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Wstęp

Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 i towarzyszące temu wstrzymanie rozgrywek sportowych stało się przyczynkiem do dyskusji zarówno naukowej, jak i publicystycznej na tematy związane z podstawami funkcjonowania rynku sportu. Wyrazem refleksji naukowej młodych badaczy w tym obszarze jest niniejsza publikacja.
Autorzy w swoich pracach przyjęli dwie perspektywy analizy: problematykę zarządzania oraz uwarunkowania prawne.
Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań, omówionym w rozdziale pierwszym, jest diagnoza ekonomiczno-prawnych różnic dwóch dominujących modeli organizacji sportu – europejskiego i amerykańskiego. Europejski model charakteryzuje
się między innymi systemem współzawodnictwa opartym na rozgrywkach „otwartych”, z systemem awansów i spadków. W drugim rozdziale podjęto się zadania określenia poziomów równowagi konkurencyjnej w zorganizowanych w ten sposób europejskich ligach piłkarskich. Im bardziej zbilansowane są dane rozgrywki, tym ich
produkt jest atrakcyjniejszy dla kibiców, co zaś powinno pociągać za sobą wzrost
zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach drużyn z danej ligi. Odpowiedź na
pytanie, jakie dokładnie czynniki determinują frekwencję na meczach polskiej Ekstraklasy piłkarskiej można znaleźć w kolejnym z zaprezentowanych badań. Zaraz po
nim następuje natomiast analiza prawna decyzji o zakończeniu z powodu wybuchu
pandemii COVID-19 rozgrywek innych polskich lig zawodowych: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Pozostając w temacie skutków pandemii, przeanalizowano
również sposób prowadzenia komunikacji marketingowej przez profesjonalne kluby
sportowe w tym wyjątkowym okresie.
Zaprezentowane w kolejnych rozdziałach możliwości wykorzystania crowdfundingu przez lokalne kluby sportowe oraz nowoczesne formy edukacji tanecznej
mogą stanowić ważne źródło inspiracji dla menedżerów sportu w postpandemicznej
rzeczywistości, w której istnieje ryzyko występowania zarówno potrzeby poszuki7

wania dodatkowych źródeł finansowania organizacji sportowych, jak i tendencji do
przenoszenia się wielu aktywności (w tym również sportowych) do świata wirtualnego. Następnie scharakteryzowano krajowe regulacje prawne właściwe dla funkcjonowania profesjonalnego sądownictwa dyscyplinarnego, by w ostatnim z rozdziałów
zaprezentować glosę Wyroku Sądu, istotną z punktu widzenia problematyki pomocy
publicznej w sporcie.
Przedstawiony dualizm perspektyw zarządzania i prawa a także szerokie spektrum podejmowanych zagadnień stanowią o wartości tej monografii. Mamy nadzieję,
że dla wszystkich czytelników będzie ona inspirującą lekturą.
Redaktorzy

Witold Górny

Uniwersytet Jagielloński

Prawne i ekonomiczne aspekty
modeli organizacji sportu
Wstęp
Współczesny sport jest niewątpliwie jednym z najbardziej egalitarnych zjawisk społecznych, charakterystycznych dla naszych czasów. Mimo swojej powszechności oraz
ogólnodostępności, jego uprawianie w różnych częściach świata przybiera rozmaite
formy i odmiany. Nie chodzi tu tylko o specyficzne, dla określonych obszarów, dyscypliny sportu, gdyż znaczące oboczności dotykają również – a może nawet przede
wszystkim – płaszczyzny organizacyjnej jego uprawiania. Zróżnicowanie organizacji sportu wynika, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, z wielu czynników,
wśród których można wymienić w szczególności determinanty społeczne, kulturowe, technologiczne, ekonomiczne, normatywne oraz polityczne [Sznajder 2007]. Ich
współwystępowanie oraz współoddziaływanie na siebie powoduje wykształcenie
się w każdym obszarze świata struktury określanej w doktrynie nauk o zarządzaniu oraz prawa sportowego pojęciem „modelu organizacji sportu” [Nafziger 2008;
Halgreen 2004]. Terminem tym, w opisanym kontekście, określa się zespół mniej
lub bardziej zinstytucjonalizowanych relacji zachodzących między tradycyjnie wyróżnianymi podmiotami ruchu sportowego, za które uznaje się zawodników, kluby
sportowe, związki sportowe oraz innych interesariuszy, w bezpośredni lub pośredni
sposób związanych z uprawianiem aktywności sportowej [Biliński 2011].
Uzależnienie funkcjonującego na danym obszarze modelu organizacji sportu od
szeregu właściwych dla tego terenu zróżnicowanych czynników powoduje, że trudno
jest mówić o jednolitości i wiernej powtarzalności tych struktur w obrębie różnych
lokalizacji. Uzasadnionym wydaje się w tym kontekście twierdzenie, że każde państwo świata posiada swój własny – odmienny od innych – typ modelu organizacji
sportu [Leciak 2018] uzależniony od współoddziaływania nań instytucji publicznych
(instytucje państwowe i samorządowe jako podmioty stanowiące regulacje tzw. prawa sportowego powszechnie obowiązującego) oraz instytucji niepublicznych (np.
9
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związki sportowe jako podmioty stanowiące tzw. prawo sportowe wewnętrzne),
a także występujących w nim czynników społecznych i ekonomicznych [Szymanski
2008].
Mimo braku możliwości wyodrębnienia uniwersalnego modelu organizacji sportu nie jest tak, że występujące w poszczególnych państwach rozwiązania w tym zakresie nie wykazują wzajemnych podobieństw. W literaturze przedmiotu wskazuje
się, że możliwe jest wyróżnienie „klasycznych” modeli organizacyjnych, które – przy
odpowiednio ogólnym, nie kładącym nacisku na szczegółowe oboczności, podejściu – pozwalają na zakwalifikowanie do któregoś z nich rozwiązań obowiązujących
w tym zakresie w poszczególnych obszarach świata [Nafziger 2008]. Za takie uniwersalne konstrukcje organizacyjne zwykło się uznawać tzw. europejski oraz amerykański model sportu [Halgreen 2004], charakterystyczne odpowiednio dla Europy
(a w znacznym zakresie także dla przeważającej większości państw świata) oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (w pewnym stopniu również dla Kanady).
Wyraźnego podkreślenia wymaga w tym kontekście fakt, że zasygnalizowany tu, dychotomiczny podział modeli organizacji sportu nie jest jedynym z jakim można się
spotkać [Wach 2005]. Jego uznanie w doktrynie oraz rzeczywista przystawalność do
realiów współczesnego sportu w ujęciu globalnym, uzasadniają jednak utożsamianie
pojęcia modeli organizacji sportu z tym właśnie podziałem.
Celem artykułu jest zestawienie charakterystyk europejskiego oraz amerykańskiego modelu organizacji sportu. Wykorzystanymi metodami badawczymi w szczególności są analiza normatywna i doktrynalna, uzupełnione elementami komparatystyki funkcjonalnej. Układ prowadzonych rozważań będzie kolejno obejmował: zarys
cech europejskiego i amerykańskiego modelu sportu oraz analizę – stanowiących
konsekwencję komercjalizacji tego zjawiska – przykładów wzajemnego zbliżania się
obu modeli organizacji sportu. Artykuł zostanie zakończony szerszą refleksją, opartą
o powyżej wspomniane rozważania, stanowiącą próbę określenia relacji jaka istnieje
współcześnie między oboma poddawanymi analizie modelami organizacji sportu.

Europejski model organizacji sportu
Charakteryzując zagadnienie europejskiego modelu organizacji sportu już na wstępie należy wskazać, że stanowi ono doskonały przykład kategorii pojęciowej języka
prawniczego, która przez uznanie w doktrynie z biegiem czasu stała się terminem
normatywnym (kategorią semantyczną języka prawnego). Pojęcie europejskiego
modelu sportu, zaczerpnięte przede wszystkim z brytyjskiej literatury przedmiotu, budującej je w opozycji do rozwiązań funkcjonujących w sporcie amerykańskim,
z początkiem XXI w. zostało usankcjonowane prawnie i włączone do systemu prawa
Unii Europejskiej [Siekmann i Soek 2011; James 2013]. Biała Księga na temat sportu
[Biała Księga 2007] stanowiąca element tzw. soft law prawa unijnego, charaktery-
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zując sport oraz relacje na linii podmioty organizacji sportu, a podmioty publiczne
(w tym organy Unii) w krajach Wspólnoty, oparła ten opis o pojęcie „europejskiego
modelu sportu”, wskazując na jego społeczny, gospodarczy oraz organizacyjny wymiar w funkcjonowaniu społeczeństwa europejskiego. Założenia przyjęte w prawodawstwie unijnym wpisały się w ten sposób w funkcjonujący od lat w doktrynie pogląd, iż:
motywem przewodnim europejskiego modelu sportu pozostaje potrzeba organizowania

współzawodnictwa sportowego jako istotnego ze względu na walory społeczne – edukacyjne, zdrowotne i socjalizacyjne [Foster 2005].

Społeczna misja sportu w Europie stanowi pokłosie historycznej genezy tego zjawiska. Sport na naszym kontynencie, a za jego pośrednictwem także na terenie
większości państw świata, zbudowany został bowiem w oparciu o tradycje sportu
antycznego (m.in. Olimpiady w starożytnej Grecji), uwspółcześnionego przez P. de
Coubertina w toku tworzenia zrębów sportu nowożytnego [Górny 2019]. Europejski model sportu, jako historycznie starszy od amerykańskiego, posiada zarówno
na płaszczyźnie aksjologicznej, jak i organizacyjnej wiele rozwiązań akcentujących
społeczny, narodowy oraz polityczny wymiar tego zjawiska. Pozwala to na wyodrębnienie w obszarze tego fenomenu szeregu pozytywnych i negatywnych cech współdefiniujących pojęcie wyżej wspomnianego modelu sportu.
Europejski sport od początku jego funkcjonowania w świecie nowożytnym naznaczony był, znaczącą różnorodnością wynikającą z uwarunkowań społeczno-politycznych uprawiania go w różnych państwach Starego Kontynentu [Górny 2018].
Sieć różnego szczebla instytucji organizujących rywalizację sportową, towarzyszącą
rozwojowi sportu w Europie, a także brak możliwości efektywnego uprawiania sportu profesjonalnego poza ramami tworzonego przez nie układu, powodują, że podstawową cechą europejskiego modelu sportu jest, od jego zarania, tzw. hierarchiczna struktura organizacyjna. Ta, określana w literaturze również jako „piramidalna
struktura współczesnego sportu” [Vieweg 2010], cecha europejskiego modelu jego
organizacji polega na uwikłaniu każdego z krajów naszego kontynentu (jak i wielu
państw świata powielających to rozwiązanie) w czterostopniową strukturę nierównorzędnych, zależnych od siebie poziomów organizacyjnych [Healey 2010].
Najniższy z nich stanowią powszechne w całej Europie nieprofesjonalne kluby
sportowe, stanowiące płaszczyznę zinstytucjonalizowanego uprawiania określonych
dyscyplin sportu przez sportowców-amatorów. O jeden szczebel wyżej w tej konstrukcji znajduje się poziom federacji regionalnych, organizujących współzawodnictwo sportowe zawodników oraz klubów w podlegających im częściach kraju. Cały
obszar państwa stanowi natomiast przedmiot zainteresowania federacji krajowych,
zrzeszających związki regionalne i koordynujących krajową rywalizację między ich
przedstawicielami. Poziom ten jest ponadto szczególny z uwagi na jego znaczenie

12

Witold Górny

organizacyjne (m.in. przyznawanie tytułów Mistrza Kraju lub zdobywcy krajowego
Pucharu w danej dyscyplinie, powoływanie reprezentacji narodowej) oraz prawne
(źródło większości aktów prawa sportowego wewnętrznego, obejmujących tzw. „reguły gry” oraz część tzw. „reguł prawa” w danej dyscyplinie [Wach 2005]).
Zwieńczeniem całości analizowanego hierarchicznego układu organizacyjnego jest jego najwyższy poziom, który stanowią federacje europejskie, organizujące
w danej dyscyplinie rozgrywki o wymiarze kontynentalnym oraz stanowiące (i stosujące) wyższego rzędu akty prawne z zakresu prawa sportowego wewnętrznego.
Charakteryzująca trzy najwyższe (związkowe) poziomy piramidalnej struktury organizacyjnej sportu – tzw. zasada jednego miejsca (z j. niem. Ein Platz Prinzip) – decyduje o tym, że zarówno regionalny, krajowy, jak i europejski związek (lub federacja) posiadają monopolistyczną pozycję w danej dyscyplinie sportu w odniesieniu do
terytorium swojego oddziaływania [Vieweg 2010]. Powoduje to, że na płaszczyźnie
organizacyjnej a także prawnej funkcjonowanie europejskiego modelu sportu determinowane jest w znacznej części jego hierarchiczną strukturą organizacyjną, ściśle
powiązaną z zasadą jednego miejsca.
Drugą, obok piramidalnej struktury organizacyjnej, rudymentarną cechą europejskiego modelu sportu jest funkcjonujący na jego płaszczyźnie otwarty, wertykalny system współzawodnictwa. Aksjologiczne podstawy współczesnego sportu w Europie, czerpiące z tradycji antycznych, eksponują powszechność tego zjawiska oraz
równość szans podmiotów uczestniczących w sportowej rywalizacji. Materializacją
tych założeń jest oparcie współzawodnictwa sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu o system lig. Oparta o konstrukcję zasady jednego miejsca (ligi w Europie powoływane są przez właściwe rzeczowo oraz miejscowo związki sportowe),
a co za tym idzie hierarchiczna struktura rywalizacji ligowej dopuszcza spadki oraz
awanse pomiędzy poszczególnymi klasami rozgrywkowymi. Szansa na promocję do
wyższej ligi oraz odpowiadające jej ryzyko relegacji do niższej klasy rozgrywkowej
tworzą instytucjonalną płaszczyznę dla formalnie nieograniczonych możliwości rozwoju sportowego. Potwierdzeniem faktu, że zasada spadków i awansów stanowi immanentną cechę europejskiego modelu sportu jest to, iż Biała Księga na temat sportu
uznała ją za istotny element kultury sportu w Europie [Biliński 2011].
Pozostałe, wymieniane w literaturze, a w konsekwencji również w Białej Księdze
na temat sportu, elementy konstytuujące europejski model jego organizacji, jak się
wydaje stanowią naturalne rozwinięcie i konsekwencję dwóch wyżej wskazanych
cech. Oparcie europejskiego sportu o hierarchiczną, czterostopniową strukturę organizacyjną z klubami nieprofesjonalnymi jako jej najniższym szczeblem powoduje,
że w sferze organizacyjnej (a co za tym idzie poniekąd także w prawnej) sport profesjonalny oraz sport amatorski nie są w Europie jednoznacznie odseparowane. Udział
sportowców amatorów w uniwersalnej strukturze organizacyjnej sportu powoduje,
że o stopniu profesjonalizmu działalności sportowej decydują na naszym kontynen-
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cie nie tyle kryteria formalne, co czynniki ekonomiczne. Tyczy się to w szczególności mało popularnych, a przez to i niskodochodowych dyscyplin sportu, w których
z przyczyn bytowych nawet najwybitniejsi zawodnicy zmuszeni są łączyć aktywność
sportową z codzienną pozasportową działalnością zarobkową. Zresztą ów wolontariacki charakter działalności w sporcie nie dotyczy jedynie zawodników. Biała Księga na temat sportu literalnie postulując wyrażanie aktywnej postawy obywatelskiej
przez sport wskazuje, że poza samymi sportowcami powinna ona charakteryzować
między innymi trenerów oraz działaczy sportowych. Powiązanie sfer sportu i obywatelskości cechuje zresztą europejski sport nie tylko na płaszczyźnie afirmacji wolontariatu. Istotnym aspektem europejskiego modelu sportu jest stworzenie przezeń
płaszczyzny do współzawodnictwa międzynarodowego, jako swoistego współczesnego, substytutu konfliktów międzynarodowych toczących się przez setki lat na
kontynencie europejskim. W literaturze przedmiotu jednoznacznie wskazuje się
w tym kontekście, że jedną z dziejowych ról współczesnego sportu jest pogłębianie
tożsamości narodowych i lokalnych, a także umożliwienie ich niezakłóconego, pokojowego manifestowania w duchu fair play oraz szacunku dla przeciwnika [Mitten
i in. 2013].
Owo społeczne uwikłanie sportu, budujące – na poczuciu wspólnotowości oraz
tożsamości narodowej lub lokalnej – wyzwalające się na jego płaszczyźnie emocje,
stanowi jednak również źródło patologii europejskiego sportu, wyróżnianych jako
jego ostatnia – niechlubna cecha. Negatywne zjawiska, takie jak chuliganizm stadionowy, nacjonalizm, rasizm, czy korupcja, na stałe wpisały się w obraz wielu dyscyplin sportu uprawianych w Europie. Jakkolwiek w pewnym zakresie występują one
również w innych częściach świata, to oparcie europejskiego sportu o założenie pogłębiania zaangażowania społecznego, wzmaga ich intensywność, a co za tym idzie
dotkliwość dla sportu na Starym Kontynencie [Mojet i Siekmann 2009].

