencyjną, zwiększyć lojalność klientów
oraz znajomość sprzedawanego produktu/usługi, co przekłada się na chęć nabycia
(Bednarczyk 2010).
Istnieją

trzy

podstawowe

funkcje

marek

przedsiębiorstw

i

układów

terytorialnych: identyfikacyjna (element wyróżniający przedsiębiorstwo/układ terytorialny na
tle innych na rynku); gwarancyjna (marka przedsiębiorstwa/układu terytorialnego gwarantuje
określoną jakość obniżając ryzyko turystów związane z zakupem usług u nieznanych oferentów
lub w nieznanym miejscu); promocyjna (marka przedsiębiorstwa/układu terytorialnego jest
efektywnym

instrumentem

marketingu

przedsiębiorstwa/marketingu

terytorialnego,

zwłaszcza w kształtowaniu pozytywnego wizerunku) (Bednarczyk 2011).
Marka turystyczna niezależnie od tego, do jakiej odnosi się skali, jest ściśle powiązana
z pojęciem produktu turystycznego, którym może być miasto, na przykład Kraków. Produkt
turystyczny jest to przedmiot podaży na rynku turystycznym, obejmujący atrakcje
i środowisko, infrastrukturę i usługi, dostępność, wizerunek i cenę miejsca docelowego
(Kurek 2008). Wybrane jego cechy podkreślają znaczenie marki turystycznej. Produkt
turystyczny jest nabywany w oparciu o wyobrażenie, ideę dotyczącą miejsca czasowego
pobytu, natomiast jego ocena jest kształtowana w bezpośrednim kontakcie między
świadczącym usługę a klientem (Wodejko 1997). Dlatego też, aby zachęcić turystów
do odwiedzenia danego miejsca, należy z dużą starannością zbudować jego markę. Nie może
być to działanie przypadkowe i chaotyczne. Konkretne działania spowodują określone
efekty wśród odbiorców. Dobrym przykładem jest sport, za pomocą którego jesteśmy
w stanie dotrzeć do charakterystycznej grupy turystów, którzy będą postrzegali miejsce
tak, a nie inaczej.

Rola sportu w promocji miejsca turystycznego
Spośród wielu widowisk sportowych, które odbyły się na terenie naszego kraju,
niewątpliwie należy wyróżnić te, które w ostatnich latach dotarły do największej liczby
odbiorców za pomocą mediów. Dzięki nim zwiększa się rozpoznawalność naszego kraju poza
granicami, impreza jest już zawsze z danym miejscem identyfikowana, a przekaz medialny
poprawia wizerunek danego regionu. Jednym z takich wydarzeń była organizacja przez Polskę
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Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012. Impreza ta skupiła uwagę Polaków
nie tylko poprzez rozgrywki piłkarskie, ale także na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej
i społecznej. Po dwóch latach od tego wydarzenia nadal aktualne jest pytanie, czy koszt
organizacji dał wymierne korzyści dla mieszkańców Polski, a zwłaszcza miast, w których
organizowane były mecze. Według badaczy (Borzyszkowski 2012) do najważniejszych korzyści
związanych z EURO 2012 należą:


modernizacja infrastruktury transportowej i sportowej (przyspieszenie inwestycji
o 3- 4 lata),



nowa wiedza i doświadczenie dotyczące organizacji transportu i profesjonalnej obsługi
dużej liczby turystów odwiedzających Polskę,



zmiany wizerunku i postrzegania naszego kraju poza granicami – zbudowanie
pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Trudno jest oszacować korzyści z organizacji EURO 2012 w skali całego kraju, natomiast

najlepiej widoczne są one na poziomie miejsc, w których odbywały się mecze. Jednym z takich
miast był Gdańsk. Szacuje się, ze ponad 150 000 kibiców zagranicznych i drugie tyle z Polski
odwiedziło miasto podczas turnieju. W obserwowanym okresie sprzedano 1600 kart turysty,
z punktów informacji turystycznej skorzystało 25 000 osób (dwukrotnie więcej niż poza EURO
2012), a portal turystyczny gdansk4u.pl zanotował 70 000 odwiedzin. Restauratorzy
w najlepszym momencie zwiększyli swoje obroty o 400% (Borzyszkowski 2012). Badanie opinii
mieszkańców trójmiasta wykazało, że większość mieszkańców (90%) dobrze ocenia pomysł
zorganizowania EURO 2012, a 62% ankietowanych (druga najpopularniejsza odpowiedź)
skojarzyła to wydarzenie z możliwością promocji regionu. Prawie połowa pytanych osób (48%)
stwierdziła, że wpływ EURO 2012 na rynek turystyczny Trójmiasta będzie duży lub bardzo duży.
Niestety Kraków nie otrzymał możliwości bezpośredniego uczestnictwa w tej imprezie.
Powodem był źle przygotowany stadion. (Boniek 2011). Mimo to miasto Kraków nazwane
zostało piątym miastem-gospodarzem. Trzy drużyny narodowe: angielska, holenderska
i włoska) wybrały Kraków na miejsce pobytu. Odbywały się tu oficjalne treningi na stadionie,
które gromadziły nawet 24 tysiące fanów. W mieście obecni byli także międzynarodowi
dziennikarze, którzy przy okazji EURO 2012 wspominali o nim w swoich publikacjach w prasie
i w internecie (Lisowski 2012).
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Dużą inwestycją, za pomocą której Kraków zwiększa swoje szanse i uatrakcyjnia ofertę
dla organizatorów imprez sportowych jest nowo wybudowana Kraków Arena. Jest w stanie
pomieścić 22 tysiące widzów (www.krakowarena.pl 03.09.2014). Dzięki niej już we wrześniu
2014 Kraków mógł wystąpić jako gospodarz Siatkarskich Mistrzostw Świata.
Nie należy zapominać, że budować markę miejsca można za pomocą wielu
różnorodnych wydarzeń sportowych, które mają miejsce w Krakowie co roku. Jednym z nich
jest Tour de Pologne. Jest to wyścig kolarski z bardzo długą, 86-letnią tradycją. Po raz pierwszy
odbył się jako I Bieg Kolarski Dookoła Polski w 1928 roku z 71 kolarzami na starcie. Do 1992
roku organizowany był jako wyścig amatorski. Od 1993 roku został sprofesjonalizowany przez
Czesława Langa, kolarskiego wicemistrza olimpijskiego z Moskwy w 1980 roku. Dziś Tour de
Pologne zalicza się do najważniejszych zawodowych wyścigów kolarskich na świecie. Na trasie
wyścigu w 2014 roku stanęło prawie 2,5 miliona kibiców, a miliony osób podziwiało zmagania
zawodników w Telewizji Polskiej. Również za granicą 71. Tour de Pologne cieszył się dużym
zainteresowaniem. Międzynarodowy kanał sportowy Eurosport transmitował go w 20
językach, w 54 krajach świata. Startowało 208 kolarzy z 21 ekip. (www.tourdepologne.pl
04.09.2014).
Tegoroczny wyścig skupił uwagę wielu kibiców i fanów kolarstwa w kraju za sprawą
polskiego kolarza Rafała Majki, który podczas Tour de Pologne zdobył żółtą koszulkę lidera.
Podczas ostatniego etapu czasowego w Krakowie 9 sierpnia 2014 roku zdołał utrzymać
prowadzenie i wygrać całą imprezę jako pierwszy Polak po 11 latach.