Amerykański model organizacji sportu
Sport w Stanach Zjednoczonych (podobnie jak w Kanadzie), mimo iż początkowo
czerpał z doświadczeń europejskich, już na przełomie XIX i XX w. znacząco uniezależnił się od tych wzorców i w szybkim tempie kształtował swoiście amerykańskie, odpowiadające specyficznym realiom USA [Hofstede, Hofstede i Minkov 2010]
mechanizmy organizacji tej sfery życia, określane zbiorczym pojęciem amerykańskiego modelu organizacji sportu [Epstein 2012]. Skala odmienności amerykańskich rozwiązań w porównaniu do tych funkcjonujących w analizowanym zakresie
w Europie i w innych państwach świata, a także efektywne epatowanie nimi przez
zaawansowaną mediatyzację sportu w Stanach Zjednoczonych i poprzez doniosłe
znaczenie zawodników z tego kraju w wielu dyscyplinach sportowych powodują, że
swoistość amerykańskich mechanizmów organizacyjnych w obszarze sportu w wy-
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mierny sposób oddziałuje także i na pozaamerykańskiego obserwatora. Jakkolwiek
bowiem niektóre z oryginalnie amerykańskich dyscyplin sportu, choć fundamentalne dla tamtejszych odbiorców (m.in. baseball, football amerykański), nie zyskują
równie szerokiego zainteresowania poza terytorium USA, część z odbywających się
w tym kraju rywalizacji sportowych dominuje w przekazach medialnych w wysoce
spopularyzowanych w skali globalnej dyscyplinach [Cain i Haddock 2005], między
innymi rola lig NBA (z j. ang. National Basketball Association) oraz NHL (z j. ang.
National Hockey League) odpowiednio dla koszykówki i hokeja na lodzie. Globalne
znaczenie amerykańskiego sportu oraz wpływ Stanów Zjednoczonych na kształtowanie trendów rozwojowych w tej sferze życia, stanowiący konsekwencję pozycji
gospodarczej tego kraju, powoduje, że amerykański model organizacji sportu wymaga uwagi i analizy.
Często przyjmowane w literaturze proste przeciwstawianie sobie amerykańskiego i europejskiego modelu sportu wydaje się nie w pełni oddawać specyfikę rozwiązań przyjmowanych w zakresie organizacji tej sfery życia społecznego w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. Właściwą konstatacją jest natomiast, niewątpliwie, równie często przywoływana w tym kontekście teza, głosząca że głównym źródłem odmienności amerykańskiego sportu jest jego nieporównywanie wyższa niż w innych
częściach świata komercjalizacja i profesjonalizacja [Sznajder 2015]. W szczególności drugie z przywołanych zjawisk od wielu dekad w niezwykle doniosły sposób
oddziałuje na kształt amerykańskiego modelu organizacji sportu. Najbardziej charakterystyczną jego cechą jest bowiem – odmiennie niż ma to miejsce w Europie –
wyraźne i jednoznaczne oddzielenie sportu amatorskiego od sportu profesjonalnego
[Kaburakis 2008; Van Bottenburg 2011]. Nie oznacza to bynajmniej deprecjonowania amatorskiego wymiaru sportu. Przeciwnie – ma się on w Stanach Zjednoczonych
bardzo dobrze. Świadectwem tego są wybitne rezultaty osiągane przez amerykańskich sportowców (na ogół amatorów) w zawodach rangi olimpijskiej. Oddzielenie
obu sfer amerykańskiego sportu nie polega bowiem na wartościowaniu i faworyzowaniu którejkolwiek z nich, a na funkcjonowaniu osobnych, w założeniu całkowicie
niezależnych od siebie, struktur organizacyjnych dla każdego z tych wymiarów.
W obszarze sportu amatorskiego instytucjonalne warunki do jego uprawiania
stwarzają szkoły i uniwersytety, które przez rozbudowany system stypendiów oraz
rozgrywek zapewniają młodym sportowcom dogodne warunki do doskonalenia
umiejętności oraz porównywania ich z rówieśnikami. System współpracy szkół i uniwersytetów skupionych w naczelnej organizacji o nazwie NCAA (z j. ang. National
Collegiate Athletic Association), ściśle współgra z krajowymi związkami w poszczególnych dyscyplinach sportu, skupionymi w ramach Komitetu Olimpijskiego Stanów
Zjednoczonych [Kaburakis 2008]. Dzięki temu powiązaniu amerykański sport, choć
dalece specyficzny, zakorzeniony jest w ogólnoświatowej, piramidalnej (bo zbudowanej pod koniec XIX w. przez Europejczyków) strukturze organizacji sportu.
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Organizacyjne ramy funkcjonowania sportu profesjonalnego w Stanach Zjednoczonych stanowią osobną, definiującą go cechę. Sport profesjonalny w USA odbywa
się bowiem w ramach systemu lig zawodowych (z j. ang. major leagues). Istotą odbywającej się na ich płaszczyźnie rywalizacji jest zamknięty i horyzontalny, a więc
nieuznający przyjętej w Europie zasady spadków i awansów (inaczej: promocji i relegacji), system współzawodnictwa [Lewis i Taylor 2008; Radke 2012]. Liga zawodowa w Stanach Zjednoczonych stanowi zazwyczaj porozumienie typu joint venture
właścicieli uczestniczących w niej drużyn dedykowane określonej dyscyplinie sportu. O przynależności do niej nie decydują więc ostatnie osiągnięcia sportowe klubu,
ale jego ogólna pozycja sportowo-ekonomiczna, przesądzająca o tym, czy właściciele
zespołów tworzących daną ligę zdecydują się na rozszerzenie jej o kolejnego uczestnika mimo kreowania dodatkowej konkurencji. Czynnikami wpływającymi na tą decyzję w szczególności może być [Łebek 2011] potencjał finansowy nowego członka
ligi (udział w rozgrywkach wiąże się z opłatą członkowską na rzecz ligi) lub jego
potencjał marketingowy w danym rejonie kraju (co do zasady każdy uczestnik ligi
reprezentuje w rozgrywkach inną część USA).
Oparcie współzawodnictwa sportowego w Stanach Zjednoczonych o zamknięty i horyzontalny system rywalizacji ligowej, formalnie uniezależniający prawo do
uczestnictwa w rozgrywkach od poziomu sportowego zespołu, wymusza na podmiotach zarządzających amerykańskim sportem profesjonalnym stworzenie mechanizmów skutecznego podtrzymywania uczciwej konkurencji między klubami zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak i ekonomicznej. Do konstrukcji tego typu należą
w szczególności [Biliński 2011] instytucje ograniczające swobodę działalności poszczególnych klubów w wymiarze organizacyjnym (m.in. sformalizowany system
naboru wyróżniających się zawodników z drużyn uniwersyteckich – z j. ang. Draft
i związane z nim ograniczenia – m.in. z j. ang. Four-Year College Rule), ekonomicznym
(m.in. roczny limit wydatków klubu na wynagrodzenia zawodników – z j. ang. Salary
Cup) oraz prawnym (m.in. porozumienia zbiorowe między zawodnikami a właścicielami drużyn – z j. ang. Collective Bargaining Agreements i niespotykanie rozbudowane regulacje prawa antymonopolowego w sporcie). Oparty o te mechanizmy system,
w kompleksowy sposób łączy podejście komercyjne, bardzo wyraźne w amerykańskim sporcie, z formalną równością szans oraz potrzebą transparentności zasad toczonego współzawodnictwa niezbędnymi w rywalizacji na tej płaszczyźnie życia.

Globalizacja sportu – dążenie do unifikacji?
Europejski i amerykański model organizacji sportu, postrzegane odpowiednio jako
romantyczny (kładący nacisk na wartości społeczno-kulturowe) oraz realistyczny
(akcentujący rynkowość i komercyjność), jakkolwiek dalece różniące się od siebie,
w ostatnich latach zdają się wykazywać coraz mocniejsze tendencje unifikacyjne. Po-
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stępująca komercjalizacja sportu i powiązana z nią zaawansowana profesjonalizacja
coraz szerszego kręgu jego dyscyplin z jednej strony, a coraz szersza ekspozycja wartości społeczno-kulturowych kontrastujących z ekstremami komercjalizacji sportu
(m.in. astronomiczne stawki wynagrodzeń niektórych, niekoniecznie wybitnych zawodników) z drugiej, powodują, że immanentne cechy europejskiego i amerykańskiego modelu organizacji sportu stają się z roku na rok coraz mniej wyraziste.
Przykładem takiego kierunku rozwoju sportu może być znane od lat w amerykańskiej lidze NBA limitowanie rocznych wydatków klubów na wynagrodzenia zawodników (z j. ang. Salary Cup) oraz jego europejski odpowiednik w postaci narzędzi
(z j. ang.) Financial Fair Play w piłce nożnej [Vöpel 2011]. Dokonująca się w ostatnim
czasie liberalizacja amerykańskich rozwiązań prawnych w tym zakresie (tzw. Salary
Cup with Exceptions) realizuje założenia łudząco podobne do postulowanej (i w pewnym zakresie wdrożonej) przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA)
dyscypliny finansowej klubów piłkarskich. Założeniem obu tych systemów jest,
mimo nieco odmiennych instrumentów, zapewnienie równości szans oraz niepewności wyniku w znacząco skomercjalizowanej rywalizacji sportowej. W Europie dokonuje się to w oparciu o wprowadzanie – świadomie lub bezwiednie wzorowanych
na USA – ograniczeń, w Stanach Zjednoczonych zaś na – znajdującej w Europie swoją
inspirację – ich liberalizacji.
Podobną analogię można odnieść do pozycji klubów sportowych oraz lig zawodowych w obu systemach organizacyjnych. W Stanach Zjednoczonych status klubów
tworzących główne ligi zawodowe jest od lat dalece uprzywilejowany, co znajduje
swoje odzwierciedlenie w ich formalnych kompetencjach w zakresie decydowania
o kształcie współzawodnictwa sportowego [Radke 2012]. W Europie, jak dotychczas, rolę wyłącznego organizatora rozgrywek sportowych pełniły predystynowane
do tego federacje. Jednak w ostatnich latach, w najbardziej skomercjalizowanych
dyscyplinach sportu (w szczególności w piłce nożnej i koszykówce) pojawiają się
coraz mocniejsze głosy, aby sytuacja ta uległa pewnej modyfikacji. W europejskiej
debacie piłkarskiej od lat funkcjonuje postulat utworzenia tzw. Superligi, prowadzonej wprawdzie pod auspicjami UEFA, ale wzorowanej de facto na ligach amerykańskich, czyli nastawionej na zamknięty i horyzontalny system rywalizacji [Kiedrowski
2020]. W obszarze koszykówki zmiany takie już się dokonały. Ich kulminacją jest
batalia prawna toczona pomiędzy Międzynarodową Federacją Koszykówki (FIBA)
a spółkami zarządzającymi rozgrywkami Euroligi oraz Eurocup, dotycząca wpływu,
jaki europejski związek rości sobie mieć na międzynarodowe rozgrywki klubowe
w koszykówce [Leciak 2018].
Przywołane przykłady dobitnie wskazują, że jakkolwiek ewolucja międzynarodowej rywalizacji sportowej w Europie w najbardziej skomercjalizowanych dyscyplinach zauważalnie zbliża sport na naszym kontynencie do rozwiązań amerykańskich, to aktywna i asertywna postawa związków sportowych w tym zakresie dąży
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do wpisania dokonujących się procesów w szerszy kontekst piramidalnej struktury
organizacji sportu, charakterystycznej dla naszego kręgu prawno-kulturowego.

Podsumowanie
Mimo zasygnalizowanych powyżej wybranych przykładów zbliżania się europejskiego i amerykańskiego modelu organizacji sportu, wydaje się być bezsprzecznym, że
długo jeszcze nie będzie można mówić o jednolitości modelu sportu na świecie. Opisane pobieżnie różnice między oboma modelami są nazbyt znaczące, aby mogło się
to relatywnie szybko dokonać, jak również zbyt wiele jest czynników nieustannie
pogłębiających teoboczności.
Nie zmienia to jednak faktu, że postępująca komercjalizacja sportu zbliża jego
odmianę europejską do rozwiązań funkcjonujących w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych – można by tu nawet mówić o swoistej „amerykanizacji” globalnego
sportu [Leciak 2018]. Można by, gdyby nie jurydyzacja, trzymająca sport europejski
w karbach piramidalnej struktury oraz przyczyniająca się do stopniowego postępu
regulacji z gruntu rynkowego modelu amerykańskiego dokonywanej w duchu ochrony praw jego uczestników, m.in. modyfikacje w systemie Salary Cup [Górny 2017].
W opisanych okolicznościach tezą, trafniejszą niż ta o postępującej unifikacji światowego sportu, wydaje się być konstatacja o trwającym procesie ewolucji, a może
nawet redefinicji europejskiego i amerykańskiego modelu sportu, jako nadal odrębnych, ale zdecydowanie bliższych sobie ze względu na uniwersalne uwarunkowania
ekonomiczne (komercjalizacja i profesjonalizacja sportu) oraz prawne (ochrona
praw uczestników rynku sportowego).
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Legal and economic aspects of sport organization models
S U M M A RY

For years, world sports analysts have pointed out the existence of significant differences in
the organization of sports competitions in the United States compared to solutions used in
other countries of the world. The aim of the article is to compare the characteristic features of
the European and American models of sport organization. This distinction has permanently
entered the terminology of sports law and management sciences. The progressive processes of
commercialization and globalization of modern sport, however, have led to a gradual blurring
of this boundary, making this phenomenon even more universal and global.
Keywords: sport organization, commercialization, professionalization, competition

Prawne i ekonomiczne aspekty modeli organizacji sportu
STRESZCZENIE

Od lat analitycy światowego sportu zwracają uwagę na występowanie istotnych odmienności
w organizacji współzawodnictwa sportowego w Stanach Zjednoczonych w stosunku do rozwiązań stosowanych w pozostałych krajach świata. Celem artykułu jest zestawienie charakterystyk europejskiego oraz amerykańskiego modelu organizacji sportu. Rozróżnienie to na
stałe wpisało się do terminologii prawa sportowego oraz nauk o zarządzaniu. Postępujące procesy komercjalizacji oraz globalizacji współczesnego sportu prowadzą jednak do stopniowego
zacierania tej granicy, czyniąc to zjawisko jeszcze bardziej uniwersalnym i ogólnoświatowym.
Słowa kluczowe: organizacja sportu, komercjalizacja, profesjonalizacja, współzawodnictwo
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Równowaga konkurencyjna
europejskich lig piłkarskich
Wstęp
Za jedną z głównych determinant zainteresowania kibiców widowiskiem sportowym
uznaje się niepewność co do końcowego wyniku spotkania [Roger 2012; Sznajder
2008]. Im bardziej trudny do przewidzenia jest końcowy rezultat, tym większa jest
atrakcyjność konkretnego meczu i całej ligi [Ke´senne 2006; Zimbalist 2003]. Z tego
też powodu zarządzający ligami sportowymi powinni dążyć do stworzenia takich
rozgrywek, w których do samego końca nie będzie wiadomo, który zespół odniesie
sukces. W całkowicie zbilansowanej lidze każda drużyna, w każdym meczu, powinna mieć takie same szanse na osiągnięcie zwycięstwa [Blair 2011]. Podążając tym
tokiem myślenia co roku każdy zespół biorący udział w rozgrywkach powinien mieć
taką samą szansę na uplasowanie się na szczycie ligowej tabeli.
Celem artykułu jest określenie i porównanie poziomu sportowej równowagi konkurencyjnej w europejskich ligach piłkarskich w sezonach od 2014/15 do 2018/19.
W badaniach poddano analizie dane zastane w postaci tabel ligowych, dostępnych
w portalu Soccerway [pl.soccerway.com 2020]. Pomiaru równowagi konkurencyjnej
dokonano w oparciu o dwa wskaźniki: wskaźnik równowagi konkurencyjnej (z j. ang.
H-Index of Competitive Balance, dalej: HICB) oraz współczynnik koncentracji (z j. ang.
Concentration Ratio, dalej: CR).
Realizacja badań pozwala wskazać, które europejskie rozgrywki cechuje największy poziom niepewności wyniku końcowego. Ponieważ zebrano dane dla kilku
okresów, możliwe jest określenie, na ile poziom równowagi konkurencyjnej danych
rozgrywek jest stanem stałym, a na ile podlega okresowym wahaniom. W oparciu
o zgromadzone wyniki, możliwe jest wskazanie benchmarkingowych europejskich lig
piłkarskich, których zarządzający najlepiej stymulują poziom równowagi konkurencyjnej (na przykład przez system dystrybucji środków z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych), wspierając w ten sposób atrakcyjność i potencjał marketingowy rozgrywek.
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Przegląd literatury z zakresu równowagi konkurencyjnej w sporcie
Termin równowagi konkurencyjnej w literaturze klasyfikowany jest wśród pojęć niejasnych [Roger 2012]. Rottenberg [1956] opisuje go jako niepewność wyniku sportowego. Rozróżnia on trzy poziomy niepewności wyniku:
– niepewność dopasowania,
– niepewność sezonową,
– niepewność mistrzostw.

W idealnie zrównoważonych ligach szanse na wygraną są wyrównane dla wszystkich
podmiotów [Blair 2011]. Prawdopodobieństwo zdobycia tytułu mistrzowskiego jest
jednakowe dla każdej drużyny biorącej udział w rozgrywkach, a niepewność co do
ostatecznego wyniku jest zmaksymalizowana do końca rozgrywek. W polskiej literaturze przyjęte zostało ujęcie Sznajdera [2008], w ramach którego równowaga sił
konkurentów na rynku sportu profesjonalnego oznacza wyrównany poziom sportowy klubów uczestniczących w rozgrywkach w określonej dyscyplinie sportu.
Jak piszą Pawlowski i in. [2010], występowanie równowagi konkurencyjnej można podzielić na komponent wewnątrz sezonu [np. Cairns, Jennett i Sloane 1986] oraz
komponent wewnątrz zespołu [np. Buzzacchi, Szymanski i Valletti 2001]. Pierwszy
z przywołanych komponentów dotyczy różnic w wydajności, jakie można dostrzec
w trakcie spotkania między drużynami (np. niepewność wyniku dla mistrzostw, spadku i kwalifikacji do europejskich pucharów). Drugi z komponentów odnosi się do wyników danego zespołu w określonym przedziale czasu (np. dominacja długoterminowa).
Próby określania równowagi konkurencyjnej w ligach sportowych nie należą do
łatwych. W dotychczasowych badaniach dokonywano analiz zarówno w okresie krótkim (najczęściej w ramach jednego sezonu), jak i w długim (czyli w odniesieniu do
kilku, a czasem nawet kilkunastu lat). Sznajder [2008] za najważniejsze wskaźniki
wykorzystywane do przeprowadzenia tych analiz uznaje: wskaźnik dominacji, który
określa liczbę klubów, które w analizowanym okresie uzyskały tytuły mistrzowskie
w badanej dziedzinie sportu; wskaźnik koncentracji pięciu klubów CR5 będący relacją
sumy punktów zdobytych przez pięć najlepszych klubów w danym sezonie do liczby
punktów wszystkich klubów; odchylenie standardowe liczby zwycięstw klubów biorących udział w danych rozgrywkach oraz wskaźnik Herfindahla-Hirschmanna.
Problem pomiaru poszukiwania przyczyn i skutków równowagi konkurencyjnej
jest przedmiotem intensywnej eksploracji badawczej. W ramach dotychczasowych
prac naukowych wykazano, że na poziom równowagi konkurencyjnej w ligach piłkarskich między innymi wpływają:
–	system awansów i spadków [Buzzacchi, Szymanski i Valletti 2001, 2003; Noll 2002],
– system punktowy [np. Haugen 2008],
– rozkłady wynagrodzeń [Hall, Szymanski i Zimbalist 2002],
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– liczba zawodników [Cairns 1987; Groot 2008],
– rozkład przychodów [Andreff i Bourg 2006].

Pawlowski i in. [2010] podjęli próbę wykazania wpływu spadku równowagi konkurencyjnej na skutek modyfikacji systemu wypłat z tytułu udziału w europejskich pucharach. Kluby osiągające sukcesy międzynarodowe otrzymują z tego tytułu wysokie
nagrody. Pozyskane dochody pozwalają im na uzyskanie dominacji w rozgrywkach
krajowych, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo ponownego pojawienia się
w kolejnych edycjach europejskich pucharów. Aby skutecznie przeciwdziałać spadkowi równowagi konkurencyjnej w ligach krajowych, organy zarządzające piłką nożną
powinny rozważyć możliwe konsekwencje redystrybucji dochodów generowanych
przez rozgrywki paneuropejskie w ramach lig i pomiędzy nimi. Tym bardziej, że –
jak wykazał Roger [2012] – brak równowagi konkurencyjnej może przyczynić się do
ogólnego spadku rentowności rozgrywek i samych klubów, z czego wynika też fakt,
że fani oczekują zwycięstw jednego zespołu bardziej niż innego. Działania mające na
celu zwiększenie równowagi konkurencyjnej (m.in. podział dochodów, ograniczenie
wynagrodzeń) wielokrotnie okazały się finalnie nieskuteczne.
Jak wynika z powyższych rozważań, równowaga konkurencyjna była badana
wyrywkowo w wielu różnych opracowaniach. Niniejszy artykuł dokonuje pomiaru
tego wskaźnika dla najaktualniejszych danych oraz, w odróżnieniu od innych badań,
uwzględnia wszystkie europejskie ligi piłkarskie.

Założenia badawcze
Celem badań jest określenie i porównanie poziomu sportowej równowagi konkurencyjnej w europejskich ligach piłkarskich w sezonach od 2014/15 do 2018/19. Realizacja tego celu pozwala określić dynamikę zmian równowagi konkurencyjnej w 52.
krajowych rozgrywkach piłkarskich.
Badania przeprowadzono wykorzystując metodę analizy danych zastanych,zawartych na portalu internetowym Soccerway [pl.soccerway.com 2020]. W oparciu
o zebrane zestawienia policzono dwa wskaźniki stosowane do pomiaru równowagi
konkurencyjnej w sporcie. Pierwszy z nich, zaproponowany przez Pawlowskiego i in.
[2010], to HICB. Wskaźnik ten można przedstawić wzorem:
2
HICB = ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑖𝑖 ˑ N ˑ 100

2
∑𝑁𝑁
HICB =gdzie
N ˑ 100 kwadrat stosunku punktów zdobytych przez kolejne kluby w da𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑖𝑖 ˑoznacza
nym sezonie do wszystkich zdobytych punktów, natomiast N to liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach. Wzór ten jest modyfikacją wskaźnika Herfindahla-Hirschmana służącego do pomiaru koncentracji sektora [Depken 1999]. Wprowadzona
∑5 𝑃𝑃
5
korekta umożliwia jednak trafniejsze
porównanie
różnej liczebności.
CR5
= 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 ∶ ligˑ o100
∑5𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖

CR5 = ∑N

𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖

5

∶ 𝑁𝑁 ˑ 100

∑N
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑁𝑁

2
HICB = ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑖𝑖 ˑ N ˑ 100

24

Magdalena Lubaś

Drugą miarą był wskaźnik koncentracji CR zaproponowany przez Koninga [2000],
obliczany następującą formułą:
∑5

𝑃𝑃

5

𝑖𝑖
CR5 = ∑𝑖𝑖𝑖𝑖
N 𝑃𝑃 ∶ 𝑁𝑁 ˑ 100
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖

gdzie P – to liczba zdobytych punktów przez każdą kolejną drużynę, a N – liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach. Liczba pięć wyznacza granicę pięciu najlepszych drużyn w ligowej tabeli. W tym układzie CR5 wskazuje, ile punktów możliwych
do zdobycia, zdobyła określona liczba najlepszych drużyn, czyli w praktyce – na ile
dane rozgrywki zostały zdominowane przez pięć najlepszych drużyn.
Punktem odniesienia dla obu wskaźników jest liczba 100. Im wartości HICB oraz
CR5 są większe od 100, tym mniejsza jest równowaga konkurencyjna w danej lidze.
W kolejnym kroku przeprowadzono analizę korelacji rang Spearmana między
miarami równowagi konkurencyjnej w kolejnych latach oraz pozycjami w rankingu lig
UEFA. Działanie to miało pozwolić na realizację celu badawczego związanego z weryfikacją stałości poziomu równowagi obserwowanego w kolejnych latach oraz porównanie klasyfikacji równowagi konkurencyjnej wyznaczanej przez obie wykorzystane
miary. Źródłem tych danych była oficjalna witryna UEFA [www.uefa.com 2020].
Opis próby badawczej przedstawiono w tabeli 1. Wyraźnie widać, że wskaźnik
CR5 ma wyższą wartość niż HICB. Średnia wskaźnika HICB w badanych sezonach zawiera się w przedziale między 113,5 a 114,4, a wskaźnika CR5 między 134,6 a 139,0.
Większe zmiany w kształtowaniu się poziomu równowagi konkurencyjnej wykazuje
Tabela 1. Opis próby badawczej
Średnia

Odchylenie
standardowe

Min.

Max.

Mediana

HICB-18/19

113,7

5,54

106,33

126,65

113,25

HICB-16/17

114,4

5,98

105,80

132,60

113,58

HICB-17/18
HICB-15/16
HICB-14/15
CR5-18/19
CR5-17/18

113,5
113,8
113,7
135,8
134,6

5,63
5,41
5,87
8,95

14,39

102,11
104,94
103,28
118,71

154,33

112,73
135,94

136,02

119,60

199,09

137,02

15,53

113,68

CR5-14/15

136,6

8,74

120,33

12,77

132,04

113,48

156,69

139,0
138,1

131,32

112,73

90,52

CR5-16/17
CR5-15/16

128,23

212,07
159,46

138,03
136,07

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pl.soccerway.com [2020] oraz UEFA.com [2020].
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wskaźnik CR5. Najmniej zrównoważone europejskie ligi piłkarskie były w sezonie
2016/17.
Analizując dynamikę zmian obu wskaźników równowagi konkurencyjnej widać,
że nie przedstawia ona wyraźnego trendu ani wzrostowego, ani spadkowego. Tym
samym można uznać, że w badanym okresie poziom tej miary w europejskich rozgrywkach piłkarskich pozostawał na zbliżonym poziomie. Podobnie można interpretować zmiany w poziomie zróżnicowania, utrzymujące się na względnie stałym,
relatywnie niskim poziomie.

Wyniki badań
Pierwszym krokiem analizy było obliczenie wskaźnika HICB dla 52. europejskich
rozgrywek piłkarskich w sezonach od 2014/15 do 2018/19 (tabela 2). Opierając się
na wskaźniku HICB w badanym okresie najbardziej zbilansowane rozgrywki miały
miejsce w Polsce (105,3), Belgii (107,7), na Węgrzech (107,9), Finlandii (108,5) oraz
Austrii (109,0), zaś najmniej na Giblartarze (127,1), Andorze (126,0), Estonii (124,9),
Ukrainie (123,8) i Litwie (121,7). Analizując odchylenie standardowe zauważa się, że
najmniejsze zmiany w poziomie równowagi konkurencyjnej w analizowanym czasie występowały w Holandii (0,6), Polsce (1,2), Belgii (1,2), Azerbejdżanie (1,2) oraz
Czechach (1,3), zaś największe na Łotwie (7,3), Ukrainie (5,8), Armenii (5,5), Mołdawii (5,3) oraz Chorwacji (5,0).
W kolejnym kroku obliczono wskaźnik CR5 (tabela 3). Otrzymane wyniki poziomu równowagi konkurencyjnej różniły się od tych wyliczonych za pomocą wskaźnika HICB. Według tej miary, krajem o najmniejszym stopniu równowagi była Łotwa
(118,5), przed Armenią (122,5), Szwajcarią (123,2), Słowenią (123,9) oraz Macedonią Północną (123,9). Najmniej zbilansowane rozgrywki posiadały Anglia (160,0),
Włochy (158,3), Portugalia (153,1), Cypr (149,1) i Ukraina (148,5). Najbardziej zbilansowana według HICB Polska, tym razem znalazła się na 10 pozycji (z wartością
wskaźnika CR5=127,5). Różnice dostrzeżono też w poziomach zmian równowagi
konkurencyjnej w sezonach objętych analizą. Analizując odchylenie standardowe
zauważa się, że najmniejsze zmiany w poziomie równowagi konkurencyjnej w analizowanym czasie wystąpiły w Belgii (1,5), Czechach (2,3), Holandii (2,5), Szwajcarii
(2,5) oraz na Słowacji (2,6), zaś największe w Anglii (26,8), Włoszech (21,1), Armenii
(19,6), Mołdawii (17,6) i Niemczech (16,8).
Po przeprowadzeniu analizy korelacji jednoznacznie można stwierdzić, że współczynnik HICB oraz CR5 nie są ze sobą wysoce skorelowane (tabela 4). Zarówno jeden,
jak i drugi współczynnik mierzą poziomy równowagi konkurencyjnej, lecz w nieco
różnym wymiarze. Współczynnik HICB przedstawia równowagę konkurencyjną holistycznie, zaś CR5 obrazuje poziom dominacji pięciu najlepszych drużyn. W badaniach
potwierdzono, że powyższych wskaźników nie należy traktować substytucyjnie.
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Tabela 2. Poziom równowagi konkurencyjnej europejskich lig piłkarskich według wskaźnika HICB
Kraj
Hiszpania

Anglia

Niemcy

Włochy

Francja

Portugalia

Rosja

Belgia

Holandia

Ukraina

Turcja

Austria

Dania

Szkocja

Czechy

Cypr

Grecja

Serbia

Szwajcaria

Chorwacja

Szwecja

Norwegia

Izrael

Kazachstan

Białoruś

Azerbejdżan

Bułgaria

Rumunia

Polska

Słowacja

Wskaźnik HICB

Ranking
UEFA

Średnia

1

110,1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

111,7

111,3

112,2

109,3

114,6

110,5

107,7

112,7

123,8

109,6

109,0

110,7

112,8

111,1

119,6

113,7

114,1

109,7

116,9

110,7

110,5

112,7

112,7

114,7

114,4

114,9

112,1

105,3

113,5

Odchylenie
standardowe
5,0

2,4

3,0

2,0

1,3

1,8

Ranking równowagi konkurencyjnej według sezonów

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

5

1

34

19

38

7

17

33

24

23

14

35

27

24

33

33

16

14

17

37

40

12

20

36

16

9

8

1,3

15

15

20

21

0,6

21

28

22

27

1,2

4

5,8

50

2,6

22

1,8

1,5

2,3

1,3

2,8

3,7

3,1

1,6

5,0

1

20

30

17

42

44

43

25

46

5

31

11

15

24

13

48

35

26

10

16

38

40

29

2,8

40

1,2

3

4,6

1,8

48

12

39

1,2

23

30

23

16

3,0

13

17

3,5

34

11

15

11

2,7

52

5

11

27
8

50

4

42

21

2,3

3,3

9

12

7

8

34

43

3

39

18

47

19

38

13

48

14

10

30

36

41

32

21

2

14

26

46

34

20

37

10

16

43

24

20

43

29

18

13

24

36

12

39

7

8

4

30

26

18

33

1

1

43

23

28

39

25

29

25

2

21

23

9

4

6

3

19
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Tabela 2. Poziom równowagi konkurencyjnej...
konkurencyjnej europejskich
(c.d.)
lig piłkarskich według wskaźnika HICB
Kraj
Słowenia

Węgry

Luksemburg

Litwa

Armenia

Łotwa

Albania

Macedonia
Północna

Bośnia i Hercegowina

Mołdawia

Irlandia

Finlandia

Gruzja

Malta

Islandia

Walia

Irlandia
Północna

Gibraltar

Czarnogóra

Estonia

Wyspy
Owcze

Andora

Wskaźnik HICB

Ranking
UEFA

Średnia

32

111,2

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

107,9

115,3

121,7

113,0

114,5

113,4

113,0

112,9

118,9

116,9

108,5

114,0

117,0

111,8

113,6

116,9

127,1

110,1

124,9

117,9

126,0

Odchylenie
standardowe

Ranking równowagi konkurencyjnej według sezonów

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

3,0

19

37

15

3

25

2,7

18

42

37

2,8

2,9

2

49

45

7

50

12

17

5,5

13

4,9

6

7,3

3,3

3,1

5,3

3,4

2,0

3,6

3,8

3,4

3,7

3,4

4,5

3,0

3,6

4,1

5,0

3

11

48

36

10

45

1

40

2

45

14

31

41

19

4

25

28

35

46

43

32

27

22

8

31

38

26

28

29

42

32

36

6

46

7

40

49

41

22

35

42

30

48

50

33

43

31

6

47

52

51

49

44

41

18

52

46

51

46

45

35

22

47
9

52

47

27

38

10

6

5

49

28

49
9

34

31

51

26

31

5

45

51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pl.soccerway.com [kwiecień 2020] oraz UEFA.com [ kwiecień 2020].
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28

52
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51
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Tabela 3. Poziom równowagi konkurencyjnej europejskich lig piłkarskich według wskaźnika CR5
Kraj
Hiszpania

Anglia

Niemcy

Włochy

Francja

Portugalia

Rosja

Belgia

Holandia

Ukraina

Turcja

Wskaźnik CR5

Ranking równowagi konkurencyjnej według sezonów

Ranking
UEFA

Średnia

Odchylenie
Standardowe

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

1

145,2

9,3

28

39

20

47

52

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

160,0

147,7

26,8

16,8

158,3

21,1

153,1

2,9

142,6

139,3

133,0

147,2

5,1

2,7

1,5

2,5

148,5

11,0

142,0

3,9

50

40

47

39

51

26

18

46

30

25

50

21

49

44

52

29

18

47

22

133,9

4,0

22

28

Cypr

16

149,1

2,3

6,8

31

42

43

43

51

33

51

2

27

36

50

1

11

44

43

37

35

Szwajcaria

19

123,2

2,5

9

9

7

6

Chorwacja

20

129,9

10,3

29

Norwegia

22

133,4

4,6

24

Szwecja

Izrael

Kazachstan

Białoruś

21

23

24

25

138,3

138,7

135,4

146,1

5,5

6,5

5,2

7,9

41

3,4

15

124,5

4,1

Rumunia

28

136,3

4,7

Polska

Słowacja

29
30

137,5

127,5
135,0

37

48

26

27

19

5,4

Azerbejdżan
Bułgaria

44

2,6

30
5

34

18

27

12

13

26

45

14

23

31

26

40

34

26

9

1

12

34

13

25

48

47

31

38

46

22

9

18

16

16

3

13

14

34

34

42

40

6

52
49

15

39

8,3
5,0

7

30

142,9
144,2

51

32

17
18

46

48

Grecja

Serbia

22

11

14

142,2

45

19

31

12

Szkocja

15

19

39

50

17

17

Czechy

32

49

37

32

13
21

41

24

35

47

3,8
4,4

44

52

36

37

124,1
132,9

49

38

42

35

12
13

51

27

40

Austria
Dania

52

20

4

21

18

17

8

36

16

25

17

10

2
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Tabela 3. Poziom równowagi konkurencyjnej...
konkurencyjnej europejskich
(c.d.)
lig piłkarskich według wskaźnika CR5
Kraj
Słowenia

Wskaźnik CR5

Średnia

Odchylenie
Standardowe

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

32

123,9

3,8

8

8

9

2

10

37

40

41

48

5

1

48

1

11

11

10

31

32

41

Węgry

33

127,6

8,1

Litwa

35

127,2

Luksemburg

Armenia

Łotwa

Albania

Macedonia
Północna

Bośnia i Hercegowina

Mołdawia

Irlandia

Ranking równowagi konkurencyjnej według sezonów

Ranking
UEFA

34

36

37

38

39

40

41

42

143,3

6

10

10,0

16

4

3,8

2

4,8

122,5

19,6

129,2

9,4

118,5

123,9

138,7

8,2

6,8

20

4

130,8

17,6

17

141,2

4,0

6

3

2

5

15

41

1

3

5

14

24

15

Malta

45

141,5

3,5

38

36

25

46

131,0

5,4

27

12

29

20

13

Islandia

50

44

46

24
19

42

14

3

11
35

16

45

23

4,0
9,4

22

3

32

127,7
134,9

4

38

43
44

43

8

Finlandia
Gruzja

7

8

45

4

32

10

21

21

38

32

23

Walia

47

134,8

5,2

23

25

28

Gibraltar

49

142,0

5,1

43

38

46

23

28

45

35

30

28

49

Irlandia
Północna

48

141,2

4,0

32

Czarnogóra

50

127,2

5,8

12

Wyspy
Owcze

52

136,8

5,3

36

Estonia

Andora

51

53

143,7

134,4

4,6

5,0

7

41
7

15

23

6

33

29

5

14

29

20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych soccerway.com [kwiecień 2020] oraz UEFA.com [kwiecień 2020].
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Między wskaźnikami HICB oraz CR5 występuje natomiast korelacja wewnętrzna
na dość wysokim poziomie (współczynnik korelacji rang wynoszący nawet do 0,69).
Można więc uznać, że poziom równowagi konkurencyjnej danych rozgrywek w odniesieniu do lig konkurencyjnych w kolejnych latach pozostaje na zbliżonym poziomie. Wskazane wcześniej różnice w klasyfikacji równowagi konkurencyjnej są więc
wynikiem raczej drobnych korekt niż trwałych tendencji zmian wartości wskaźników HICB i CR5.
Wykazano także, że istnieje umiarkowana korelacja pomiędzy miejscem w rankingu UEFA danych rozgrywek, a stopniem równowagi konkurencyjnej (dodatnia
dla HICB w sezonach 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15 oraz ujemna dla CR5
Tabela 4. Współczynnik korelacji rang współczynnika UEFA w sezonie 2018/19 oraz współczynników
równowagi konkurencyjnej HICB oraz CR5 w sezonach od 2014/15 do 2018/19
UEFA18/19

UEFA18/19

1,00

HICB17/18

0,28*

0,45***

0,37**

0,55***

HICB18/19

HICB16/17

HICB15/16

HICB14/15

CR518/19

0,26

0,27*

0,40**

0,36**

0,26

0,27

-0,26

-0,20

1,00

0,45***

-0,34*

CR515/16

HICB17/18

0,62***

0,52***

-0,37**

CR514/15

1,00

-0,33*

CR517/18

CR516/17

*

HICB18/19

0,66***

0,19

0,23

0,44**

0,23

0,18

p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

Źródło: Opracowanie własne.

1,00

0,39**

0,09

0,06

HICB16/17

HICB15/16

1,00

HICB14/15

0,42**

0,54***

0,15

-0,05

-0,16

0,29*

0,43**

0,07

0,22

0,48***

0,10

0,23

0,09

0,20

0,17

1,00

-0,02

0,04

0,43**

CR518/19

1,00

0,69***

CR517/18

1,00

0,67***

0,64***

0,36**

0,43**

0,55***

0,52***

CR516/17

1,00

0,51***
0,40**

CR515/16

1,00

0,57***

CR514/15

1,00
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w okresach 2016/17, 2017/18, 2018/19). Można zauważyć, że kraje zajmujące najniższe pozycje w rankingu pod względem poziomu sportowego (Irlandia Północna,
Gibraltar, Estonia, Wyspy Owcze, Andora) osiągają jedne z najniższych poziomów
równowagi konkurencyjnej mierzonej wskaźnikiem HICB. O ile w przypadku HICB to
najsłabsze kraje były najmniej zbilansowane, o tyle przy pomiarze wskaźnikiem CR5
to kraje osiągające najwyższe pozycje w rankingu UEFA (Hiszpania, Anglia, Niemcy,
Włochy, Francja, Portugalia) zajmują niskie lokaty pod względem poziomu równowagi konkurencyjnej (w okresach 2016/017, 2017/18, 2018/19).