Wyniki badań
Dnia 9 sierpnia 2014 roku na potrzeby pracy przeprowadzono badanie wśród kibiców
Tour de Pologne metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu techniki ankietowania.
W ankiecie wzięli udział zarówno mieszkańcy Krakowa (16 osób), jak i turyści przyjezdni
(17 osób). Pytania dotyczyły sposobu postrzegania miasta Krakowa oraz opinii na temat
wpływu imprezy sportowej na jego turystykę przez Tour de Pologne. Liczba uzyskanych ankiet
nie pozwala co prawda na uogólnienia, jednak umożliwia formułowanie wniosków
dotyczących badanej próby.
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Spośród wszystkich badanych turystów 35% przyjechało specjalnie, aby oglądnąć
Tour de Pologne. Większość turystów, aby dotrzeć do Krakowa, pokonało dystans większy
niż 100 km (76%).
Wykres 7.1. Liczba dni spędzonych w Krakowie przez osoby przyjezdne
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Na wykresie 7.1 przedstawiono ilość dni spędzonych w Krakowie przez osoby
przyjezdne. Można zauważyć, że większość z nich spędziła w mieście dwa, trzy dni. Może być
to spowodowane tym, że ankiety przeprowadzane były w weekend. Ponad połowa osób
korzystała z usługi noclegowej w Krakowie (53%). Na wykresie 7.2 przedstawiono strukturę
wyboru zakwaterowania przez turystów. Żadna z osób nie nocowała w hostelu. Wybór
pozostałych form zakwaterowania rozkłada się mniej więcej po równo. Przyjezdni skorzystali
zarówno z hoteli, jak i pensjonatów, część nocowała u znajomych. Wszyscy skorzystali z usługi
gastronomicznej, z czego 65% u lokalnego restauratora, a 35% z restauracji typu fast-food.
Większość kibiców przyjezdnych oceniła organizację wyścigu jako bardzo dobrą (76%)
oraz dobrą (24%).
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Wykres 7.2. Wybór miejsca zakwaterowania przez turystów w Krakowie
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Dwa najważniejsze pytania dotyczące postrzegania Krakowa przez turystów
oraz mieszkańców były takie same dla obu grup i dotyczyły opinii na temat kosztów pobytu
turystów oraz opinii na temat najlepszej formy spędzania czasu w Krakowie. Wyniki dla obu
grup przedstawione zostały na wykresach 7.3 i 7.4.
Wykres 7.3. Odpowiedź na pytanie: czy Kraków jest dla turystów miastem tanim
czy drogim?
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Wykres 7.4. Odpowiedź na pytanie: Kraków jest dobrym miastem do…
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W przypadku pytania o koszt pobytu w Krakowie respondenci najczęściej określali
go jako średni (17 osób). Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią była ta, że pobyt w mieście
jest drogi (10 osób). Żaden z turystów nie skojarzył miasta z opisem tani lub bardzo tani.
Odpowiedzi do pytania drugiego przedstawione na wykresie 7.4 pokazują, że Kraków
najczęściej kojarzony jest ze zwiedzaniem, a w drugiej kolejności z rozrywką. Na trzecim
miejscu był odpoczynek. Mimo tego, że ankieta przeprowadzana była w czasie imprezy
sportowej, żaden z respondentów nie skojarzył miasta Krakowa jako dobrego miejsca
do uprawianie sportu.
Wykres 7.5. Odpowiedź na pytanie: jak wpłynął na ciebie wyścig w kontekście
postrzegania Krakowa?
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy Tour de Pologne wpłynął pozytywnie
lub negatywnie na postrzeganie Krakowa przez turystów przyjezdnych. Na prawie wszystkich
turystów impreza wpłynęła bardzo pozytywnie lub pozytywnie (wykres 7.5). Na wykresie
nie zaznaczono opcji „negatywnie” i „bardzo negatywnie”, ponieważ żaden z respondentów
nie wybrał takiej odpowiedzi.
Ostatnie dwa pytania skierowane były do mieszkańców Krakowa i dotyczyły korzyści
z organizacji wyścigu oraz rozpoznawalności Krakowa na arenie międzynarodowej
(wykres 7.6) Najwięcej ankietowanych jako największą korzyść wskazało zwiększenie
rozpoznawalności miasta poza granicami kraju (6 osób). Drugą najpopularniejszą odpowiedzią
była poprawa wizerunku na arenie międzynarodowej (5 osób). Korzyści, które nie są tak
istotne dla mieszkańców Krakowa to dodatkowe wpływy do budżetu (3 osoby)
oraz zwiększenie ruchu turystycznego (2 osoby). Żaden z ankietowanych nie wybrał opcji „brak
korzyści”.
Wykres 7.6. Odpowiedź na pytanie: jakie korzyści może zyskać Kraków poprzez organizację
takiej imprezy?
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Ostatnie pytanie, na jakie odpowiedzieli mieszkańcy dotyczyło ich opinii o wpływie
Tour de Pologne na zwiększenie rozpoznawalności Krakowa jako miasta turystycznego w Unii
Europejskiej, w skali 1 – 5 (gdzie 1 to „nie, nie zwiększy”, a 5 „tak, zwiększy”). Średnia
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odpowiedzi dla tego pytania wyniosła 3,63, co potwierdza optymistyczne postrzeganie
wpływu tej imprezy na poprawę wizerunku miasta Krakowa
Podsumowując wyniki ankiety - przyjezdni chętnie korzystali z usług noclegowych
i gastronomicznych. Na pewno Kraków dla nich nie jest miastem tanim, niemniej jednak
nie ma on wizerunku miasta bardzo drogiego. Ankietowani przeważnie pozytywnie
wypowiadali się na temat tego, jak Tour de Pologne wpłynie na budowę marki miasta
Krakowa. Wyścig pozytywnie wpłynął na postrzeganie miasta Krakowa także przez turystów.