Wnioski
Wyniki przedstawionych badań wpisują się w zakres prac eksplorujących zjawisko
równowagi konkurencyjnej w sporcie. Dotychczasowy stan wiedzy uzupełniono
o najaktualniejsze dane zawierające pomiar równowagi konkurencyjnej wszystkich
zespołów grających w europejskich ligach piłkarskich. Wykorzystano do tego dwa
ugruntowane w literaturze przedmiotu wskaźniki: CR5 oraz HICB.
W toku badań zaobserwowano, że w sezonach 2014/15, 2015/16, 2016/17,
2017/18, 2018/19 poziom równowagi konkurencyjnej europejskich rozgrywek
piłkarskich nie podlegał dużym zmianom (działo się to mimo faktu, że rankingi
równowagi konkurencyjnej podlegały sporym fluktuacjom). Pozwala to wyciągnąć
wniosek, że równowaga konkurencyjna jest pewnym czynnikiem strukturalnym dla
danych rozgrywek, zależnym od zdarzeń występujących bodźcowo (w pojedynczych
okresach) tylko w umiarkowany sposób.
Wskaźniki równowagi konkurencyjnej wyznaczone miarami HICB (równowaga
konkurencyjna całych rozgrywek) lub CR5 (dominacja pięciu najlepszych drużyn)
w kolejnych latach są umiarkowanie skorelowane. Wskazuje to na możliwość posiadania przez krajową federację rozgrywek kilku wiodących drużyn (wysoki CR5),
potencjalnie konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym (wysokie miejsce
w rankingu UEFA), przy zachowaniu niepewności wyniku sportowego na poziomie
krajowym (niskie HICB) – czyli stanu pożądanego, determinującego atrakcyjność
produktu rozgrywek [Ke´senne 2006; Roger 2012; Sznajder 2008; Zimbalist 2003].
W niektórych sezonach można zauważyć związek między poziomem sportowym,
a stanem równowagi konkurencyjnej. Wówczas, im lepszy poziom sportowy ligi, tym
jest ona zazwyczaj:
–	bardziej równoważona w ujęciu całościowym,
–	w większym stopniu zdominowana przez pięć najlepszych drużyn.

Wyniki te częściowo potwierdzają odkrycia Pawlowskiego i in. [2010], według których sukces sportowy na arenie międzynarodowej generuje nierównowagę konkurencyjną na poziomie krajowym. Przeprowadzone badania częściowo to potwier-
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dzają, z tym jednak zastrzeżeniem, że reguła ta dotyczy nierównowagi na poziomie
pojedynczych wybijających się klubów (CR5), a nie rozgrywek traktowanych w ujęciu całościowym (HICB).
Ograniczenie przeprowadzonych badań wynika z analizowanego okresu rozgrywek, który uwzględnia jedynie pięć sezonów. Interesującym wydaje się przeprowadzenie analogicznych badań dla dłuższego szeregu czasowego, na innych kontynentach oraz dla innych dyscyplin sportowych. Przede wszystkim jednak w kolejnych
badaniach należałoby podjąć próby dokładniejszego wyjaśnienia, co wpływa na
przedstawione poziomy równowagi konkurencyjnej.
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Competitive balance of European football leagues
S U mmary

Competitive balance is defined as the state of unification of the sports level of clubs participating
in competitions in a particular sports discipline. This issue is one of the key challenges in
organizing a sports competition. The purpose of this article is to determine and compare
the level of sports competitive balance in European football leagues from the 2014/15 to
2018/19 seasons. Research has shown that Poland and Latvia have the most balanced leagues
in Europe, while Gibraltar and England have the least. There have been no relevant changes in
this indicator over time. A moderate correlation is shown to exist between the UEFA ranking
and the level of competitive balance.
Keywords: competitive balance, league competition, organization of sport, UEFA

Równowaga konkurencyjna europejskich lig piłkarskich
S treszczenie

Równowaga konkurencyjna definiowana jest jako stan unifikacji poziomu sportowego klubów
uczestniczących w rozgrywkach w określonej dyscyplinie sportu. Jest to kwestia będąca jednym z kluczowych wyzwań organizacji rozgrywek sportowych. Celem artykułu jest określenie
i porównanie poziomu sportowej równowagi konkurencyjnej w europejskich ligach piłkarskich w sezonach od 2014/15 do 2018/19. Wyniki badań wskazują, że najbardziej zrównoważone rozgrywki w Europie posiadają Polska oraz Łotwa, natomiast najmniej Gibraltar oraz
Anglia. Nie nastąpiły żadne istotne zmiany tego wskaźnika w czasie. Wykazano, że istnieje
umiarkowana korelacja między rankingiem UEFA, a poziomem równowagi konkurencyjnej.
Słowa kluczowe: rozgrywki ligowe, równowaga konkurencyjna, organizacja sportu, UEFA
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Czynniki kształtujące frekwencję
na meczach piłkarskiej Ekstraklasy
w sezonach 2017/18 oraz 2018/19
Wstęp
Liczba kibiców wspierających swój zespół podczas meczu piłkarskiego to kluczowa
składowa jednego z filarów finansowania klubów – tzw. przychodów z tytułu dnia
meczowego [Deloitte 2019]. W ligach takich jak niemiecka Bundesliga czy angielska
Premier League brak zapełnienia stadionu podczas meczu jest zjawiskiem rzadkim,
co ułatwia klubom działania takie jak szacowanie dochodu z dnia meczowego czy
związane z marketingiem wydarzenia sportowego. W polskiej Ekstraklasie natomiast sytuacja jest zgoła odmienna. Zapełnienie stadionu w stu procentach to ewenement, a co za tym idzie frekwencja na meczach, w zależności od rodzaju spotkania,
podlega sporym wahaniom.
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, które umożliwiły określenie czynników decydujących o frekwencji na meczach polskiej Ekstraklasy. Do przeprowadzenia tych badań posłużono się analizą regresji, dokonaną w oparciu o dane
dotyczące każdego meczu Ekstraklasy w ostatnich dwóch pełnych sezonach, czyli
w 2017/18 i 2018/19.
Frekwencja stadionowa na meczach piłki nożnej w Polsce nie jest popularnym
przedmiotem badań naukowych w ostatnich latach. Istniejące prace [Gierczak i Więsek 2015; Kościółek 2014] odnoszą się do okresu bezpośrednio po wielkiej przemianie infrastrukturalnej i kluczowy jest w nich wpływ nowo wybudowanych stadionów. Obecnie, kiedy tempo powstawania nowych obiektów tego typu nieco spadło,
zredukowało się również zainteresowanie badaczy tym tematem, natomiast sama
frekwencja nie przestała być istotna dla zarządzających polskimi klubami sportowymi.
W zagranicznej literaturze można odnaleźć wiele publikacji na temat frekwencji
stadionowej [np. Garcia i Rodriguez 2002; Burraimo i Forrest 2009], jednak dotyczą one lig topowych i o innej specyfice niż polska Ekstraklasa. Budzi to wątpliwości
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czy wnioski z takich badań mogłyby z powodzeniem zostać zaadaptowane w lidze
polskiej. Badanie przeprowadzone na podstawie danych zebranych z lokalnej ligi pozwoli ukazać odpowiedni kontekst, czyniąc je użytecznym dla praktyków.
Adresatem badań są władze klubów piłkarskich Ekstraklasy. Prezentowane wyniki mogą być dla nich cennym źródłem wiedzy na temat przyczyn niskiej lub wysokiej frekwencji na meczach oraz ułatwieniem przy optymalizacji takich procesów jak
planowanie budżetu czy akcji marketingowych. Artykuł może być także przydatny
dla Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy przy ustalaniu terminarza gier,
ponieważ w badaniu zaprezentowano wpływ na frekwencję czynników typu dzień
tygodnia i godzina rozgrywania spotkania czy też rozgrywanie meczu w wakacje lub
święta.

Frekwencja stadionowa: istota i czynniki jej kształtowania
Znaczenie frekwencji na meczu piłkarskim ma wiele wymiarów. Przede wszystkim
w bezpośredni sposób przekłada się na dochody generowane przez klub. Poza oczywistym wpływem do budżetu, jakim jest sprzedaż biletów, istnieją także inne kanały,
które w sposób pośredni i bezpośredni poprawiają sytuację materialną klubu, a za
podstawę mające frekwencję stadionową. Całość przychodów z tytułu dnia meczowego wśród klubów Ekstraklasy wynosiła 83,1 mln zł w 2018 r. i stanowiła 16%
struktury wszystkich przychodów [Deloitte 2019]. Jest to mniej niż średnia dla wybranych przez autorów rankingu europejskich lig piłkarskich (z wyłączeniem pięciu
najbogatszych), w których oszacowano przychody z tego źródła na poziomie 18%
wszystkich przychodów. To właśnie przychody z dnia meczowego najsilniej uzależnione są od frekwencji. Poza ceną biletu wliczają się do nich także zakupy dokonywane przez kibiców w sklepikach klubowych oraz w cateringu stadionowym. Liczba
widzów na meczu wpływa także na postrzeganie atrakcyjności widowiska, pośrednio zwiększając także przychody komercyjne. Wynosiły one średnio 52% całości
przychodów w Ekstraklasie oraz 36% w wybranych przez autorów rankingu ligach
[Deloitte 2019].
Badania w zakresie czynników decydujących o udziale w widowisku sportowym realizowane są w dwóch podstawowych obszarach. Są to analiza czynników
zewnętrznych wpływających na ogólny poziom frekwencji meczowej – m.in. pogody czy formy drużyn [Garcia i Rodriguez 2002; Valenti, Scelles i Morrow 2019;
Fallahi, Asadi i Khabiri 2011] oraz analiza czynników wewnętrznych, decydujących
na poziomie jednostki o jej uczestnictwie w meczu. Czynniki wewnętrzne najczęściej
związane są z sytuacją społeczno-ekonomiczną widza lub jego nastawieniem behawioralnym. W zakresie społeczno-ekonomicznym uczestnictwo w meczach uzależnione jest przede wszystkim od ceny biletu [Garcia i Rodriguez 2002; Fallahi, Asadi
i Khabiri 2011; de Santana i da Silva 2009] oraz średniego dochodu na osobę w re-
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gionie drużyny gospodarzy [Valenti, Scelles i Morrow 2019]. Z kolei do czynników
behawioralnych zalicza się przede wszystkim poziom identyfikacji kibica z klubem
oraz satysfakcję z osiąganych przez klub wyników [m.in. Tapp 2004; Gray i Wert-Gray
2012; Kościółek 2019].
Prowadzone badania dotyczą pierwszego z wymienionych wyżej obszarów, czyli
badań czynników zewnętrznych wyjaśniających poziom frekwencji na poszczególnych meczach. Dostępne ustalenia badaczy wskazują, że w przypadku Ekstraklasy
czynnikami najmocniej wpływającymi na frekwencję są: pozycja w tabeli rywali,
rozmiar stadionu oraz mecz z lokalnym/odwiecznym rywalem [Gierczak i Więsek
2015]. Ustaleń tych dokonano jednak w okresie, w którym działał tzw. „efekt nowego stadionu” polegający na tym, że wraz ze zmianami infrastrukturalnymi doszło do
skokowego wzrostu ogólnego poziomu frekwencji stadionowej [Kościółek 2014].
W związku z tym ponowne przeprowadzenie takiego badania teraz pozwoli uniknąć wpływu wyżej wspomnianych uwarunkowań, charakterystycznych dla tamtego
okresu.
W zagranicznej literaturze można znaleźć wiele prac podnoszących kwestię
czynników warunkujących poziom frekwencji stadionowej. Zakres podmiotowy
dotychczasowych badań był szeroki i dotyczył frekwencji na meczach m.in. angielskiej Championship [Buraimo, Forrest i Simmons 2009], hiszpańskiej La Liga [Garcia
i Rodriguez 2002], ligi brazylijskiej [de Santana i da Silva 2009], ligi irańskiej (Fallahi,
Asadi i Khabiri 2011] czy kobiecej Ligi Mistrzów [Valenti, Scelles i Morrow 2019].
W pracach tych zidentyfikowano następujące determinanty poziomu frekwencji stadionowej:
–	cena biletu [Garcia i Rodriguez 2002; Fallahi, Asadi i Khabiri 2011; de Santana
i da Silva 2009],
–	pogoda [Garcia i Rodriguez 2002; Valenti, Scelles i Morrow 2019],
–	rozmiar stadionu [de Santana i da Silva 2009],
–	forma drużyny [Fallahi, Asadi i Khabiri 2011],
–	transmisja meczu w telewizji [de Santana i da Silva 2009; Buraimo, Forrest
i Simmons 2009],
–	mecz TOP [de Santana i da Silva 2009; Garcia i Rodriguez 2002],
–	różnica punktowa w tabeli między drużynami [de Santana i da Silva 2009].

Opierając się na założeniu, że wskazane czynniki będą miały również zastosowanie
w polskiej Ekstraklasie większość z nich została uwzględniona w prowadzonych badaniach. Pominięto rozmiar stadionu oraz cenę biletu, co wynikało z faktu, że zmienne te de facto opisują popularność i potencjał konkretnych drużyn, uwzględnionych
w badaniach jako jedna ze zmiennych wyjaśniających poziom frekwencji na stadionie. Nie uwzględniono także transmisji meczu w telewizji, ponieważ w badanych sezonach nie wystąpiła sytuacja, w której mecz nie byłby transmitowany.
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Założenia badawcze
Celem badań jest określenie, które z analizowanych czynników najmocniej wypływają na frekwencję meczową w polskiej Ekstraklasie. Posłużono się metodą analizy
danych zastanych, zgromadzonych z następujących źródeł: baza danych 90minut.pl
(wielkość frekwencji), archiwum pogodowe interia.pl (temperatura i opady deszczu),
pilkanozna.pl (skąd pozyskano tabele Ekstraklasy za wybrane okresy) oraz hppn.pl
(ranking historyczny aktualny na dzień 05.08.2019). Aby dokonać analizy, dane dla
dwóch badanych sezonów (2017/18 i 2018/19) zebrano ręcznie, a następnie wykonano obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania Statistica 13. Opis wszystkich
zmiennych wykorzystanych w badaniu zebrano w tabeli 1.
Zebrane dane poddano analizie regresji. Ujęto 590 rozegranych meczów pomijając dwa mecze Lecha Poznań, rozegrane bez udziału publiczności. W roli gospodarzy
zestawiono wszystkie 18 klubów występujących w Ekstraklasie w sezonach 2017/18
i 2018/19. Przy pomiarze wpływu konkretnego klubu gospodarza jako klub bazowy
uznano Legię Warszawa (klub ze średnio największą frekwencją w lidze; punkt odniesienia), czyli wpływ drużyny na frekwencję dokonywany był w porównaniu do
tej drużyny. Dodatkowo, pomimo braku możliwości rozgrywania meczów przez MKS
Sandecję Nowy Sącz na własnym stadionie, uwzględniono wszystkie jej mecze rozgrywane w roli gospodarza na stadionie klubu Bruk Bet Termalica Nieciecza.
Wszystkie dni tygodnia, w których odbywały się mecze, zostały poddane analizie,
jednak dni: wtorek, środa i czwartek zostały sklasyfikowane jako „środek tygodnia”,
co odpowiada jednej zmiennej w zestawie danych. Uznano również, że należy wziąć
pod uwagę w jakim okresie są rozgrywane mecze, dlatego uwzględniono zmienną
określającą, czy mecz rozgrywany jest w okresie świątecznym czy wakacyjnym. Dla
obu sezonów za wakacje przyjęto okres od 1 lipca do 31 sierpnia. Mecze, odbywające
się w okolicach świąt ustawowych, również były kwalifikowane do okresu świąteczTabela 1. Opis zmiennych wykorzystanych w badaniach
Nazwa
zmiennej

Sezon

Gospodarz
Godzina

Opis

Wariant wartości

sezon, w którym zespół rozgrywał
mecz

0 – sezon 2017/2018
1 – sezon 2018/2019

zmienna określająca zespół
rozgrywający mecz na własnym
stadionie

zmienna określająca godzinę
rozegrania spotkania

0 – zespół rozgrywał mecz w roli gościa
1 – zespół rozgrywał mecz w roli gospodarza

18:30
20:30
pozostałe (13:00; 15:30)
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Tabela 1. Opis zmiennych wykorzystanych w badaniach (c.d.)
Nazwa
zmiennej

Opis

Wariant wartości

Dzień
tygodnia

zmienna określająca dzień
rozegrania spotkania

Ranking
historyczny

zmienna określające pozycję
drużyny w rankingu historycznym

piątek
niedziela
poniedziałek
środek tygodnia (wtorek, środa,
czwartek) sobota – jako zmienna bazowa

Dom

zmienna określająca ilość dni od
rozegrania ostatniego meczu jako
gospodarz

Faza sezonu

zmienna określająca fazę sezonu

Forma
gospodarza

zmienna określająca sumę punktów
z ostatnich 3 meczów rozegranych
w lidze przez gospodarza

Miejsce
w tabeli

Forma rywala
Miejsce w
tabeli rywala

Mecz TOP

Pogoda
w dniu meczu
Deszcz

Wakacje
Święta

zmienna określająca pozycję
gospodarza w lidze przed meczem

zmienna określająca sumę
punktów z ostatnich 3 meczów
rozegranych w lidze przez rywala

zmienna określająca pozycję
gościa w lidze przed meczem

miejsce zajmowane przez klub
w rankingu historycznym

liczba dni

grupa mistrzowska
grupa spadkowa
faza zasadnicza

liczba punktów

miejsce w tabeli

liczba punktów

miejsce w tabeli

zmienna określająca czy spotkanie
kwalifikowane było jako mecz z jedną z trzech najbardziej medialnych
drużyn lub z lokalnym rywalem

1–p
 rzeciwnikiem była Legia Warszawa,
Lech Poznań, Wisła Kraków lub
lokalny rywal

zmienna określająca opady
atmosferyczne podczas meczu

0 – brak opadów deszczu
1 – występowały opady deszczu

zmienna określająca temperaturę
podczas meczu

zmienna określająca czy mecz
odbył się podczas okresu
wakacyjnego

zmienna określająca czy mecz
odbył się podczas okresu
świątecznego

Źródło: Opracowanie własne.