Wnioski
Dla większości osób przyjezdnych impreza sportowa, jaką był Tour de Pologne była
dodatkową atrakcją, w której można było uczestniczyć w Krakowie w drugi weekend sierpnia
2014 roku. Turyści przyjechali do miasta z dużej odległości i przeważnie zostawali tylko na dwa
dni. Większość z osób przyjezdnych dobrze oceniła organizację imprezy, a sam wyścig poprawił
w ich oczach wizerunek miasta Krakowa. Mimo że Kraków nie jest dla turystów miastem tanim,
chętnie korzystali z lokalnych usług noclegowych oraz gastronomicznych. W świadomości
turystów przyjezdnych miasto jawi się jako miejsce z bogatą historią i wieloma zabytkami,
które warto zobaczyć, a w godzinach wieczornych można skorzystać z bogatej oferty
rozrywkowej.
Według mieszkańców Krakowa wyścig przyniesie wiele korzyści. Do najważniejszej
z nich jest zwiększenie rozpoznawalności miasta poza granicami naszego kraju oraz poprawa
jego wizerunku. Mimo to nie są oni przekonani, że za sprawą Tour de Pologne
rozpoznawalność ta będzie znacząco większa wśród mieszkańców Unii Europejskiej.
Wynika z tego, że z trzech funkcji marki turystycznej (Bednarczyk 2011), organizacja
Tour de Pologne spełnia jedynie funkcję promocyjną. Pozostałe dwie funkcje, identyfikacyjna
i gwarancyjna nie są realizowane. Respondenci pozytywnie postrzegają miasto Kraków przez
pryzmat organizacji wyścigu, co służy promocji miasta. Pomimo organizacji wydarzeń
sportowych ankietowani nie utożsamiają Krakowa jako miasta sportu, nadal jest ono
identyfikowane z dziedzictwem kulturowym. Wizerunek ten jest tak mocno zakorzeniony,
że nawet taka impreza jak Tour de Pologne nie jest w stanie tego zmienić.
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Impreza sportowa taka jak Tour de Pologne to idealny sposób do promocji miasta
i uatrakcyjniania oferty turystycznej. Dzięki takim imprezom Kraków widziany jest przez
turystów jako miejsce, w którym nie można się nudzić. Należy przypuszczać, że jest to dobry
punkt wyjścia do poprawy wizerunku, budowania marki i skierowania uwagi odbiorców na to,
że Kraków staje się miastem zdolnym do zorganizowania dużych imprez sportowych,
chociażby za sprawą stale poprawiającej się infrastruktury.
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The 2014 Tour de Pologne final stage in Kraków as an example of tourism brand building
through sport event organization
Mass sports events attract the attention of many people from outside the region. The effective
media coverage of such an event may be a valuable support in building a tourism brand of the
region. The aim of this study was to investigate whether a sports event, such as the cycling
race Tour de Pologne, helps build tourist brand of Krakow. To this goal a method of diagnostic
survey among cycling fans on the last stage of the Tour de Pologne 2014 in Kraków has been
applied. The results indicate while the event is an effective tool when it comes to the
promotion of the city as a tourist destination, it does not create an image of a city of sports
for Kraków.
Keywords: tourism brand, sports event, Kraków, Tour de Pologne
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Rozdział 8

Efekt nowego stadionu
w polskiej Ekstraklasie piłkarskiej
w latach 2007-2014
Szczepan Kościółek1

Streszczenie:
Celem pracy jest analiza wpływu oddania do użytkowania nowych stadionów w Polsce
na frekwencję na meczach piłkarskich na tych obiektach. Według obserwacji firmy Deloitte,
frekwencja po wybudowaniu nowego obiektu rośnie średnio o 50% i utrzymuje się na takim
poziomie przez blisko dwa lata.
Praca przedstawia więc efekt nowego stadionu, a następnie analizuje (indywidualnie
i zbiorowo) frekwencję na stadionach powstałych w Polsce w latach 2007–2011. Wyniki
przeprowadzonej analizy potwierdzają wystąpienie efektu nowego stadionu w Polsce. Jednak
jego skala oraz długotrwałość okazały się dużo większe niż w obserwacjach Deloitte.
Słowa kluczowe: ekstraklasa, frekwencja, infrastruktura sportowa, piłka nożna, efekt nowego
stadionu

Wstęp
Piłka nożna znajduje w polskiej kulturze fizycznej bardzo ważne miejsce. Obszar
to jednak nieco zapomniany przez naukę. Wciąż brak bowiem naukowych opracowań
mechanizmów rządzących futbolowym biznesem. Dziś jednak coraz więcej ekspertów
piłkarskich dostrzega potrzebę badania tego rynku w sposób kompleksowy, w oparciu
o podstawowe zasady ekonomii.

1

Szczepan Kościółek – Uniwersytet Jagielloński
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Okres od 2007 do 2011 to w zakresie poprawy infrastruktury zawodowego piłkarstwa
w Polsce czas prawdziwie rewolucyjny. W przeciągu tych kilku lat powstało osiem stadionów
ekstraklasowych.
Oddaniu nowego obiektu sportowego zawsze towarzyszy wzmożone zainteresowanie
rywalizacją ligową rozgrywaną na jego terenie. Zjawisko to znajduje potwierdzenie
w badaniach empirycznych firmy Deloitte, która określiła je mianem efektu nowego stadionu
(Deloitte.com 15.09.2014). Efekt ten ma wygasać po dwóch latach od pierwszych meczów
rozgrywanych na nowym stadionie. Ponieważ od oddania do użytku ostatniego z nowych
obiektów w Polsce mijają już trzy lata, jest to właściwy moment, aby sprawdzić w jakim stopniu
to zjawisko wystąpiło także w naszym kraju.
W pracy zestawione zostają obserwacje Deloitte dotyczące efektu nowego stadionu
(Deloitte.com 15.09.2014) z danymi dotyczącymi frekwencji stadionowej w Polsce.
W badaniach zebrano informacje dla wszystkich klubów Ekstraklasy z nowym stadionem
w latach 2007-2011. W pierwszej części artykułu przedstawiono ideę efektu nowego stadionu.
W części drugiej frekwencja w każdym nowym obiekcie została przenalizowana indywidualnie.
W podsumowaniu natomiast określono wspólne trendy dla wszystkich obiektów.
Analiza polegała na porównaniu frekwencji na meczach badanych drużyn przed
i po oddaniu nowego stadionu. Uwzględniono występowanie pewnych przypadków losowych
wpływających na ustalenie sezonu bazowego. Do takich zmiennych zaliczone zostały
m.in.: protesty kibiców oraz rozgrywki, w których drużyny występowały w roli gospodarza
poza własnym stadionem.
W pracy wykorzystano witrynę internetową Deloitte prezentującą wnioski z badań nad
frekwencją w angielskiej Premiership. W przypadku danych dotyczących frekwencji
oraz infrastruktury

stadionowej

w

Polsce

sięgnięto

do

branżowych

portali

piłkarskich: Transfermarkt.de oraz Stadiony.net.