stopnie Celsjusza

0– m
 ecz rozgrywany poza okresem
wakacji
1 – mecz rozgrywany w wakacje

0 – mecz rozgrywany poza terminem
świątecznym
1 – mecz rozgrywany w terminie świątecznym
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nego, jeżeli między świętem a najbliższym weekendem lub kolejnym dniem ustawowo wolnym od pracy nie było dnia przerwy. Pod uwagę brano planowane godziny
rozpoczęcia spotkań: 18:00, 20:30, zaś pozostałe zostały przyjęte jako zmienna bazowa (15:30 – regularna godzina rozpoczęcia spotkań oraz 13:00 – cztery spotkania). Uwzględniono również temperaturę oraz występowanie opadów atmosferycznych w godzinach meczowych.
Z uwagi na wieloletnią historię najwyższej ligi piłkarskiej w Polsce, wzięto pod
uwagę ranking historyczny, który może odzwierciedlać rozpoznawalność klubu piłkarskiego. Uznano, że najlepszym sposobem oszacowania formy gospodarzy będzie
wyrażenie w punktach ich ostatnich wyników. Jako optymalny zakres odzwierciedlenia aktualnej formy, wybrano trzy ostatnie mecze ligowe. Dodatkowym ważnym
czynnikiem ujętym w analizie jest pozycja w tabeli ligowej gospodarzy i rywali przed
rozpoczęciem spotkania.
Jako mecze TOP sklasyfikowano te, na których w roli gościa występowały zespoły
Lecha Poznań, Legii Warszawa lub Wisły Kraków. Przy tym wyborze kierowano się
ich popularnością określoną na podstawie liczby polubień ich profili w mediach społecznościowych [Faran 2018]. Ponadto do meczów TOP zaliczono także wszystkie
mecze traktowane przez kibiców jako derbowe, odbywające się w badanych sezonach. Były to mecze: Wisły Kraków z Cracovią, Górnika Zabrze z Piastem Gliwice,
Zagłębia Lubin ze Śląskiem Wrocław oraz Lechii Gdańsk z Arką Gdynia.
W tabelach 2 oraz 3 przedstawiono statystykę opisową zebranej próby badawczej.
Tabela 2 prezentuje średnią frekwencję na meczach domowych każdego z osiemnastu zespołów, formę w jakiej gospodarze i goście przystępowali do meczów oraz ich
uśrednione miejsce w tabeli, ilość dni jaką kibice musieli odczekać od ostatniego domowego meczu swojej drużyny oraz średnią temperaturę jaka panowała na meczach
rozgrywanych przez drużyny w roli gospodarza. Zarysowuje się przede wszystkim
wyraźna przewaga we frekwencji pomiędzy czterema drużynami, a resztą ligi – Górnik, Lech, Legia oraz Wisła górują w tym elemencie nad pozostałymi klubami. Do
swoich meczów domowych w najlepszej formie przystępowała Legia Warszawa,
a w najgorszej – Zagłębie Sosnowiec. Z kolei rywali w ich najlepszej dyspozycji przyjmowały Miedź Legnica oraz Bruk-Bet Termalica, a w najgorszej – również Zagłębie
Sosnowiec. Wynika z tego, że mecze w Sosnowcu statystycznie były rozgrywane
między drużynami, osiągającymi w ostatnim czasie najsłabsze wyniki. Najdłużej na
mecze swojej drużyny oczekiwali kibice Lecha Poznań, a najkrócej – Miedzi Legnica. Najmniejszy średni dystans punktowy w tabeli między drużynami występował
w przypadku domowych meczów Wisły Kraków, natomiast największy w przypadku
Zagłębia Sosnowiec. Jagiellonia Białystok przystępowała do swoich meczów domowych zajmując średnio najwyższe miejsce w tabeli, a Zagłębie Sosnowiec – najniższe.
Średnio najcieplej było na meczach domowych Miedzi Legnica, a najchłodniej – Arki
Gdynia oraz Jagielloni Białystok.
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Tabela 2. Opis próby badawczej, cz. I
Liczba
meczów
domowych

Klub

Arka Gdynia

Bruk-Bet Termalica

Cracovia

Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok

Korona Kielce

Lech Poznań

Lechia Gdańsk

Legia Warszawa

Miedź Legnica

Piast Gliwice

Pogoń Szczecin

Sandecja Nowy Sącz

Śląsk Wrocław

Wisła Kraków

Wisła Płock

Zagłębie Lubin

Zagłębie Sosnowiec

Suma końcowa

37

18

38

37

Średnia
Średnia
Średnia
Średnia
punktów
Średnie
punktów
ilość
liczba
Średnia z ostatnich
miejsce
z ostatnich
dni od
punktów
frekwentrzech
w tabeli
trzech
ostatniego pomiędzy
cja
kolejek
gospodakolejek
meczu do- drużynagospodarzy
gości
mowego
mi
rzy

7 594

2 777

5 914

15 999

37

10 245

35

17 061

37

37

7 070

12 839

38

17 305

37

4 706

19

37

18

37

4 961

6 497

1 698

9 912

37

15 216

36

5 515

37

18

590

4 676

3 206

9 180

3,2

2,6

4,2

4,4

5,1

3,7

4,4

4,3

5,7

3,2

4,4

3,9

2,6

3,6

4,1

3,8

4,4

2,2

4,0

4,0

4,6

4,1

3,8

4,2

4,4

4,3

4,4

4,3

4,6

4,3

4,5

3,8

4,5

4,0

3,9

4,4

3,2

4,2

19,4

19,4

18,8

19,4

19,2

19,5

20,3

19,5

18,8

18,5

19,7

19,2

19,4

19,5

19,3

19,3

19,8

19,2

19,4

6,4

5,4

10,0

14,0

6,4

10,8

7,7

3,3

7,1

5,3

6,8

7,6

7,4

8,0

7,4

5,1

6,4

3,9

6,6

11,9

7,6

11,6

7,4

7,8

8,4

12,4

5,7

10,8

5,6

10,6

10,7

15,1

5,1

6,1

6,7

6,6

6,4

8,5

Średnie
miejsce
w tabeli
gości

Średnia
temperatura

8,9

10

9,5

8,7

9,3

8,5

8,5

7,2

7,9

7,9

8,1

8,8

8,5

8,1

9,2

8,5

8,5

7,6

9,4

8,5

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3 to opis warunków i terminów, w jakich drużyny rozgrywały swoje spotkania domowe. Wynika z niej, że największą część swoich meczów domowych w piątki
rozegrała Miedź Legnica, w soboty – Sandecja Nowy Sącz, w niedziele – Lech Poznań,
a w poniedziałki – Zagłębie Sosnowiec. Drużyny Lecha Poznań oraz Legii Warszawa to
jedyne, które brały udział w Ekstraklasie w obu analizowanych sezonach, a żaden ich
mecz domowy nie odbył się w poniedziałek. Jeśli zaś chodzi o porę rozgrywania meczu – najczęściej o godzinie 18:00 na swoim stadionie występowała drużyna Cracovii,
a o godzinie 20:30 – Legii Warszawa. Największą część domowych spotkań o 13:00

12

12

12

10

12

11

10

12

14

12

13

12

13

11

13

13

11

12
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i 15:30 rozpoczynał zespół Bruk-Bet Termalica, z kolei najmniejszą – Legia Warszawa,
dla której takie mecze stanowiły zaledwie 8% wszystkich meczów rozegranych na swoim stadionie. W wakacje najwięcej swoich meczów rozgrywały Bruk-Bet Termalica i Jagiellonia Białystok, natomiast najmniej – Górnik Zabrze. Z kolei w okresie świątecznym
najczęściej u siebie występowała Korona Kielce, a zespoły Sandecji Nowy Sącz i Piasta
Gliwice nie rozegrały podczas świąt ani jednego meczu domowego. Najczęściej padało
na meczach Bruk-Betu Termalica – zespół ten rozegrał w deszczu aż 1/3 wszystkich
swoich meczów domowych. Na meczach Miedzi Legnica padało z kolei najrzadziej, bo
jedynie 5% jej spotkań na własnym stadionie odbyło się w czasie opadów.

Wyniki
Posługując się metodą analizy regresji na podstawie zgromadzonych danych wykazano, że poziom frekwencji stadionowej w rozgrywkach Ekstraklasy można wyjaśnić
przy pomocy kilku decydujących czynników: drużyny gospodarzy, faktu rozgrywania
meczu w poniedziałek, w środku tygodnia lub w wakacje, pogody, formy gospodarzy,
miejsca w tabeli obu drużyn, meczu sklasyfikowanego jako TOP oraz sezonu, w którym rozegrano mecz (tabela 4). Kibice na żywo najchętniej oglądają mecze w piątki,
soboty i niedziele. Na ich tle wyróżnia się poniedziałek, będący jedynym regularnym
terminem rozgrywania meczów, który negatywnie wpływa na frekwencję. Można się
spodziewać, że mecz poniedziałkowy przyciągnie na stadion o 1 117 mniej kibiców
niż gdyby był rozgrywany w weekend. Podobny efekt, z jeszcze większym wpływem
na liczbę kibiców (1 939 kibiców mniej) wywołują także terminy meczów we wtorek,
środę i czwartek zgrupowane pod zmienną „środek tygodnia”. Na frekwencję meczową negatywnie wpływa fakt rozgrywania meczu w wakacje. Mecze, które odbyły
się w tym okresie, charakteryzują się istotnie i znacząco zmniejszoną prognozowaną liczbą kibiców na trybunach (2 195 kibiców mniej). Okres świąteczny intuicyjnie
wydaje się pozytywnie wpływać na frekwencję, jednak przeprowadzone analizy nie
wykazały istnienia takiej zależności statystycznej. Podobnie w przypadku liczby dni,
które upłynęły od ostatniego domowego meczu drużyny.
Godzina rozgrywania spotkania nie wywiera istotnego wpływu na frekwencję meczową. Analiza sugeruje wzrost frekwencji na meczach rozgrywanych w godzinach
o 18:00 i 20:30 w porównaniu do zmiennej bazowej, jednak różnice te nie są istotne
statystycznie. Wpływu na frekwencje nie miało też występowanie opadów. Znaczenie
ma jednak temperatura powietrza. Z analizy wynika, że wzrost temperatury o jeden
stopień Celsjusza statystycznie zwiększa prognozowaną frekwencję o 158 osób.
Poziom frekwencji w polskiej Ekstraklasie jest mocno uzależniony od drużyny
występującej w charakterze gospodarza. Pomiędzy czterema klubami o najwyższej
średniej frekwencji nie występują istotne statystycznie różnice. Do tej grupy klubów
należą Górnik Zabrze, Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Wisła Kraków. Każdy z po-
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Tabela 3. Opis próby badawczej, cz. II
Liczba
meczów
domowych

Klub

Arka Gdynia

Bruk-Bet Termalica

37

18

Mecze Mecze
piątko- sobotwe
nie

30%

17%

24%

39%

Mecze
niedzielne

Mecze
poniedziałkowe

19%

13%

28%

14%

16%

3%

11%

33%

22%

6%

14%

8%

19%

51%

30%

19%

8%

11%

19%

14%

16%

5%

26%

13%

Jagiellonia Białystok

37

27%

30%

30%

8%

24%

25%

39%

42%
24%

59%

50%

11%
30%

16%

Mecze
w
święta

11%

38
37

14%

Mecze
podMecze
czas
w waopakacje
dów

5%

Cracovia

Górnik Zabrze

Mecze
w
Mecze
Mecze Mecze
środku o 15:30
o 18:00 o 20:30
tygoi 13:00
dnia

43

8%

5%

16%

57%

27%

13%

27%

22%

17%

14%
21%

8%

21%

14%

Lechia Gdańsk

37

19%

49%

16%

11%

Miedź Legnica

19

32%

21%

32%

10%

27%

8%

11%

8%

11%

38%

38%

24%

19%

16%

3%

11%

8%

41%

46%

13%

11%

19%

5%

Legia Warszawa

Piast Gliwice

Pogoń Szczecin

Sandecja Nowy Sącz

Śląsk Wrocław

38

37

37

18

37

13%

30%

11%

22%

19%

40%

35%

43%

56%

40%

40%

39%

16%

17%

22%

0%

14%

0%

8%

8%

11%

0%

Wisła Kraków

37

19%

35%

30%

11%

Zagłębie Lubin

36

25%

19%

33%

14%

Wisła Płock

Zagłębie Sosnowiec

Suma końcowa

37
18

590

24%
6%

21%

38%
28%

35%

19%
22%

26%

22%
9%

11%

5%

11%

5%

32%

5%

5%
9%

22%
9%

46%

59%

43%

30%

16%

3%

46%

26%

24%

13%

16%

20%

46%

18%

37

35

30%

61%

Korona Kielce
Lech Poznań

3%

21%

22%

8%

42%

50%

11%

30%

59%

11%

22%

35%

44%

11%
28%

28%

24%
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zostałych zespołów gromadzi na swoim stadionie odpowiednio mniej kibiców. Największy negatywny wpływ na frekwencję występuje w przypadku klubów: Bruk-Bet
Termalica Nieciecza, Piast Gliwice, Zagłębie Lubin oraz Sandecja Nowy Sącz.
Kolejnym czynnikiem silnie oddziałującym na frekwencję są dobre wyniki drużyny gospodarzy w ostatnich spotkaniach. Można przyjąć, że każdy jeden punkt zdobyty w trzech ostatnich meczach przekłada się na 244 osoby więcej na stadionie.
Znaczenie dla frekwencji ma pozycja w tabeli zarówno gospodarzy, jak i gości. Im
wyższą pozycję zajmują zespoły, tym wyższa jest frekwencja. Silniejszy wpływ wy-
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wiera jednak pozycja w tabeli drużyny gospodarzy (230 osób więcej za każde jedno
wyższe miejsce gospodarzy w tabeli i analogicznie 94 – dla gości).
Na frekwencję nie ma za to wpływu forma drużyny gości, a także pozycja drużyny
gości w rankingu historycznym. Kluczową zmienną objaśniającą znaczenie drużyny
gości jest klasyfikacja pojedynku z nimi jako meczu z tzw. kategorii TOP. Z kolei fakt
rozgrywania meczu w ramach grupy mistrzowskiej, mimo że nie może zostać uznany
za istotny statystycznie, prezentuje tendencję spadkową dla frekwencji. Na podstawie zgromadzonych danych zauważono, że dzieje się tak z powodu nagromadzenia
wielu meczów kategorii TOP, które pozbawione są realnej stawki. Prognozowana na
podstawie pozostałych czynników frekwencja znacząco przewyższa w takich przypadkach faktyczną liczbę kibiców na meczu.
Tabela 4. Wyniki analizy regresji przeprowadzonej na podstawie danych z sezonów 2017/18
i 2018/19
Wyraz wolny

Współczynnik

t

p

15 955,83

13,51

<0,001

wartość bazowa

wartość bazowa

wartość bazowa
0,156

Dzień rozgrywania meczu
Sobota
Piątek

-445,23

-1,11

0,269

Niedziela

Poniedziałek

562,58

-1 117,31

1,42

-2,14

0,032

Środek tygodnia

-1 938,94

-3,55

<0,001

4,04

-2 194,84

0,44

-4,40

0,661

<0,001

715,72

1,14

0,253

wartość bazowa

wartość bazowa

Termin meczu
Ilość dni od ostatniego meczu
Wakacje
Święta

Godzina rozgrywania meczu
12:00–15:30
18:30

wartość bazowa
749,73

1,87

0,063

20:30

Pogoda

512,42

0,92

0,358

Temperatura

158,18

7,84

<0,001

Deszcz

Poziom sportowy

-383,82

-1,06

0,288

Forma gospodarzy

244,77

3,55

<0,001

53,09

0,76

0,449

Forma gości

Ranking Historyczny

-4,41

-0,47

0,640
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Tabela 4. Wyniki analizy regresji przeprowadzonej na podstawie danych z sezonów 2017/18
4. Wyniki analizy regresji... (c.d.)
iTabela
2018/19
Współczynnik

Grupa Mistrzowska

Grupa Spadkowa

Równowaga punków

Miejsce w tabeli (Gospodarz)
Miejsce w tabeli (Gość)
TOP Mecz

-492,84

-1 003,86

t

p

-0,85

0,397

-1,78

0,076

-36,02

-230,78

-1,35

0,178

-4,86

<0,001

-94,19

-2,33

0,020

3 618,81

9,29

<0,001

wartość bazowa

wartość bazowa

Gospodarz meczu
Legia Warszawa
Arka Gdynia

Bruk-Bet Termalica
Cracovia

-7 594,69

-9,41

wartość bazowa
<0,001

-11 568,30

-11,14

<0,001

-9 511,13

-11,91

<0,001
0,603

Górnik Zabrze

Jagiellonia

-406,92

-7 210,98

-0,52

-9,42

<0,001

Korona Kielce

-9 085,18

-11,63

<0,001
0,969

Lech Poznań

Lechia Gdańsk

29,80

-3 595,08

0,04

-4,69

<0,001

Miedź Legnica

-9 622,59

-9,74

<0,001

-11 311,29

-14,06

<0,001

-8 763,81

-10,67

<0,001

-13 225,03

-12,93

<0,001

Śląsk Wrocław

-5 453,13

-6,68

<0,001

Wisła Kraków

Wisła Płock

-1 188,52

-10 800,35

-1,56

-13,10

0,120

<0,001

Zagłębie Lubin

-11 562,39

-14,73

<0,001

-9 539,99

-9,12

<0,001

Piast Gliwice
Pogoń Szczecin
Sandecja

Zagłebie Sosnowiec
Sezon
2017/18

2018/19

wartość bazowa

wartość bazowa
-3,97

wartość bazowa

0,75

–

–

<0,001

–

-1 145,08

<0,001

Statystyki regresji
Test F Fishera-Snedecora

Współczynnik determinacji R2

p

46,85

W tabeli pogrubiono zmienne istotne statystycznie.
Źródło: Opracowanie własne.
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Podsumowanie
Przeprowadzona analiza regresji uwypukliła zależność badanych zmiennych bądź
jej brak na frekwencję meczową. Najsilniejszy wpływ na frekwencję wywiera udział
jednej z czterech drużyn – Górnika Zabrze, Lecha Poznań, Legii Warszawa oraz Wisły
Kraków – w meczu w roli gospodarza. Dzieje się tak ze względu na to, że właśnie
te kluby są najbardziej utytułowane (wyjątkiem jest jeszcze Ruch Chorzów – obecnie jednak będący poza Ekstraklasą) z dużą przewagą nad pozostałymi zespołami
(hppn.pl Statystyki Mistrzostw Polski). Historyczne sukcesy (Mistrzostwa i Puchary
Polski) okazują się więc mieć znaczący wpływ na frekwencję na meczach drużyny.
Wykazano również znaczący negatywny wpływ meczów rozgrywanych w poniedziałek i w środku tygodnia na liczbę kibiców na trybunach. Może to sugerować, że kibic
chętniej wybiera się na mecz w dniu wolnym od pracy lub go poprzedzającym. Kibice
liczniej również przychodzą na stadiony, gdy temperatura sprzyja przebywaniu na
zewnątrz. Wysoka pozycja w tabeli obu zespołów biorących udział w spotkaniu także
powoduje wzrost frekwencji, jeśli zaś chodzi o aktualną formę zespołów znaczenie
mają już tylko wyniki gospodarzy z ostatnich trzech spotkań. Można wywnioskować,
że istotnym wykładnikiem siły sportowej rywala jest dla kibiców gospodarzy wyłącznie jego pozycja w tabeli. Wakacje obniżają prognozowaną frekwencję – wiele
osób decyduje się na wyjazdy rekreacyjne w tym czasie i nie przebywa w miejscowości zamieszkania. Prognozowana frekwencja w sezonie 2018/19 była aż o ponad
1 000 osób niższa niż w poprzedzającym sezonie, natomiast faktyczna frekwencja
była niższa o około 500 osób. Wywnioskować można, że mimo ogólnie korzystniejszych warunków do oglądania spotkań na żywo, więcej kibiców zdecydowało się
opuścić mecze swojej drużyny.
Przeprowadzona analiza wykazuje różnice względem innych badań frekwencji
w polskiej Ekstraklasie. Najważniejsze z nich to wpływ na frekwencję dnia rozgrywania spotkania oraz miejsca w tabeli zajmowanego przez gospodarza w dniu meczu. W sezonach objętych badaniem wykazano znaczny wpływ obu wymienionych
czynników, podczas gdy w poprzednim badaniu frekwencji w Ekstraklasie nie był on
wykazany [Gierczak i Więsek 2015].
Osoby zarządzające klubami sportowymi mogą na podstawie przeprowadzonego
badania prognozować frekwencję na swoich meczach oraz odpowiednio dostosowywać zabiegi marketingowe w celu jej maksymalizacji. Świadomość wpływu takich
czynników, jak okres wakacyjny czy dzień tygodnia rozgrywania spotkania, pozwoli Departamentowi Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy optymalnie rozkładać mecze
w poszczególnych kolejkach.
W artykule nie podjęto badania czynników behawioralnych decydujących o obecności kibica na meczu, a ich analiza mogłaby być cennym uzupełnieniem dotychczasowego stanu wiedzy na temat frekwencji meczowej. Ponadto przeanalizowanie
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większej liczby sezonów umożliwiłoby wskazanie trendów dotyczących poziomu
frekwencji na meczach Ekstraklasy. W artykule przeprowadzono badanie czynników
wpływających na ilościowe zapełnienie stadionów. Analiza procentowego zapełnienia stadionu pozwoliłaby na bardziej indywidualną analizę wpływu czynników na
poszczególne kluby.
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The determinants of match attendance for Polish Ekstraklasa in the seasons
of 2017/18 and 2018/19
S ummary