Efekt nowego stadionu w teorii
Wrocław. Październik 2011 roku. Drużynę Śląska dopinguje tego dnia pełny stadion,
blisko 43 tysięcy ludzi (Brzozowski 2011). To dużo, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka tygodni
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wcześniej dolnośląski klub miał problem z zapełnieniem ośmiotysięcznego obiektu przy ulicy
Oporowskiej (Transfermarkt.de).
Gdańsk, ten sam miesiąc. Na meczu miejscowej Lechii melduje się ponad 42 tysięcy
kibiców. To ponad pięć razy więcej niż dotychczasowa średnia frekwencja, kształtująca się
na poziomie ośmiu tysięcy osób przypadających na jedno spotkanie (Transfermarkt.de).
Co łączy te dwa przypadki i skąd tak gwałtowny wzrost zainteresowania meczami obu
klubów? Odpowiedzią jest nowy stadion. Fenomen właśnie wybudowanego obiektu
przyciągającego na mecze nawet ludzi, którzy wcześniej na wydarzenia sportowe nie chodzili,
nie jest niczym dziwnym. Efekt nowego stadionu znany jest obserwatorom widowisk
sportowych już od dawna. Jest on dokładnie zbadany i opisany. W latach dziewięćdziesiątych
analitycy firmy Deloitte w wyniku badań nad rozgrywkami angielskiej Premiership przedstawili
raporty, z których jasno wynikało, że frekwencja na meczach klubu zmieniającego obiekt
na nowy wzrasta o ponad 50%, a w szczególnych przypadkach rośnie nawet o 2/3. Efekt ten
zwykle utrzymuje się przez półtora do dwóch lat (Deloitte.com 15.09.2014).
Po tym okresie efekt przestaje działać, a wielkość frekwencji znów determinowana jest
przez standardowe zmienne, takie jak: wyniki sportowe drużyny, popularność klubu czy ceny
biletów.
Eksperci Deloitte utrzymują, że ta zasada ma uniwersalne zastosowanie na całym
świecie.

Stadiony wybudowane w Polsce w latach 2007-2011
W 2007 roku organizatorami Mistrzostw Europy zostały Polska i Ukraina. W związku
z tym pojawił się konieczny do zrealizowania cel: do 2012 roku powstać musiały stadiony
w miejscach przyszłych rozgrywek: w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie (z racji tego,
że na Stadionie Narodowym nie rozgrywa meczów żaden zespół klubowy, nie będzie on brany
pod uwagę w poniższym opracowaniu). Według portalu Stadiony.net, zbierającego dane
o wszystkich polskich stadionach, od 2007 powstało w Polsce 36 nowych aren sportowych.
Nie wszystkie z nich są piłkarskie, a niektóre były budowane dla klubów z niższych klas
rozgrywkowych.
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Poniższe zestawienie (tabela 8.1) prezentuje zespoły występujące w Ekstraklasie
w latach 2007-2011 i rozgrywające swoje mecze na nowo wybudowanych stadionach.
Tabela 8.1. Nowe stadiony klubów Ekstraklasy w Polsce wybudowane w latach 2007-2011
Klub
Zagłębie Lubin
Legia Warszawa
Lech Poznań
Cracovia Kraków
Lechia Gdańsk
Śląsk Wrocław
Wisła Kraków
Piast Gliwice

Nazwa stadionu
Dialog Arena
Pepsi Arena
PGE Arena
Stadion Miejski we Wrocławiu
Stadion im. H. Reymana
-

Pojemność
16 300
31 103
43 098
15 016
43 615
44 416
33 326
10 037

Inauguracja
14.03.2009
07.08.2010
20.09.2010
25.09.2010
06.08.2011
10.09.2011
15.10.2011
05.11.2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://stadiony.net/.

Osiem klubów, które w latach 2007-2011 prezentowały się na boiskach Ekstraklasy
może pochwalić się nowymi stadionami. Najmniejszy obiekt znajduje się w Gliwicach,
gdzie na mecz może przyjść maksymalnie 10 037 osób. Największy to stadion Lechii Gdańsk
mogący pomieścić ponad 43 tysiące kibiców.
Pięć klubów grało w omawianym okresie na boiskach Ekstraklasy nieprzerwanie.
Zespoły: Zagłębie Lubin, Piast Gliwice i Cracovia Kraków spadały w tym czasie z ligi, co mogło
skutkować niższym zainteresowaniem ich meczami. W celu analizy wpływu nowego stadionu
na frekwencję publiczności porównano więc aktywny udział kibiców w widowiskach
sportowych na dwa, trzy lata przed budową obiektu oraz w takim samym wymiarze czasowym
po jego powstaniu. We wnioskowaniu uwzględniono także wyniki sportowe zespołów
przenoszących się na nowe obiekty.
Zagłębie Lubin
Pierwszy nowy stadion po 2007 roku w Polsce, znany z goszczenia klubów Ekstraklasy,
powstał w Lubinie. Oddany został do użytku wiosną 2009 w momencie, kiedy zespół
popularnych „Miedziowych” występował na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Dialog
Arena znajduje się w miejscu starego stadionu Zagłębia. Obecnie może pomieścić
16 086 widzów.
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Wykres 8.1. Średnia frekwencja (wyrażona liczbą widzów na meczach) Zagłębia Lubin
oraz miejsca w tabeli Ekstraklasy w sezonach 2007/2008 – 2011/2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Transfermarkt.de.

Jak widać pomimo zajęcia wysokiej piątej lokaty w 2008 roku lubinianie opuścili szeregi
Ekstraklasy (wykres 8.1). Było to związane z karą, jaka spotkała klub na skutek udziału w aferze
korupcyjnej. W czasie rocznej banicji w I lidze w Lubinie powstał nowy stadion.
Po powrocie do ligowej piłki na najwyższym ligowym poziomie (choć miejsca sprzed
degradacji (5.) nie udało się odzyskać, a Zagłębie ani razu nie znalazło się w pierwszej połowie
ligowej tabeli) frekwencja na Dialog Arenie była wyższa niż w sezonie 2007/2008.
W sezonie 2009/2010 mecze Zagłębia rozgrywane na własnym stadionie oglądało
średnio 7899 widzów, a rok później 7055. W sezonie 2007/2008 było 6120 osób na mecz.
Oznacza to, że zaraz po powrocie do Ekstraklasy liczba widzów wynosiła o 29% więcej niż przed
degradacją. Sezon później nadal było to więcej (o 15%) niż przed spadkiem z Ekstraklasy.
Trzeci rok funkcjonowania nowego obiektu to średnia 6547 widzów na spotkanie,
co jest liczbą bardzo zbliżoną do tej, którą notowano na starym stadionie. Wyrównanie
frekwencji nastąpiło więc dopiero dwa lata później, kiedy Zagłębie po fatalnym sezonie spadło
z Ekstraklasy.
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Legia Warszawa
Drugi z omawianych stadionów to Pepsi Arena Legii Warszawa. Aby w tym przypadku
przeprowadzić wiarygodne badanie, trzeba uwzględnić konflikt działaczy ze Stowarzyszeniem
Kibiców Legii Warszawa (SKLW).
Konflikt ten zaczął się na początku sezonu 2007/2008, choć spory na linii zarząd klubu
i spółka ITI oraz kibice pojawiały się już wcześniej. Kontrowersje dotyczyły głównie nowego
herbu klubu oraz wysokich cen biletów. Otwarty konflikt wybuchł po pucharowym meczu
z Vetrą Wilno, podczas którego chuligani Legii zdemolowali stadion litewskiego klubu.
Legię wykluczono z pucharów na dwa lata, a klub nałożył zakazy stadionowe na większość
uczestników wyjazdu. Tym samym do wcześniejszych zarzutów artykułowanych przez SKLW
doszło niedostateczne zabezpieczenie obiektu w Wilnie przez klub oraz wydanie
bezpodstawnych, zdaniem SKLW, zakazów klubowych 1. Do protestu przyłączyła się znaczna
część pozostałych kibiców, niezrzeszonych w Stowarzyszeniu. Zarząd klubu podkreślał
natomiast, że prowadzi walkę ze stadionowym bandytyzmem (Kwika 2014),
Im bliżej było terminu oddania stadionu, tym obu stronom coraz bardziej zależało
na wypracowaniu kompromisu. Przed sezonem 2010/2011 klub i kibice zawiązali
porozumienie, w myśl którego zrealizowano postulaty tych drugich. W zamian SKLW wzięło
na siebie część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa na meczach (Kolodziejczyk
2011).
Wyjściową frekwencją do porównania względem nowego obiektu będą zatem dane
z rozgrywek ligowych 2006/2007. Pominięto okres protestu kibiców, ponieważ w praktyce
nosił znamiona bojkotu konsumenckiego, a więc dobrowolnej rezygnacji z uczestniczenia
w imprezach sportowych na stadionie Legii. Znaczna część kibiców wróciła bowiem na stadion
nie z powodu nowego obiektu, a wycofania się z działań protestacyjnych.
Nowy stadion Legii oddany został do użytku przed sezonem 2010/2011.
W rozgrywkach tych na mecze przy ulicy Łazienkowskiej przychodziło średnio 16 103 widzów.
Skok frekwencji w odniesieniu do rozgrywek 2006/2007, kiedy Legię wspierało przeciętnie
10 412 fanów, wynosi więc 55% (wykres 8.2). W kolejnym sezonie zanotowano ponowny

1

Zakaz klubowy to w praktyce zakaz stadionowy. W odróżnieniu od tego drugiego różni go podmiot wydający
postanowienie: nie jest to sąd, a władze klubu.
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wzrost, a średnia frekwencja rzędu prawie 21 tysięcy widzów to około 100% więcej
niż na starym obiekcie. Również 17 750 osób na mecz w sezonie 2012/2013 oraz 16 283
rok później pokazują, że wzrost zainteresowania uczestnictwem w meczach Legii jest dłuższy
niż standardowe 1,5 roku. Cztery lata po otworzeniu nowego stadionu przy ulicy
Łazienkowskiej sezonowa średnia frekwencja w żadnym z badanych okresów na tym obiekcie
nie spadła poniżej 150% normy z wiosny 2007.
Wykres 8.2. Średnia frekwencja (wyrażona liczbą widzów) na meczach Legii Warszawa
oraz miejsca w tabeli Ekstraklasy w sezonach 2007/2008 – 2013/2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Transfermarkt.de.