The purpose of the article is to present the results of research which enable to identify
the factors determining attendance at Polish Ekstraklasa matches. An analysis of existing data
was chosen as the research method. To determine the factors influencing match attendance
a regression analysis was conducted on data covering each football game played in the Polish
Ekstraklasa from 2017/18 and 2018/19 seasons. Thanks to the most recent data, it was also
proven that the determinants that most influence attendance are the home team and its league
position, the match taking place on Monday, midweek or during summer vacation, the “TOP”
game category and the temperature.
Key words: match attendance, regression analysis, football, Polish Ekstraklasa

Czynniki kształtujące frekwencję na meczach piłkarskiej Ekstraklasy
w sezonach 2017/18 oraz 2018/19
S treszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, które pozwoliły określić czynniki decydujące o frekwencji na meczach polskiej Ekstraklasy. Obraną metodą badawczą jest analiza
zastanych danych. Aby określić czynniki wpływające na frekwencję wykorzystano technikę
analizy regresji opartej o zgromadzone dane dotyczące meczów w najwyższej polskiej lidze z sezonów 2017/18 oraz 2018/19. Dzięki najbardziej aktualnym danym udowodniono,
że takie czynniki jak: drużyna gospodarza oraz jej pozycja w tabeli, fakt rozgrywania meczu
w środku tygodnia, w poniedziałek lub w okresie wakacyjnym, mecze kategorii „TOP” oraz
temperatura mają największy wpływ na frekwencję.
Słowa kluczowe: frekwencja meczowa, analiza regresji, piłka nożna, Ekstraklasa

Mariusz Szatkowski
Uniwersytet Gdański

Ligi zawodowe sportów halowych
w obliczu pandemii COVID-19
w Polsce
Wstęp
Pandemia COVID-19 sparaliżowała rozgrywki sportowe wszelkiego rodzaju nie tylko
w Polsce, ale również na całym świecie. Konsekwencją obecnej światowej sytuacji
zdrowotnej jest także przełożenie wielkich imprez sportowych, które miały się odbyć w roku 2020, takich jak: XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020 w Tokio oraz
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020. Oba te wydarzenia sportowe zostały przeniesione na przyszły rok, natomiast sama zmiana daty nie oznacza, że wyżej wspomniane imprezy sportowe się odbędą, o czym – w kontekście XXXII Letnich Igrzysk
Olimpijskich w Tokio – wypowiadał się sam Premier Japonii [Ingle 2020]. Z kolei prof.
Richard Denton wskazuje, że nawet w przypadku przełożenia wydarzenia sportowego, może ono nie być już tak wartościowe dla sponsorów, gospodarza tego wydarzenia, jak również dla kibiców, sportowców oraz innych interesariuszy [Denton 2020].
Co więcej w oparciu o dane z marca 2020 r. prognozuje się, że przychód UEFA z tytułu
przełożenia Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020 zmaleje o 300 mln EUR, natomiast gdyby doszło do ich odwołania, straty wyniosłyby 400 mln EUR [Lange 2020].
Obecna sytuacja zdrowotna w Polsce zmusiła również podmioty prowadzące
sportowe ligi zawodowe do podjęcia decyzji odnośnie do dalszych losów rozgrywek
w sezonie 2019/20 – należy bowiem pamiętać, że na tym etapie rozgrywek w marcu
2020 r. zmierzały one do końca, a w niektórych z nich w najbliższym czasie miała
rozpocząć się kluczowa część sezonu, tj. faza play-off. Niniejszy artykuł będzie poświęcony trzem najbardziej popularnym dyscyplinom sportu w Polsce, które odbywają się w halach sportowych: 1) w piłce ręcznej – PGNiG Superlidze oraz PGNiG Superlidze Kobiet; 2) w koszykówce – ENERGA Basket Lidze (dalej: EBL) oraz ENERGA
Basket Lidze Kobiet (dalej: EBLK); 3) w siatkówce – PLUS Lidze oraz Lidze Siatkówki
Kobiet (dalej: LSK) – która w wyniku zawartej umowy przez PLS S.A. z TAURON Polska Energia S.A. w dniu 2 marca 2020 r. – przez najbliższe cztery sezony rozgrywko49
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we (począwszy od sezonu 2020/21) będzie nosiła nazwę: TAURON Liga [Składowski
2020]. Taki wybór spowodowany jest w szczególności faktem, iż odnośnie do rozgrywek w ramach tych lig podjęto różne, ale jednak ostateczne decyzje odnoszące się do
sezonu rozgrywkowego 2019/20.
Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki decyzji podmiotów zarządzających ligami zawodowymi w piłce ręcznej, koszykówce oraz siatkówce dotyczących
zakończenia rozgrywek ligowych w sezonie 2019/20 w obliczu pandemii COVID-19
w Polsce. W artykule zaprezentowano konsekwencje sportowe podjętych przez te
podmioty ostatecznych decyzji, które dodatkowo znacząco się od siebie różnią.  

Rola ligi zawodowej
Na wstępie należy umiejscowić rolę ligi zawodowej w polskim sporcie. W ramach art.
15 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie [tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333 – dalej: u.o.s.] polski ustawodawca przewidział możliwość utworzenia przez
polski związek sportowy ligi zawodowej w sporcie, w którym współzawodnictwo
jest organizowane w formie rozgrywek ligowych. Występuje jednak również sytuacja, w której polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową –
ma to miejsce w przypadku, gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział
w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym sporcie działa
w formie spółek akcyjnych. Jak wskazuje Marcin Badura [2011] liga zawodowa stanowi formę organizacji współzawodnictwa sportowego, organizowanego i prowadzonego w danym sporcie przez polski związek sportowy. Pozostaje ona, stosownie do art. 15 ust. 4 u.o.s., obligatoryjnie zarządzana przez osobę prawną działającą
w formie spółki kapitałowej – praktyka w tym zakresie pokazuje, że istnieją zarówno
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są: polski związek
sportowy oraz kluby sportowe uczestniczące w tych rozgrywkach (np. Ekstraliga
Żużlowa sp. z o.o., która zarządza żużlową ligą zawodową Speedway Ekstraliga), jak
i spółki akcyjne, których akcjonariuszami są: polski związek sportowy oraz kluby
sportowe uczestniczące w tych rozgrywkach (np. Ekstraklasa S.A., która zarządza
piłkarską ligą zawodową PKO Bank Polski Ekstraklasa S.A.). Co istotne każdorazowo, gdy polski związek sportowy podejmie decyzję o utworzeniu ligi zawodowej, nie
jest on uprawniony do samodzielnego zarządzania tym podmiotem [Badura 2011].
Utworzenie ligi zawodowej wymaga z kolei od klubów pragnących uczestniczyć w jej
rozgrywkach dostosowania swojej formy prawnej do profesjonalnych warunków
prowadzenia swojej działalności [Radke 2017].
Niezależnie od kryterium przyjęcia określonej formy prawnej, w stosunku do
klubów biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym w ramach ligi zawodowej, istnieje również szereg wymogów stawianych klubom, aby
mogły one wziąć udział w rozgrywkach danej ligi zawodowej, jak przykładowo kwe-
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stie związane z przyznawaniem klubom licencji na określony sezon rozgrywkowy.
Stosownie do art. 15 ust. 5 u.o.s. zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane
w umowie zawartej między polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą
ligą zawodową, natomiast umowa ta powinna zawierać w szczególności postanowienia gwarantujące realizację praw polskiego związku sportowego określonych w art.
13 u.o.s. oraz jego udział w przychodach związanych z zarządzaniem ligą zawodową
[zob. więcej: Klisiński i Szwaja 2013].
Wymienić należy również podmioty zarządzające ligami zawodowymi zespołowych sportów halowych w Polsce. W piłce ręcznej podmiotem zarządzającym PGNiG
Superligą oraz PGNiG Superligą Kobiet jest Superliga sp. z o.o., która została utworzona w drodze uchwały w dniu 27 lutego 2016 r. przez Zarząd Związku Piłki Ręcznej
w Polsce – to wydarzenie stanowiło początek profesjonalizacji klubowej piłki ręcznej w Polsce zainicjowanej przez partnera strategicznego polskiej piłki ręcznej – tj.
PGNiG sp. z o.o. [zob. więcej: Pluszewska 2017]. Czyni to powstały podmiot najmłodszą tego typu jednostką w polskim sporcie.
Z kolei w koszykówce podmiotem zarządzającym ligą mężczyzn – obecną EBL –
jest Polska Liga Koszykówki S.A. (dalej: PLK S.A.), która pierwotnie została utworzona w formie spółki z.o.o., natomiast w wyniku profesjonalizacji polskiej koszykówki
została przekształcona w spółkę akcyjną w 2000 r., a więc w poprzednio obowiązującym stanie prawnym z zakresu prawa sportowego – w tym czasie obowiązywała
bowiem ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej [Dz.U. 1996 nr 25 poz.
113 ze zm.]. W ramach tego aktu prawnego ustawodawca po raz pierwszy w historii
polskiego sportu, zgodnie z art. 36 ust. 1 tej ustawy, przewidział możliwość utworzenia ligi zawodowej. W przypadku najwyższego poziomu ligowego w koszykówce kobiet1 (obecnie: EBLK) do 2001 r. organizatorem rozgrywek był Polski Związek
Koszykówki (dalej: PZKosz), natomiast od 2001 r. do końca sezonu 2012/13 liga
była zarządzana przez Polską Ligę Koszykówki Kobiet sp. z o.o. Od sezonu 2013/14
PZKosz ponownie samodzielnie zarządza tą powołaną przez siebie ligą zawodową,
co w mojej ocenie konstytuuje obecnie trwający stan niezgodny z przepisami u.o.s.
Mając bowiem na uwadze art. 15 ust. 4 u.o.s., ustawodawca nie przewidział możliwości, aby liga – która zresztą jest powoływana przez polski związek sportowy – mogła
również być przez ten sam związek zarządzana, natomiast w sposób bezpośredni
wskazany został jedyny podmiot, który uzyskał ustawowe uprawnienie do zarządzania taką ligą – a więc podmiot posiadający osobowość prawną w formie spółki
kapitałowej. Polski związek sportowy takiej formy nie posiada, tak więc zarządzanie
ligą zawodową przez polski związek sportowy pozostaje sytuacją, która nie znajduje
swojego oparcia w przepisach u.o.s.
1
Autor celowo nie posługuje się nazwą Energa Basket Liga Kobiet, odnosząc się do poprzednich lat
funkcjonowania najwyższego poziomu ligowego w koszykówce kobiet, mając na uwadze, że w tamtym
czasie ta liga występowała pod inną nazwą.
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Polska siatkówka natomiast pozostaje zarządzana przez Polską Ligę Siatkówki
S.A. (dalej: PLS S.A.), która do dnia 2 października 2018 r. występowała pod inną
nazwą – Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. Podmiot ten, podobnie jak PLK S.A.,
również został założony jeszcze w poprzednim stanie prawnym, tj. podczas obowiązywania ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej – dokładnie miało to
miejsce w dniu 30 czerwca 2000 r. w Poznaniu przed jednym z meczów reprezentacji Polski w siatkówce. PLS S.A. pozostaje podmiotem zarządzającym rozgrywkami
PlusLigi oraz LSK (od sezonu 2020/21 TAURON Ligi). Oprócz zarządzania najwyższym siatkarskim poziomem rozgrywkowym kobiet i mężczyzn, PLS S.A. zarządza
również KRISPOL I Ligą Mężczyzn (2 poziom rozgrywkowy, którego nazwa również
ulegnie zmianie począwszy od sezonu 2020/21 – wówczas będzie to TAURON 1
Liga Mężczyzn), co więcej organizuje Superpuchar Polski oraz Mistrzostwa Polski
Oldboyów, a ponadto pozostaje współorganizatorem (wraz z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej) rozgrywek o Puchar Polski [PLS S.A. 2018].

Współpraca lig zawodowych sportów halowych
Warto również w tym miejscu wskazać inicjatywę podjętą przez spółki zarządzające
ligami zawodowymi zespołowych sportów halowych w Polsce – PGNiG Superligę, EBL
oraz PlusLigę – polegającą na zawiązaniu wzajemnego porozumienia między sobą [PLK
2020]. W treści komunikatów prasowych nie podano jednak szczegółowych warunków
tej współpracy, natomiast jednym z pierwszych wspólnych działań, podjętych w ramach nawiązanej kooperacji, będzie prezentacja wspólnego stanowiska w kontekście
rozpoczęcia sezonów rozgrywkowych 2020/21. Prezesi spółek zarządzających powyższymi ligami planują zaproponować powrót rozgrywek ligowych na przełomie sierpnia
oraz września 2020 r. i w tym celu zamierzają zwrócić się do Premiera RP oraz do Ministerstwa Sportu z propozycją spotkania dotyczącego planu powrotu zespołowych sportów halowych do treningów oraz startu rozgrywek następnego sezonu w tych miesiącach [PLK 2020]. Z pewnością również i dla sportów halowych zostanie przedstawiony
plan dotyczący stopniowego powrotu – najpierw do odbywania wspólnych treningów
w ramach jednego klubu sportowego, a następnie do bezpiecznego organizowania meczów ligowych między klubami wchodzącymi w skład ligi zawodowej.
Istnieje również prawdopodobieństwo, że początek rozgrywek 2020/21 w polskich sportach halowych nastąpi bez udziału publiczności. Jednak na tym etapie
jakiekolwiek rozważania dotyczące następnego sezonu rozgrywkowego mogą pozostać wyłącznie w sferze domysłów – nie sposób bowiem przewidzieć chociażby,
czy zaakceptowany przez Radę Ministrów plan powrotu rozgrywek PKO Bank Polski
Ekstraklasy S.A. oraz Speedway Ekstraligi przebiegnie bez żadnych zakłóceń i czy
rozgrywki w ramach tych lig zawodowych w sezonie 2019/20 zostaną ukończone
w formie rywalizacji sportowej.
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Pandemia COVID-19 a sport w Polsce
W obliczu panującej sytuacji zdrowotnej w Polsce, pod znakiem zapytania stanęła
możliwość dalszego prowadzenia rozgrywek sportowych w dotychczasowej formie.
Już 8 marca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny zarekomendował odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1 000 osób, które miały być organizowane w pomieszczeniach zamkniętych, czyli również w halach sportowych [Główny Inspektor
Sanitarny 2020]. Natomiast już 2 dni później, tj. 10 marca 2020 r., Rządowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego podjął decyzję o odwołaniu imprez masowych, których
definicja została wskazana w art. 3 pkt 1) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych [t.j. Dz.U. 2019 poz. 2171]. W dniu 14 marca 2020 r.
ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 [Dz.U. 2020 poz. 433]. Natomiast już 6 dni później, czyli 20 marca
2020 r. ogłoszono – do odwołania – stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 [Dz.U. 2020 poz. 491]. Wprowadzenie powyższego stanu epidemii miało
również swoje znaczące konsekwencje dla możliwości dalszego przebiegu rozgrywek sportowych w Polsce na każdym szczeblu. Od 20 marca 2020 r. stosownie do
§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustanowiono czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców [t. j. Dz.U. 2019 poz. 1292 ze zm.] – oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 93.0).
Taki stan utrzymywał się do 4 maja 2020 r., kiedy to rozpoczął się drugi etap
przywracania aktywności sportowej, zgodnie z którym: 1) dopuszczono możliwość
aktywności sportowej w obiektach infrastruktury sportowej o charakterze otwartym – maksymalnie w grupach 6-osobowych na m.in. stadionach, boiskach, orlikach,
czy też kortach tenisowych; 2) uruchomiono działalność w Ośrodkach Przygotowań
Olimpijskich w Spale i w Wałczu; 3) rozpoczęto indywidualne treningi w sportach zawodowych [Ministerstwo Sportu 2020]. Co więcej wyznaczono również datę wznowienia rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy na dzień 29 maja 2020 r. oraz Speedway Ekstraligi na dzień 12 czerwca 2020 r.