W przypadku Legii wzrost frekwencji w głównej mierze został spowodowany
zniesieniem ograniczeń infrastrukturalnych w dostępie na mecze drużyny warszawskiej.
Nie była to więc jedynie siła nowego stadionu. Stary obiekt Legii był zbyt mały w stosunku do
zapotrzebowania zgłaszanego przez kibiców. W utrzymaniu dużego zainteresowania meczami
Legii pomogły też bardzo dobre wyniki sportowe. Legioniści dwukrotnie z rzędu zdobyli
mistrzostwo kraju, co również generowało popyt na widowiska sportowe rozgrywane
w stolicy.
Lech Poznań
Jeszcze przed wybudowaniem nowego stadionu drużyna Lecha Poznań mogła
pochwalić się najwyższą ligową frekwencją (wykres 8.3). W sezonie 2008/2009 mecze tego
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zespołu gromadziły średnio 16 667 kibiców, co stanowiło najlepszy wynik spośród wszystkich
klubów Ekstraklasy, a był to i tak rezultat 9,5% gorszy niż rok wcześniej (Deloitte 2009).
Budowa Poznań Areny, czyli w praktyce rozbudowa starego stadionu, była
odpowiedzią na duże zainteresowanie meczami Lecha. O skokowy wzrost frekwencji było więc
w tym przypadku dość trudno.
Wykres 8.3. Średnia frekwencja (wyrażona liczbą widzów) na meczach Lecha Poznań
oraz miejsca w tabeli Ekstraklasy w sezonach 2006/2007 – 2013/2014
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Sezon 2009/2010 był dla Lecha Poznań okresem przejściowym. Zespół rozgrywał
co prawda swoje mecze na własnym stadionie, jednak częściowo zamkniętym, właśnie
z powodu remontu. Dane dotyczące wielkości publiki zasiadającej na nowym stadionie będą
więc porównywane do rozgrywek 2008/2009.
W sezonie 2010/2011 liczba kibiców w relacji do stanu sprzed oddania nowego obiektu
była większa o blisko dwa tysiące. Po trzytysięcznym spadku w sezonie kolejnym, w sezonach
2012/2013 i 2013/2014 frekwencja na meczach w Poznaniu urosła do niespotykanego
w ostatnich latach poziomu: średnio 22 640 oraz 19 575 kibiców na mecz. Było to odpowiednio
36% i 17% stanu sprzed budowy nowego obiektu.
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Wzrost frekwencji jest więc nieco niższy niż w teorii, jednak przez cztery lata
rozgrywania spotkań na nowym obiekcie średnia frekwencja nie spadła poniżej wielkości
sprzed jego modernizacji.
Cracovia Kraków
W latach 2010 i 2011 w Krakowie do użytku oddane zostały dwa duże stadiony
piłkarskie. Pierwszy z nich to stadion Cracovii. Powstał na miejscu starego obiektu
przy ulicy Kałuży. Pojemność stadionu wzrosła z 6500 miejsc do obecnych 15 016
(Sportowacracovia.com).
Wykres 8.4. Średnia frekwencja (wyrażona liczbą widzów) na meczach Cracovii Kraków
oraz miejsca w tabeli Ekstraklasy w sezonach 2006/2007 – 2013/2014
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Przed przebudową średnia liczba widzów na stadionie Cracovii wynosiła 4100 kibiców
(wykres 8.4). Był to sezon 2008/2009. Kolejne starcia zespół „Pasów” rozgrywał poza swoim
stadionem, więc liczba kibiców uczestniczących w tych wydarzeniach sportowych nie była
w tym badaniu brana pod uwagę.
W przypadku Cracovii oddanie nowego stadionu okazało się dużym sukcesem
w zakresie budowania zainteresowania meczami tej drużyny. W sezonie 2010/2011 średnia
frekwencja na spotkaniach krakowskiego klubu wyniosła prawie 8300 widzów na mecz.
To ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do stanu ze starego obiektu. W następnych
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rozgrywkach sytuacja ta przedstawiała się jeszcze lepiej: na mecze Cracovii przychodziło
średnio 8576 osób. Kolejne dwa sezony były już nieco gorsze, jednak po teoretycznym
wygaśnięciu dwuletniego efektu nowego stadionu frekwencja nadal była wyższa o ponad 70%
od tej z 2009 roku.
Dla popularnych „Pasów” nowy stadion stał się impulsem do wzrostu zainteresowania
meczami drużyny z Krakowa. Efekt nowego stadionu nie wygasł, a wysoka frekwencja
utrzymywała się nawet podczas pobytu klubu w I lidze oraz pomimo słabych wyników drużyny
uzyskiwanych w rywalizacji na szczeblu Ekstraklasy.
Lechia Gdańsk
O ile stadion w Poznaniu, gdzie mecze piłkarskie od dłuższego czasu cieszyły się dużym
zainteresowaniem całego regionu, powstał w wyniku koniunktury na mecze ligowe, o tyle
budowa obiektu w Gdańsku realizowana była głównie w oparciu o projekt organizacji
Mistrzostw Europy w Polsce.
Dotychczasowy obiekt, na którym swoje mecze rozgrywała drużyna Lechii mieścił się
przy ulicy Traugutta i mógł pomieścić 11 811 widzów. Nowy stadion miał być niemal
czterokrotnie większy i przygotowany na przyjęcie 43 615 kibiców (Stadiony.net).
Mając na uwadze średnią frekwencję meczową na starym stadionie (wynoszącą niecałe 8000)
obawy o zapełnienie nowej areny mogły wydawać się w pełni uzasadnione.
Prezentowane dane (wykres 8.5) to potwierdzają. Nawet ogromny skok średniej
frekwencji nie był w stanie zbliżyć się do możliwości pojemnościowych gdańskiej PGE Areny.
Widać jednak, że nowy stadion przyciągnął na trybuny rzesze nowych kibiców. Na meczach
Lechii w sezonie 2011/2012 było ich średnio 16 842, co przy liczbie 7510 rok wcześniej, daje
124% poprawę. W kolejnych sezonach jest to wzrost 76% i 70% w stosunku do ostatnich
rozgrywek na starym stadionie.
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Wykres 8.5. Średnia frekwencja (wyrażona liczbą widzów) na meczach Lechii Gdańsk
oraz miejsca w tabeli Ekstraklasy w sezonach 2007/2008 – 2013/2014
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Zebrane informacje upoważniają jednak do wniosku, że liczebność publiczności
na meczach Lechii sukcesywnie spada. Paradoksalnie tłumaczyć to można właśnie efektem
nowego stadionu i jego późniejszym wygasaniem. Argumentacja ta jest tym bardziej
przekonująca, że wyniki zespołu z Gdańska są z roku na rok coraz lepsze. Co ciekawe
największy poziom frekwencji notowano na PGE Arenie w sezonie, w którym Lechiści zajęli
dopiero 14. pozycję, najsłabszą w ostatnich latach.
Mimo to efekt nowego stadionu w Gdańsku wystąpił w dużo większej skali niż zakłada
teoria, jak również – mimo lekkiego spadku – utrzymuje się przez dłuższy czas, niż przewiduje
zasada opracowana przez Deloitte.
Śląsk Wrocław
Trzecią w kolejności areną oddaną na Euro 2012 (po Poznaniu i Gdańsku) był stadion
we Wrocławiu. Stadion, na którym swoje mecze rozgrywać miał miejscowy Śląsk, znacznie
przewyższał zapotrzebowanie na liczbę miejsc dla publiczności, jakie dotychczas zgłaszali
kibice wrocławscy. Dotychczasowy obiekt przy ulicy Oporowskiej mogący pomieścić
8346 kibiców (Stadiony.net) wypełniał się jedynie przy okazji najlepszych meczów oraz kiedy
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wyniki miejscowej drużyny Śląsk były najlepsze. Potwierdzenie znajduje to w danych
prezentowanych na wykresie 8.6.
Jeżeli mówić o efekcie nowego stadionu - we Wrocławiu wystąpił on w najbardziej
podręcznikowej formie. W pierwszym sezonie nastąpił skokowy wzrost frekwencji, natomiast
z każdym kolejnym rokiem liczba widzów na meczach Śląska Wrocław sukcesywnie spadała.
Wykres 8.6. Średnia frekwencja (wyrażona liczbą widzów) na meczach Śląska Wrocław
oraz miejsca w tabeli Ekstraklasy w sezonach 2007/2008 – 2013/2014
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W sezonie 2010/2011, ostatnim w całości rozgrywanym na małym stadionie przy ulicy
Oporowskiej, średnia frekwencja wynosiła 7496 osób na mecz. Rok później kibiców na mecze
Śląska przychodziło już prawie o 10 tysięcy więcej. Następny sezon to jeszcze 15 301 osób,
lecz w minionych rozgrywkach chętnych do oglądania spotkań Śląska z perspektywy trybun
było średnio już tylko 9992. W ujęciu procentowym jest to wzrost w stosunku do sezonu
bazowego kolejno o 128%, 104% i 33%.
Zmian w zainteresowaniu meczami Śląska nie należy upatrywać jednak tylko
w mechanizmie efektu nowego stadionu, ale i w bezpośredniej zależności od wyników
sportowych (wykres 8.6). Za każdym razem im lepsza była postawa piłkarzy Śląska, tym wyższa
była też frekwencja. Szczytowa frekwencja przypadła na sezon 2011/2012, kiedy to otwierano
ten nowy obiekt i drużyna wrocławska zdobyła tytuł mistrza kraju.
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Wisła Kraków
Niecały rok po oddaniu stadionu Cracovii miasto Kraków mogło się pochwalić drugim
ekstraklasowym stadionem. Obiekt Wisły budził wiele emocji. Ogromne opóźnienia
w budowie, jego estetyka, liczne błędy architektoniczne oraz koszty budowy to główne zarzuty
stawiane tej inwestycji (Jawor 2010).
Stadion był oddawany do użytku etapami. Początkowo kibice mogli korzystać jedynie
z dwóch trybun umiejscowionych za bramkami. Główne prace modernizacyjne podjęto
w sezonie 2009/2010. W związku z tym piłkarze „Białej Gwiazdy” zmuszeni byli rozgrywać
swoje mecze najpierw w Sosnowcu, a następnie na terenach Hutnika Kraków. Ostatni sezon
przed powrotem na swój stadion to rozgrywki ligowe 2008/2009. Krakowianie zakończyli
je na pierwszym miejscu w tabeli, a ich sukcesy oklaskiwało średnio 12 467 kibiców
(wykres 8.7).
Wykres 8.7. Średnia frekwencja (wyrażona liczbą widzów) na meczach Wisły Kraków
oraz miejsca w tabeli Ekstraklasy w sezonach 2006/2007 – 2013/2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Transfermarkt.de.