Zakończenie rozgrywek w ENERGA Basket Lidze oraz ENERGA
Basket Lidze Kobiet
Pierwszą z halowych lig zawodowych, pozostających przedmiotem analizy w ramach niniejszego artykułu, która została zakończona decyzją organu zarządzającego tą ligą, była w dniu 12 marca 2020 r. EBLK. Ponadto zgodnie z decyzją Wydziału
Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz każdy z zespołów zachował swoje miejsce
w tabeli rozgrywek według punktacji uzyskanej w meczach ligowych rozegranych
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do dnia 12 marca 2020 r. [Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz 2020].
W związku z powyższym w sezonie 2019/20 nie przewidziano spadków z EBLK. Co
ciekawe, jako podstawę prawną tej decyzji podano: art. 13 u.o.s. (bez wskazania konkretnego ustępu oraz punktu w ramach tego artykułu, w sposób ogólny powołując
się na ustawowe prawa polskiego związku sportowego) oraz przepisy Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego PZKosz (również nie podając podstawy prawnej
w ramach tego Regulaminu). Zrezygnowano więc z rozgrywania kluczowej fazy sezonu, tj. fazy play-off, a ostateczne rozstrzygnięcia zostały poczynione po 21. kolejce,
którą rozegrał każdy z zespołów – na moment zakończenia sezonu została więc tylko
jeszcze jedna kolejka sezonu zasadniczego, a niekwestionowanym liderem na dzień
12 marca 2020 r. była Arka Gdynia, legitymująca się bilansem 21 zwycięstw oraz
0 porażek, i której przyznano tytuł mistrza Polski. Drugie miejsce przypadło drużynie Artego Bydgoszcz, natomiast trzecie zajęła PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów
Wielkopolski. Decyzja ta została podjęta stosunkowo szybko, biorąc pod uwagę fakt,
że dopiero dwa dni przed jej wydaniem, tj. 10 marca 2020 r. wydany został komunikat dotyczący rozgrywania wszystkich meczów ENERGA Basket Ligi Kobiet do odwołania bez udziału publiczności. Na dzień podjęcia jej nie był również wprowadzony
stan zagrożenia epidemicznego.
Wyżej wspomniana decyzja podjęta przez Wydział Rozgrywek Departamentu
Sportu PZKosz została przyjęta w kręgu żeńskiej koszykówki ze zrozumieniem oraz
nie wzbudziła większych kontrowersji – ostateczna klasyfikacja została ustalona
w oparciu o wyniki po ostatniej pełnej rozegranej kolejce (co istotne każdy zespół
rozegrał tyle samo spotkań) oraz zadecydowano, że żaden klub nie utraci prawa
gry w EBLK w sezonie 2020/21. Gdyby bowiem w tym zakresie zadecydowano, że
ostatni zespół na dzień 12 marca 2020 r., tj. AZS Uniwersytet Gdański – legitymujący się bilansem 3 zwycięstw oraz 18 porażek, zostaje zgodnie z przewidzianym
systemem rozgrywek pozbawiony prawa gry w przyszłym sezonie ligowym, z pewnością doprowadziłoby to do dużych kontrowersji, w szczególności uwzględniając
fakt, iż zespół Energa Toruń legitymował się dokładnie takim samym bilansem, a do
rozegrania pozostała jeszcze jedna kolejka. Ostatecznie uznano, że AZS Uniwersytet
Gdański i Energa Toruń zajęły ex aequo 11. miejsce w tabeli, a więc nie ziściła się
przewidziana przez organizatora rozgrywek sytuacja, że ostatnia drużyna w tabeli traci prawo gry w przyszłym sezonie ligowym, gdyż w sezonie 2019/20 finalnie
żaden z zespołów nie zajął tego miejsca – podstawę prawną takiego rozwiązania stanowi § 112 ust. 7 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego uchwalonego przez
Polski Związek Koszykówki, zatwierdzonego w dniu 29 czerwca 2019 r. przez Zarząd
Polskiego Związku Koszykówki, który wszedł w życie w dniu 1 lipca 2019 r., zgodnie z którym: „Organizator rozgrywek jest uprawniony do ustalenia zasad awansu
i spadku z rozgrywek danego cyklu rozgrywkowego”.
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Sezon 2019/20 najwyższej klasy rozgrywkowej mężczyzn – EBL został zakończony w dniu 18 marca 2020 r. decyzją Zarządu PLK S.A. – jako podstawę prawną
tej decyzji podano art. 13 i 15 u.o.s. oraz przepisy Regulaminu Rozgrywek PLK i Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. Podobnie jak w przypadku decyzji Wydziału Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz odnoszącej się do EBLK,
również i w tym przypadku nie zdecydowano się na doprecyzowanie konkretnych
ustępów oraz punktów w ramach wskazanych artykułów u.o.s. W treści komunikatu
w sprawie zakończenia sezonu 2019/20 EBL z dnia 18 marca 2020 r. wskazano, że
zakończenie sezonu nastąpiło z zachowaniem miejsc w tabeli EBL według punktacji
uzyskanej w meczach rozegranych do dnia 12 marca 2020 r. Tytuł mistrza Polski
przypadł Stelmet Enea BC Zielona Góra, srebrnym medalistą został Start Lublin, natomiast trzecie miejsce zajął Anwil Włocławek [Zarząd PLK 2020]. Zgodnie z treścią
powyższego komunikatu, ostateczna klasyfikacja drużyn została ustalona na podstawie Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę PZKosz 2018. Z przyczyn oczywistych
nie odbyła się również runda finałowa, czyli tzw. faza play-off. Ustalono również, że
wszystkie zespoły zachowują prawo do gry w EBL w sezonie 2020/21.
Sezon 2019/20 został zakończony dzień po rozegraniu ostatniego, jak się później
okazało, spotkania (które i tak odbyło się bez udziału publiczności) pomiędzy Stelmetem ENEA BC Zielona Góra a MKS Dąbrowa Górnicza. Jednak na dzień 12 marca
2020 r. nie wszystkie drużyny miały rozegraną taką samą liczbę spotkań, tak jak miało to miejsce w EBLK, np. Polski Cukier Toruń rozegrał tylko 20 spotkań, ENEA Astoria Bydgoszcz rozegrała 21 spotkań, natomiast MKS Dąbrowa Górnicza – 23 spotkania, co stanowiło największą liczbę w całej lidze (pozostałe 13 drużyn rozegrało po
22 spotkania, co oznaczało, że do końca sezonu zasadniczego dla większości drużyn
pozostało 8 kolejek). Doprowadziło to ostatecznie do sytuacji, w której zespół,
który miał więcej zwycięstw i mniej porażek (Polski Cukier Toruń – 15 zwycięstw,
5 porażek) został sklasyfikowany w tabeli niżej niż zespół mający mniej zwycięstw
i więcej porażek (Asseco Arka Gdynia – 14 zwycięstw, 8 porażek). Powyższa sytuacja
wynikła z faktu, że w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę przewidziano, stosownie do lit. D.1.1, że:
Klasyfikację drużyn ustala się na podstawie punktów, zgodnie z zapisem zwycięstw i porażek, a mianowicie dwa (2) punkty za każdy wygrany mecz, jeden (1) punkt za każdy
przegrany mecz (włącznie z przegranymi wskutek braku zawodników) i zero (0) punktów za mecz przegrany walkowerem.

Skoro więc ostateczna klasyfikacja w sezonie 2019/20 EBL została ustalona w oparciu o wyżej wymienione przepisy na dzień 12 marca 2020 r. – a więc przy użyciu powyższych reguł – taka sytuacja (choć niespodziewana), ale jednak nastąpiła, a ostatecznie premiowana była ilość rozegranych przez kluby meczów. Stosując natomiast
klasyfikację drużyn znaną szerzej kibicom koszykówki z koszykarskiej ligi NBA,
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w której stosuje się procentowy współczynnik zwycięstw do rozegranych meczów,
Polski Cukier Toruń legitymował się współczynnikiem 0,75, natomiast Asseco Arka
Gdynia tylko 0,64. Z uwagi na powyższe porównanie, kryteria rozstrzygnięcia w EBL,
przyjęte za ostateczne doprowadziły do polemiki na linii Polski Cukier Toruń, a Prezesem Polskiej Ligi Koszykówki S.A. oraz PZKosz. Wyżej wspomniany prezes zarzucił
drużynie z Torunia, że nie rozegrała wszystkich meczów w przewidzianym terminie,
gdyż sama zdecydowała się na przekładanie swoich meczów ligowych z uwagi na
udział w europejskich pucharach w tym samym czasie [Kaczmarczyk 2020]. W odpowiedzi na powyższe stanowisko, klub z Torunia wystosował oświadczenie, w którym wskazał, że: „w sezonie 2019/2020 nigdy z własnej inicjatywy nie przekładał
spotkań ligowych” [Błaszczyk 2020]. Stanowisko to pozostaje jak najbardziej prawdziwe – Polski Cukier Toruń nie odbył 2 spotkań ligowych z uwagi na: 1) konflikt
z terminem meczowym rozgrywanym przez Stelmet ENEA BC Zielona Góra w lidze
VTB, który zaistniał w terminarzu EBL po awansie Polskiego Cukru Toruń do rozgrywek Ligi Mistrzów; 2) niedostępność Areny Toruń w przewidzianym terminie meczu
z ENEA Astorią Bydgoszcz – oba klubu proponowały, aby zamienić gospodarza tego
meczu, jednakże nie uzyskały na to zgody ze strony EBL [Kaczmarczyk 2020].
W tym miejscu należy zastanowić się, czy – w przypadku skierowania przez klub
z Torunia sprawy na drogę sądową – istniałyby szanse, aby ustalić fakt, że PLK S.A.,
jako podmiot zarządzający EBL, przyczyniła się np. do strat finansowych po stronie
klubu związanych z ostateczną klasyfikacją sezonu 2019/20 z uwagi na brak rozegrania dwóch meczów przez Polski Cukier Toruń. Taka sprawa byłaby oczywiście
rozpatrywana w kontekście „siły wyższej”, jaką z pewnością pozostaje pandemia
COVID-19 w Polsce, natomiast zapewne PLK S.A. argumentowałaby fakt konieczności niezwłocznego zakończenia EBL sytuacją zdrowotną panującą w kraju oraz
niemożnością rozgrywania meczów z udziałem publiczności. Oprócz powyższego
konieczność zakończenia EBL oraz ostatecznej klasyfikacji zespołów w następujący
sposób wyjaśniał Prezes PLK S.A. oraz PZKosz:
Pamiętać należy o tym, że wiele zespołów ma dotacje z jednostek samorządowych i od
wielu sponsorów. Te jednostki samorządowe oczekują tego, żeby ligę rozegrać. Istnieją
umowy o dotacje między klubami a tymi jednostkami, które mówią o tym, że są pewne
zadania do wykonania. A one wykonane są, gdy liga się kończy. Nie możemy zostać bez
rozstrzygnięcia. My też mamy swoje zobowiązania jako liga [Warzecha 2020].

Zakończenie rozgrywek w PGNiG Superlidze oraz PGNiG
Superlidze Kobiet
Rozgrywki ligowe w sezonie 2019/20 PGNiG Superligi, jak i PGNiG Superligi Kobiet zostały zakończone tego samego dnia przez ten sam podmiot. W dniu 23 marca
2020 r. Komisarz Ligi, w porozumieniu z zarządem Superligi sp. z o.o. – organem
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podmiotu zarządzającego oboma powyżej wskazanymi ligami, podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek w sezonie 2019/20 [PGNiG Superliga sp. z o.o. 2020]. Przybliżenia w tym miejscu wymaga również sama pozycja Komisarza Ligi, która nie występuje w każdej polskiej lidze zawodowej – zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Rozgrywek
ligi zawodowej w piłce ręcznej mężczyzn PGNiG Superligi w sezonie 2019/20 Komisarz Ligi jest właściwym organem Superligi do rozpatrywania spraw związanych
z rozgrywkami, jeśli Regulamin nie stanowi inaczej. Został on wyposażony w szereg
kompetencji, w tym, oprócz rozpatrywania spraw związanych z prawidłowością rozgrywek, między innymi przeprowadza on również proces licencyjny przed sezonami
rozgrywkowymi, a następnie egzekwuje postanowienia zawarte w procesie licencyjnym. Ponadto w skład jego obowiązków wchodzi również nakładanie sankcji i kar finansowych dla podmiotów biorących udział we współzawodnictwie organizowanym
przez Superligę sp. z o.o. za naruszenie Regulaminu Rozgrywek.
Decyzja odnośnie do zakończenia obu lig została podjęta podobnie jak w polskiej
koszykówce – w oparciu o miejsca w tabeli rozgrywek według punktacji uzyskanej
w meczach rozegranych do dnia 12 marca 2020 r. W komunikacie o zakończeniu
rozgrywek PGNiG Superligi i PGNiG Superligi Kobiet z dnia 23 marca 2020 r. Prezes
Superligi sp. z o.o. jako argument przemawiający za zakończeniem rozgrywek wskazał, w szczególności na:
zdrowie wszystkich osób zaangażowanych w rozgrywki (zawodników, kibiców, przedstawicieli mediów, a także osoby pracujące przy organizacji meczów) oraz na przewidywaną
niemożliwość wznowienia rywalizacji w tym sezonie [PGNiG Superliga sp. z o.o. 2020].

Tabela końcowa została ustalona przez Komisarza Ligi w oparciu o uzyskane przez
kluby punkty – a w przypadku identycznej liczby punktów między dwoma zespołami – na podstawie bilansu bramek we wszystkich meczach. W wyniku tych rozstrzygnięć mistrzem Polski zostało PGE VIVE Kielce, które jako jedyne oprócz Azotów
Puławy rozegrało 25 spotkań, pozostałe drużyny ligowe rozegrały po 24 spotkania.
Drugie miejsce zajęła Orlen Wisła Płock, natomiast trzecie miejsce przypadło NMC
Górnikowi Zabrze. Co istotne druga w tabeli Orlen Wisła Płock miała o jeden rozegrany mecz mniej od lidera i w przypadku zwycięstwa w następnym meczu zrównałaby
się punktami z PGE VIVE Kielce przy tej samej ilości rozegranych meczów, natomiast
przy ustalaniu końcowej kwalifikacji z pewnością wzięto pod uwagę fakt, że obie
drużyny w trakcie sezonu zasadniczego zmierzyły się już ze sobą dwukrotnie i w ramach tego dwumeczu lepsza okazała się drużyna z Kielc, dlatego też w razie ewentualnego dogrania jednego meczu przez Orlen Wisłę Płock, czy też nieuwzględnienia
meczu nr 25 po stronie PGE VIVE Kielce, i tak kielecka drużyna byłaby wyżej w tabeli
zgodnie z przepisami Regulaminu Rozgrywek ligi zawodowej w piłce ręcznej mężczyzn PGNiG Superligi w sezonie 2019/20. Zadecydowano również, analogicznie do
rozgrywek koszykarskich, że wszystkie drużyny biorące udział w PGNiG Superlidze
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otrzymują prawo startu w rozgrywkach w następnym sezonie, czyli postanowiono
rozegrać sezon bez spadków. Z przyczyn oczywistych nie odbyła się również runda
finałowa, czyli tzw. faza play-off.
W PGNiG Superlidze Kobiet, analogicznie jak w męskiej lidze, postanowiono przyznać tytuł mistrzowski oraz medale za drugie i trzecie miejsce – mistrzem Polski
została MKS Perła Lublin, srebro przypadło Metraco Zagłębiu Lubin, natomiast brązowy medal przyznano KPR Gminy Kobierzyce. Wszystkie drużyny w PGNiG Superlidze Kobiet rozegrały po 20 spotkań. Postanowiono również, że ostatnia drużyna nie
spadnie do niższej ligi, stąd też liga rozpocznie przyszły sezon rozgrywkowy w niezmienionym składzie. Uznano więc, iż rozegranie 20 z 28 przewidzianych spotkań
w ramach rozgrywek stanowi wystarczający argument do zakończenia rozgrywek
oraz przyznania medali mistrzostw Polski. W tym miejscu należy również wspomnieć, że w PGNiG Superlidze Kobiet – w przeciwieństwie do większości innych halowych lig zawodowych – nie jest rozgrywana faza play-off, a sezon kończy się po
rozegraniu 28 spotkań w ramach fazy zasadniczej, stąd też powody podjęcia takiej
decyzji mogły być inne niż w przypadku lig zawodowych, w których planowana była
faza play-off po fazie zasadniczej.

Zakończenie rozgrywek w PLUS Lidze oraz LSK
Ostatnim podmiotem, który podjął decyzję odnośnie do rozstrzygnięć sportowych
w sezonie 2019/20 była PLS S.A. Decyzją z dnia 25 marca 2020 r. Zarząd PLS S.A.
postanowił, po odbyciu narady przez członków Rady Nadzorczej PLS S.A., zakończyć
sezon rozgrywkowy 2019/20 PlusLigi, biorąc pod uwagę stan rozgrywek na dzień
12 marca 2020 r. po rozegraniu 24 z 26 kolejek wchodzących w skład sezonu zasadniczego [Zarząd PLS S.A. 2020]. Sezon PlusLigi został zakończony przed ukończeniem fazy zasadniczej sezonu 2019/20, dlatego też Zarząd PLS S.A. postanowił – inaczej niż PGNiG Superliga, PGNiG Superliga Kobiet, EBL, EBLK, LSK – nie przyznawać
tytułu mistrza Polski za ten sezon. Powyższa decyzja z pewnością była spowodowana tym, że liga miała dopiero wkroczyć w decydującą fazę play-off, natomiast różnice
punktowe pomiędzy zespołami z czołówki – Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle,
VERVĄ Warszawa ORLEN PALIWA, PGE Skrą Bełchatów oraz Jastrzębskim Węglem
były na tyle małe, że niezasadnym byłoby przyznawanie obecnemu liderowi tytułu
mistrza Polski. Należy w tym miejscu poczynić również uwagę, że w EBL różnice między drużynami z pozycji 1–3 również nie były wielkie – Mistrz Stelmet ENEA BC Zielona Góra miał bilans 19 zwycięstw oraz 2 porażek, natomiast drugi Start Lublin oraz
trzeci Anwil Włocławek legitymowały się bilansem 17 zwycięstw oraz 4 porażek,
a jednak rozgrywki postanowiono zakończyć i przyznać medale mistrzostw Polski.
Co więcej, biorąc pod uwagę ostatnie 10 sezonów PlusLigi, ostateczne rozstrzygnięcia wskazują, że nie zawsze drużyna, która zajmuje pierwsze miejsce w tabeli po
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fazie zasadniczej, zdobywa tytuł mistrza Polski w play-off – w 4 z ostatnich 10 sezonów PlusLigi mistrzostwo Polski ostatecznie zdobywała drużyna, która nie zajmowała pierwszego miejsca w tabeli po fazie zasadniczej (w sezonach 2011/12, 2012/13,
2013/14 oraz 2017/18). Sklasyfikowano jednak drużyny na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych do dnia 12 marca 2020 r. – ma to o tyle istotne znaczenie,
że pomimo nieprzyznania tytułu mistrza Polski za sezon 2019/20, ostateczna klasyfikacja drużyn umożliwia ustalenie, które drużyny nabyły uprawnienie do reprezentowania PlusLigi w rozgrywkach Ligi Mistrzów w piłce siatkowej CEV w sezonie
2020/21.
Postanowiono również, że z rozgrywek spadnie ostatnia drużyna w tabeli PlusLigi
na dzień 12 marca 2020 r., tj. BKS Visła Bydgoszcz, która na dzień zakończenia rozgrywek legitymowała się bilansem 3 zwycięstw oraz 21 porażek – oznaczało to, że
nawet w przypadku rozegrania pozostałych 2 kolejek sezonu zasadniczego PlusLigi
oraz odniesienia w nich 2 zwycięstw, ta drużyna z uwagi na wyliczenia matematyczne
i tak nie posiadała już szans na zajęcie miejsca innego niż 14, co oznaczało spadek do
ówczesnej KRISPOL I Ligi siatkówki mężczyzn. W komunikacie Zarządu Łuczniczki
Bydgoszcz S.A. (podmiotu zarządzającego drużyną BKS Visła Bydgoszcz) podano, że:
„drużyna sportowo przegrała ten sezon i z honorem musi przyjąć te rozstrzygnięcia”
[Zarząd Łuczniczki Bydgoszcz S.A. 2020]. Trzeba natomiast wskazać, że powyższe
rozstrzygnięcie zostało podjęte de facto wbrew ustalonemu Systemowi rozgrywek
PlusLigi w sezonie 2019/20, stosownie do którego – aby drużyna zajmująca 14 miejsce w tabeli PlusLigi opuściła PlusLigę w przyszłym sezonie, faza zasadnicza rozgrywek musiała zostać zakończona:
Drużyna, która zajmie 14 miejsce po zakończeniu fazy zasadniczej kończy rozgrywki

w sezonie 2019/2020 na 14 miejscu w klasyfikacji końcowej opuszcza PlusLigę i od se-

zonu 2020/2021 będzie miała prawo uczestniczyć w rozgrywkach 1 Ligi Mężczyzn [PLS
S.A. 2019].

Mając na uwadze decyzję o spadku jednej z drużyn, jej miejsce powinna zająć wybrana drużyna grająca w sezonie 2019/20 w ówczesnej KRISPOL 1 Lidze Mężczyzn,
natomiast w tym zakresie postanowiono o dość specyficznym rozwiązaniu:
O prawo gry w sezonie 2020/2021 w PlusLidze ubiegają się dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny KRISPOL 1. Ligi Mężczyzn, czyli Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała. Oba kluby
zostaną poddane szczegółowemu audytowi przez zewnętrzny podmiot. W przypadku,

gdyby wyżej wymienione zespoły nie spełniły wymogów (pierwszeństwo awansu według wyższego miejsca klasyfikacji końcowej KRISPOL 1. Ligi, po spełnieniu wymogów

regulaminowych), takiemu samemu audytowi poddana zostanie Visła Bydgoszcz, która
tym samym będzie wówczas miała szansę pozostać w PlusLidze [Zarząd PLS S.A. 2020].