Powrót na swój nowy już obiekt przy ulicy Reymonta Wiślacy ukoronowali kolejnym
mistrzostwem kraju. W sezonie 2010/2011 na mecze „Białej Gwiazdy” przychodziło
przeciętnie 15 310 widzów, co daje 23–procentowy wzrost w stosunku do okresu sprzed
budowy. W kolejnym sezonie było jeszcze lepiej: 32%, a to wszystko pomimo zajęcia dopiero
7. pozycji w ligowej tabeli.
-------------------K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Organizacja i marketing imprez sportowych

111

S. Kościółek – Efekt nowego stadionu w polskiej Ekstraklasie piłkarskiej w latach 2007-2014

W sezonie 2012/2013 średnia frekwencja wyniosła prawie 14 000, a w 2013/2014
już tylko 12 753 widzów na mecz, zbliżając się do poziomu znanego ze starego obiektu. Główną
przyczyną tak słabego wyniku w minionych rozgrywkach krakowskiego klubu był protest części
środowiska kibiców, wymierzony przeciwko dyrektorowi sportowemu Wisły, Jackowi
Bednarzowi (SKWK 2014).
Biorąc pod uwagę, że w rundzie jesiennej minionych rozgrywek spotkania rozgrywane
przy ulicy Reymonta cieszyły się zainteresowaniem przeciętnie 15 360 kibiców na mecz 1 ,
wnioskować można, że protest ten wpłynął na słabszą frekwencję w drugiej części sezonu.
Najprawdopodobniej, gdyby nie bojkot meczów najbardziej zagorzałych fanów, średnia
wielkość publiczności na stadionie Wisły wzrosłaby.
Piast Gliwice
Przypadek Piasta Gliwice pokazuje, że kiedy dochodzi do efektu nowego stadionu, klasa
rozgrywkowa, w której występuje drużyna nie ma decydującego znaczenia przy kreowaniu
popytu na widowisko piłkarskie. Wyniki sportowe w procesie budowania frekwencji
stadionowej schodzą więc na plan nieco dalszy.
Wykres 8.8. Średnia frekwencja (wyrażona liczbą widzów) na meczach Piasta Gliwice
oraz miejsca w tabeli Ekstraklasy w sezonach 2007/2008 – 2013/2014
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Obliczenia własne na podstawie danych Transfermarkt.de.
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Ostatnie mecze na starym obiekcie Piast rozgrywał w sezonie 2009/2010. Drużyna
spadła wówczas z Ekstraklasy, a jej zmagania obserwowało z trybun średnio 3000 kibiców
(wykres 8.8). Po tym spadku w Gliwicach przystąpiono do budowy nowego obiektu, a zespół
w charakterze gospodarza swoje mecze rozgrywał w Wodzisławiu Śląskim. W sezonie
2011/2011 Piast wrócił na swój stadion, którego pojemność z pięciu tysięcy powiększono
do 10 037 miejsc.
Pomimo faktu, że drużyna nadal występowała jedynie w rozgrywkach I ligi,
na zmagania drużyny Piasta przychodziło średnio 5323 fanów na mecz, co jest liczbą o 77%
wyższą niż ta, którą odnotowano przed rozbudową stadionu. Po awansie do Ekstraklasy
kibiców było jeszcze więcej: w porównaniu do sezonu 2009/2010 aż o 97%. W uzyskaniu
tak dużego zainteresowania piłką nożną w Gliwicach pomogli sami piłkarze, którzy skończyli
rywalizację ligową na bardzo wysokim, czwartym miejscu.
Tak znakomita koniunktura skończyła się w dwa lata po oddaniu obiektu. Sezon
2013/2014 to średnio 4697 widzów na mecz. Zestawiając te dane z sezonem poprzednim jest
to słaby rezultat, porównując go jednak z frekwencją ze starego stadionu to nadal wynik lepszy
o 56%. Trzeba więc podkreślić, że po trzech latach istnienia nowego obiektu liczba chętnych
do oglądania spotkań z perspektywy trybun wciąż przewyższa frekwencję znaną
z wcześniejszych sezonów na starym obiekcie.

Efekt nowego stadionu w Polsce – podsumowanie
W każdym z omawianych przypadków budowa nowego stadionu dla zespołu
klubowego w Polsce skutkowała wzrostem liczby widzów na jego meczach.
W tabeli 8.2 zebrane zostały dane dotyczące frekwencji wszystkich zespołów
Ekstraklasy, którym w latach 2007 - 2011 wybudowano nowe stadiony. W zależności kiedy one
powstawały, okres analizy wynosi trzy lub cztery lata. W związku z tym, że efekt nowego
stadionu ma w teorii trwać półtora do dwóch lat, jest to wystarczający czas, aby sprawdzić,
czy po tym okresie rzeczywiście zainteresowanie aktywnym udziałem w widowiskach spada
do poziomu znanego ze starych obiektów.
Sezon bazowy w tabeli poniżej (tabela 8.2) oznacza sezon, do którego dokonuje się
porównań. Co do zasady jest to ostatni sezon rozgrywany na starym stadionie. W przypadku
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Cracovii, Wisły Kraków i Piasta Gliwice nie były brane pod uwagę mecze rozgrywane
w charakterze gospodarza na innych obiektach niż ich własne. Dla Legii sezonem bazowym jest
sezon 2006/2007, ponieważ porównanie danych dotyczących nowego stadionu z okresem
bojkotu meczów przez część kibiców nie dałoby rzetelnych wyników. W przypadku Piasta
sezon bazowy dotyczy okresu, kiedy drużyna ta nie występowała na boiskach Ekstraklasy.
Ponieważ jednak w rozgrywkach inaugurujących nowy obiekt Piast grał w tej samej klasie
rozgrywkowej, co w sezonie bazowym, fakt ten nie wypaczył wyników badania.
Tabela 8.2. Procentowy wzrost frekwencji na stadionach klubów z nowym stadionem
w relacji do stanu sprzed powstania nowego obiektu w latach 2007-2014
Klub/Sezon

Sezon
bazowy

Sezon
bazowy +1

Sezon
bazowy +2

Sezon
bazowy +3

Sezon
bazowy +4

Zagłębie Lubin
Legia Warszawa
Lech Poznań
Cracovia Kraków
Lechia Gdańsk
Śląsk Wrocław
Wisła Kraków
Piast Gliwice
Średnia

2008/2009
2006/2007
2009/2010
2009/2010
2011/2012
2010/2011
2008/2009
2010/2011
-

54%
55%
11%
102%
124%
128%
23%
77%
72%

38%
101%
- 6%
109%
76%
104%
32%
97%
69%

28%
70%
36%
82%
70%
33%
12%
56%
48%

39%
56%
17%
72%
2%
37%

Średni
wzrost
ogółem
40%
70%
14%
91%
90%
88%
17%
76%
X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Transfermarkt.de.

Z zebranych danych wynika, że efekt nowego stadionu w Polsce działa silniej
niż zakładają to brytyjscy eksperci. Dotyczy to zarówno wielkości wzrostu średniej frekwencji,
jak również okresu, przez jaki efekt ten ma się utrzymywać.
Pierwszy rok rozgrywania spotkań piłkarskich na nowym obiekcie to wzrost frekwencji
średnio nie o 50%, a o 72%. W Polsce nawet w drugim roku frekwencja wynosiła więcej
niż 50%, bo aż 69%. Jest to więc 19% więcej niż przewidują doświadczenia brytyjskie.
W szczególnych przypadkach wzrost frekwencji powinien sięgać 66%. W naszych
warunkach potrafi być to wzrost rzędu 124% (Lechia Gdańsk), a nawet 128% (Wrocław).
To ponad dwukrotnie więcej niż w teorii Deloitte.
Teoretycznie efekt nowego stadionu wyczerpuje się po dwóch latach. W Polsce po tym
okresie frekwencja nadal jest wyższa niemal o 50% w stosunku do stanu sprzed budowy.
Gdyby nie uwzględnić przypadku Wisły Kraków (gdzie bojkot kibiców przełożył się na ich niższy
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udział w meczach tej drużyny), to nawet w czwartym roku omawiany wskaźnik wynosiłby 46%,
a więc tylko 2% mniej niż rok wcześniej.
Co to oznacza? Efekt nowego stadionu w Polsce wystąpił. Co więcej, zadziałał na dużo
większą skalę niż można było się spodziewać. Jego skutki okazują się dużo bardziej trwałe niż
w Wielkiej Brytanii. Skoro na niektórych ze stadionów, pomimo teoretycznego wygaśnięcia
tego efektu frekwencja nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (np. Zagłębie Lubin,
Cracovia), to wnioskować można, że wywołuje on w naszym kraju dalece korzystne skutki.
Wielce prawdopodobne, że nie bez znaczenia pozostają tu względy bezpieczeństwa,
przypisywane tego typu obiektom.
Najważniejszy problem, jaki wiąże się z nowymi, nowoczesnymi stadionami to koszty
ich

budowy

oraz

późniejszego

utrzymania.

Dotyczy

to

głównie

największych

obiektów: Stadionów Miejskich we Wrocławiu i Krakowie oraz gdańskiej PGE Areny.
Natomiast w kontekście budowania frekwencji stadionowej nowa infrastruktura sportowa
okazuje się w Polsce bodźcem bardzo silnym i – co najważniejsze – trwałym.
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The new stadium effect in the Polish Ekstraklasa in 2007-2014
The aim of this study is to analyse the impact of opening a new football stadium on the
attendance at football matches in Poland. According to the Deloitte research the average
attendance after moving to a new stadium increases by 50% and remains on that level for
about 2 years. In the study the attendance at the football matches of Ekstraklasa at the new
stadiums build between 2007 and 2014 in Poland is analysed. The results of the analysis
confirm the presence of the new stadium effect in Poland. Moreover, its scale and durability
are higher than in case of Deloitte research.
Keywords: ekstraklasa, attendance, sport infrastructure, football, the new stadium effect
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kształci kadry menedżerskie dla sportu na studiach
magisterskich uzupełniających ZARZĄDZANIE W SPORCIE oraz studiach podyplomowych
MENEDŻER SPORTU. Jest to kompleksowa oferta dydaktyczna skierowana do obecnych
i przyszłych menedżerów sportu (m.in. kadry zarządzającej w klubach i związkach sportowych,
obiektach sportowo-rekreacyjnych, firmach przemysłu sportowego), do byłych i aktualnych
sportowców (chcących pozostać w branży po zakończeniu kariery zawodniczej) oraz do
nauczycieli wychowania fizycznego (dla których może być elementem awansu zawodowego).

ZARZĄDZANIE W SPORCIE – dwuletnie studia uzupełniające magisterskie, w trybie
stacjonarnym oraz niestacjonarnym (dawniej zwane zaocznymi). Jest to specjalność
na kierunku ZARZĄDZANIE.

MENEDŻER SPORTU – roczne studia podyplomowe, w formie zjazdów
weekendowych. Studia te prowadzone są nieprzerwanie od 2001 roku, we współpracy
z Polską Akademią Olimpijską.

Czekamy na ludzi z pasją i ambicją, gotowych do działania.
Więcej informacji: http://www.turystyka.uj.edu.pl/studia.