Jak więc widać, ostateczny kształt PlusLigi w sezonie 2020/21 zostanie określony po
przeprowadzeniu kontroli finansowej oraz organizacyjnej przez zewnętrzny podmiot
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w klubach aspirujących do gry w PlusLidze – może się natomiast okazać, że BKS Visła
Bydgoszcz ostatecznie pozostanie w PlusLidze w przypadku, gdy audyt zewnętrzny
w Stali Nysa i BBTS Bielsko-Biała okaże się niesatysfakcjonujący dla PLS S.A.
Odnośnie do LSK sytuacja w rozgrywkach wyglądała inaczej, gdyż dobiegła
końca faza zasadnicza na warunkach przewidzianych przez System rozgrywek LSK
w sezonie 2019/20 – każdy klub rozegrał 22 kolejki, tj. mecz i rewanż z pozostałymi 11 zespołami. Z uwagi na powyższy fakt, Zarząd PLS S.A. postanowił zakończyć sezon oraz przyznać tytuł mistrza Polski za sezon 2019/20 bez rozgrywania
fazy play-off [PLS S.A. 2020]. Ostateczna kolejność drużyn w tabeli została ustalona według liczby punktów zdobytych przez każdy z zespołów w fazie zasadniczej. Mistrzem Polski został Grupa Azoty Chemik Police, srebrny medal przyznano
Developres SkyRes Rzeszów, natomiast na ostatnim stopniu podium sklasyfikowano drużynę ŁKS Commercecon Łódź (dwie pierwsze drużyny otrzymały również
prawo rywalizowania w Lidze Mistrzyń w sezonie 2020/21). Podkreślenia wymaga,
że między pierwszą a drugą drużyną w tabeli ostatecznie był tylko 1 punkt różnicy
(60 do 59), obie drużyny wygrały 21 z 22 spotkań, oraz po 1 przegrały, natomiast
kluczowym dla zdobycia mistrzostwa Polski przez Grupę Azoty Chemik Police okazał się fakt, że klub ten swoją jedyną porażkę odniósł w stosunku 2:3, za co otrzymał
1 punkt w tabeli. Przy tak wyrównanej rywalizacji nie sposób było przewidzieć jak
potoczyłaby się ewentualna rywalizacja obu tych drużyn w fazie play-off. Natomiast
w wywiadzie udzielonym po zakończeniu sezonu 2019/20, przedstawiciel drugiej
drużyny w tabeli LSK, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający Developres
SkyRes Rzeszów oznajmił:
Mistrzostwo Polski było w naszym zasięgu. Z jednej strony mamy najlepszy wynik w historii klubu, a z drugiej strony wielki niedosyt. Z jednej strony cieszę się, że mamy srebro,
a z drugiej strony żałuję, że nie powalczyliśmy o złoto [Wrona 2020].

My jako zarząd klubu, jako pierwsi ogłosiliśmy, że ze względu na warunki związane z koronawirusem, zaakceptujemy każdą decyzję administracyjną i ligową [Wrona 2020].

Identyczna różnica punktowa wystąpiła ponadto między drużyną trzecią w tabeli – ŁKS Commercecon Łódź, a czwartą – DPD Legionovią Legionowo, gdyż obie
drużyny zanotowały po 14 zwycięstw oraz 8 porażek, natomiast o ostatecznym wyniku zadecydowała okoliczność, że ŁKS Commercecon Łódź odniósł 12 zwycięstw
stosunkiem setów 3:0 oraz 3:1 oraz 2 zwycięstwa stosunkiem setów 3:2, natomiast
DPD Legionovia Legionowo odniosła 11 zwycięstw stosunkiem setów 3:0 oraz 3:1
oraz 3 zwycięstwa stosunkiem setów 3:2. Jak więc widać argument użyty przez PLS
S.A., dotyczący faktu rozegrania całej fazy zasadniczej, nie usuwa pewnych wątpliwości związanych z zatwierdzeniem ostatecznych wyników w sezonie, w przypadku
gdy pomiędzy klubami walczącymi o miejsca pierwsze–drugie oraz trzecie–czwarte
występowały tak nikłe różnice punktowe.
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Tabela 1. Podsumowanie rozstrzygnięć w ligach zawodowych sportów halowych
Rozgrywki
ligowe

Data
zakończenia

PGNiG
Superliga
Kobiet*

23 marca
2020 r.

PGNiG
Superliga*

23 marca
2020 r.

EBL*

18 marca
2020 r.

EBLK*

12 marca
2020 r.

Plus Liga

25 marca
2020 r.

LSK
(od sezonu
2020/21
TAURON
Liga)

25 marca
2020 r.

Klasyfikacja
końcowa

Rozstrzygnięcia
sportowe

Decyzja Komisarza
Ligi w porozumieniu
z Superligą sp. z o.o
(przyznano medale
Mistrzostw Polski)

Dokonano klasyfikacji drużyn na
dzień 12 marca
2020 r.

Sezon został
zakończony przed
zakończeniem fazy
zasadniczej

Decyzja podmiotu zarządzającego – PLK S.A.
(przyznano medale
Mistrzostw Polski)

Dokonano klasyfikacji drużyn na
dzień 12 marca
2020 r.

Sezon został
zakończony przed
zakończeniem fazy
zasadniczej oraz
fazy play-off

Sposób zakończenia

Decyzja Komisarza
Ligi w porozumieniu
z Superligą sp. z o.o
(przyznano medale
Mistrzostw Polski)

Decyzja podmiotu zarządzającego –PZKosz
(przyznano medale
Mistrzostw Polski)

Decyzja podmiotu zarządzającego – PLS S.A.
(nie przyznano medali
Mistrzostw Polski)
Decyzja podmiotu zarządzającego – PLS S.A.
(przyznano medale
Mistrzostw Polski)

Dokonano klasyfikacji drużyn na
dzień 12 marca
2020 r.

Dokonano klasyfikacji drużyn na
dzień 12 marca
2020 r.

Dokonano klasyfikacji drużyn na
dzień 12 marca
2020 r.**
Dokonano klasyfikacji w oparciu
o wyniki fazy
zasadniczej

Sezon został
zakończony przed
zakończeniem fazy
zasadniczej oraz
fazy play-off

Sezon został
zakończony przed
zakończeniem fazy
zasadniczej oraz
fazy play-off

Sezon został
uznany za zakończony przed
zakończeniem fazy
zasadniczej oraz
fazy play-off
Sezon został
zakończony po
zakończeniu fazy
zasadniczej oraz
przed fazą play-off

Oznaczono rozgrywki ligowe, w których postanowiono o braku spadków/awansów w sezonie 2019/20.
W przypadku PlusLigi postanowiono sklasyfikować drużyny, w celu wskazania, które z nich uzyskały
prawo do gry w rozgrywkach europejskich w następującym sezonie.

*

**

Źródło: Opracowanie własne.
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W kwestii spadków oraz awansów zadecydowano w sposób analogiczny do rozwiązań z PlusLigi, tj. ostatnia drużyna w tabeli – Wisła Warszawa utraciła uprawnienie do udziału w rozgrywkach TAURON Ligi w sezonie 2020/21, natomiast o prawo
gry w sezonie 2020/21 w jej ramach będą się ubiegać dwie najwyżej sklasyfikowane
drużyny 1. Ligi Kobiet – Joker MEKRO ENERGOREMONT Świecie i UNI Opole. Natomiast w kwestii awansu oraz spadku dopuszczono możliwość wystąpienia analogicznej sytuacji jak w PlusLidze:
Oba kluby zostaną poddane szczegółowemu audytowi przez zewnętrzny podmiot.
W przypadku, gdyby wyżej wymienione zespoły nie spełniły wymogów (pierwszeństwo
awansu według wyższego miejsca klasyfikacji końcowej 1. Ligi Kobiet, po spełnieniu wymogów regulaminowych), takiemu samemu audytowi poddana zostanie Wisła Warszawa, która tym samym będzie wówczas miała szansę pozostać w LSK [Zarząd PLS S.A.
2020].

Sposób zakończenia rozgrywek ligowych w sezonie 2019/20
a jego wpływ na zobowiązania umowne klubów oraz
zawodników
Przy okazji każdego z powyższych rozstrzygnięć dotyczącego rozgrywek w sezonie
2019/20 należy mieć na uwadze, że to, czy podmiot zarządzający ligą zawodową zdecydował się na sportowe rozstrzygnięcia – tj. przyznanie medali mistrzostw Polski
za określone miejsce zajmowane przez zespół w dniu zakończenia ligi, ma istotny
wpływ na ewentualne świadczenia ze strony klubów na rzecz zawodników, które
stają się wymagalne w razie osiągnięcia danego wyniku sportowego w rozgrywkach
przez zespół albo samego zawodnika. Częstymi postanowieniami w umowach zawieranych między zawodnikami a klubem sportowym są bowiem przykładowo: 1) dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięcie konkretnego wyniku sportowego przez klub
(zdobycie mistrzostwa Polski, zdobycie medalu czy uniknięcie spadku); 2) dodatkowe wynagrodzenie za indywidualne osiągnięcia zawodnika (zdobycie tytułu najlepszego zawodnika rozgrywek, króla strzelców, czy wybór do najlepszej drużyny sezonu); 3) dodatkowe wynagrodzenie za rozegranie określonej ilości minut/meczów
w trakcie sezonu; 4) automatyczne przedłużenie kontraktu w przypadku rozegrania
przez zawodnika określonej ilości minut/meczów w trakcie sezonu – taki katalog
pozostaje ograniczony zarówno tzw. przepisami prawa sportowego wewnętrznego, ustanawianymi przez organizatora współzawodnictwa w określonej dyscyplinie
sportu, jak i przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności przepisami dotyczącymi swobody umów oraz prawa zobowiązaniowego).
Z jednej strony kluby występują jako podmioty zobowiązane do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz zawodników, z drugiej zaś umowy podpisywane
ze sponsorami również przewidują dodatkowe świadczenia ze strony sponsorów na
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rzecz klubu w wyniku osiągnięcia przez klub określonych wyników sportowych (np.
zdobycia mistrzostwa Polski, zdobycia medalu mistrzostw Polski, czy też np. uniknięcia spadku). Jednym z klubów sportowych, który mógł stracić najwięcej właśnie
na tego typu umowach sponsorskich, jest Polski Cukier Toruń, który w wyniku rozegrania 2 meczów mniej w sezonie, został ostatecznie sklasyfikowany na 5. pozycji w EBL, tymczasem – w przypadku rozegrania zaległych spotkań – mógł osiągnąć
wyższe miejsce [Kaczmarczyk 2020].
Należy również wspomnieć o oświadczeniu wydanym przez Klub Koszykówki
Włocławek w porozumieniu ze wszystkimi klubami EBL, w którym podano:
Zarówno dla klubów, jak i trenerów oraz zawodników kluczowe jest obecnie rozliczenie
zakończonego sezonu. Każdy z klubów Energa Basket Ligi poniesie duże straty finansowe. Równoznaczne jest to z brakiem możliwości wypłacenia pełnych kontraktów zawodników i trenerów za cały, wstępnie planowany, sezon 2019/2020 [Fałkowski 2020].

Takie oświadczenie nie posiada oczywiście żadnej mocy prawnej, gdyż nie pochodzi
od podmiotu zarządzającego EBL, natomiast w sposób wyraźny wskazano nadchodzące problemy finansowe polskiej koszykówki. Przekaz ten miał również na celu
ukazać wspólną politykę wszystkich polskich klubów koszykarskich w zakresie niemożności przestrzegania warunków kontraktowych zawartych z zawodnikami na
sezon 2019/20 w ich pierwotnym brzmieniu.

Skutki finansowe pandemii COVID-19 dla klubów sportowych
w Polsce
W wyniku przedwczesnego zakończenia rozgrywek sportowych w Polsce, praktycznie każda drużyna sportowa poniesie z tego tytułu straty finansowe. Największe
problemy ekonomiczne zarejestrują kluby sportowe, które dużą część swojego budżetu opierały na dochodzie uzyskiwanym z organizowania spotkań ligowych w roli
gospodarza. Co więcej wielu dotychczasowych sponsorów sportu będzie musiało
podjąć decyzję a propos możliwości dalszego wspierania sportu na dotychczasowych
zasadach. Konieczność wstrzymania finansowania nie ominęła również klubów odnoszących znaczące sukcesy nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej, czego przykładem jest chociażby PGE VIVE Kielce, które w wyniku pandemii
COVID-19 utraciło, po osiemnastu latach, swojego wieloletniego sponsora – Grupę
VIVE z uwagi na powstałe problemy finansowe, a sam klub zorganizował publiczną
zrzutkę na pokrycie powstałej w wyniku tej decyzji dziury budżetowej [Szarek 2020].
Z kolei Asseco Arka Gdynia poinformowała, że w wyniku konieczności wprowadzenia ograniczeń budżetowych, zrezygnowała z udziału w prestiżowych europejskich rozgrywkach 7days EuroCup, a skład na sezon 2020/21 zostanie zbudowany
bez udziału zawodników zagranicznych, których kontrakty z reguły są wyższe niż
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zawodników polskich [Sumowski 2020]. Natomiast Grzegorz Kita [2020] wskazuje,
że biorąc pod uwagę kluby sportowe najbardziej dotkliwe będą dla nich straty finansowe wynikające bezpośrednio z zawieszenia ich działalności bieżącej, tj. w szczególności z dnia meczowego, mając przy tym na uwadze, że równocześnie muszą one
ponosić koszty stałe, w szczególności dotyczące wynagrodzeń zawodników.

Podsumowanie
Podmioty zarządzające ligami zawodowymi sportów halowych podjęły różne decyzje odnośnie ostatecznych rozstrzygnięć w ramach sezonu 2019/20. Należy jednak
wskazać, że w takich okolicznościach jakakolwiek decyzja mogła nieść za sobą kontrowersje. Jednakże w przypadku sportów halowych należy w szczególności mieć na
uwadze, że wszystkie z nich (oprócz PGNiG Superligi Kobiet) miały w najbliższym
czasie wkroczyć w decydującą fazę play-off, która z uwagi na swoją specyfikę dostarcza bardzo często sensacyjnych rozstrzygnięć, natomiast końcowa klasyfikacja
w sezonie – po fazie play-off – bardzo często nie jest równoznaczna z tą z dnia zakończenia fazy zasadniczej. W tej materii nie należy jednak iść za daleko i nie sposób podważać np. tytułu mistrzowskiego EBLK zdobytego przez Arkę Gdynia, która rozegrała sezon zasadniczy odnosząc 21 zwycięstw oraz 0 porażek. Oczywiście
historia sportu zna sytuacje, w których ósma drużyna wchodząca do fazy play-off
jest w stanie ograć drużynę przystępującą z pierwszego miejsca, jak miało to miejsce
w sezonie 2016/17 EBL, kiedy to pierwszy po fazie zasadniczej Anwil Włocławek został wyeliminowany w ćwierćfinałach play-off przez przystępujący z ósmego miejsca
zespół Energii Czarnych Słupsk. Jednakże ten sam Anwil Włocławek już w sezonie
2017/18 potrafił wygrać mistrzostwo Polski, będąc na czwartej pozycji po zakończeniu fazy zasadniczej.
W ocenie autora decyzja o zakończeniu sezonów w ligach zawodowych sportów
halowych powinna uwzględniać specyfikę tych rozgrywek, których kluczowym etapem jest faza play-off. Należałoby w tym miejscu docenić „odważną” decyzję podjętą
przez PLS S.A., która w wyniku niedokończenia fazy zasadniczej oraz przewidywanej niemożności rozegrania fazy play-off postanowiła nie przyznawać tytułu mistrza
Polski w tym sezonie, klasyfikacja pozostała jednak wiążąca w kontekście uzyskania prawa do gry w europejskich pucharach. Zdaniem autora to właśnie ta decyzja
najbardziej uwzględnia specyfikę rozgrywek, których końcowe rozstrzygnięcia mają
miejsce w fazie play-off, w której często dochodzi również do rozstrzygnięć innych,
niż tych zauważalnych w trakcie fazy zasadniczej.
Przy analizie decyzji dotyczących sposobu zakończenia rozgrywek w ligach zawodowych będących przedmiotem niniejszego artykułu, należy również mieć na
uwadze to, że mogły zostać one podyktowane względami ekonomicznymi. Umowy
zawierane przez ligi zawodowe oraz przez kluby sportowe ze swoimi partnerami

Ligi zawodowe sportów halowych w obliczu pandemii COVID-19 w Polsce

65

(sponsorami) są bowiem często uzależnione od ostatecznych wyników sportowych
osiągniętych w ramach danego sezonu rozgrywkowego, stąd też w interesie tych
podmiotów było podjęcie takiej decyzji o zakończeniu rozgrywek. Niemniej jednak
ostatecznie i tak wszystkie podmioty związane ze sportem w zaistniałej sytuacji pozostają stratne, natomiast nadchodzące lata mogą okazać się bardziej skomplikowane dla lig zawodowych, z uwagi na przewidywane ograniczone możliwości finansowe
klubów sportowych, wynikające z możliwej mniejszej chęci finansowego angażowania się sponsorów w sport zawodowy.
Analiza decyzji podjętych przez podmioty zarządzające ligami zawodowymi
sportów halowych powinna być również dokonywana w obliczu sytuacji zdrowotnej panującej w Polsce. W marcu 2020 r., biorąc pod uwagę wszelkie dostępne informacje na temat zagrożenia epidemiologicznego w kraju, można było – uznać, że
sport zawodowy oraz imprezy masowe z nim związane powinny zostać wstrzymane
i w konsekwencji zejść na dalszy plan. Z kolei dalsze trwanie w niepewności związanej z tym, czy rozgrywki ligowe zostaną wznowione czy też nie, nie byłoby korzystne
dla podmiotów zarządzających ligami zawodowymi, a także dla klubów sportowych
oraz ostatecznie dla samych zawodników, z których wielu jest obcokrajowcami, którzy mogliby podjąć decyzję o powrocie do ojczyzny, aby być razem ze swoimi rodzinami. Ostatecznie bowiem sport, mimo że jest bardzo istotnym elementem życia
społecznego, pozostaje jednak dodatkiem do spraw bardziej istotnych, takich jak
zdrowie publiczne.
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Professional leagues of indoor sports in the face of COVID-19 pandemic
in Poland
S ummary

In the face of the prevailing health situation in Poland related to the COVID-19 pandemic,
sports competitions in their current form have been questioned, some sports leagues stopped
competing as soon as the COVID-19 disease reached Poland. The aim of the article is to
characterise the decisions of the entities managing professional leagues in handball, basketball
and volleyball, concerning the ending of league games in the 2019/20 season in the face of
the COVID-19 pandemic in Poland. The article also presents the sports-related consequences
of the final decisions made by these entities, which additionally differ significantly from each
other.
Keywords: sport, professional league, sports league, league season, COVID-19

Ligi zawodowe sportów halowych w obliczu pandemii COVID-19 w Polsce
S treszczenie

W obliczu panującej sytuacji zdrowotnej w Polsce związanej z pandemią COVID-19, pod znakiem zapytania stanęła możliwość dalszego prowadzenia rozgrywek sportowych w dotychczasowej ich formie, a niektóre rozgrywki ligowe zostały zakończone jak tylko choroba COVID-19
dotarła do Polski. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki decyzji podmiotów zarządzających ligami zawodowymi w piłce ręcznej, koszykówce oraz siatkówce dotyczących zakończenia rozgrywek ligowych w sezonie 2019/20 w obliczu pandemii COVID-19 w Polsce.
W artykule zaprezentowano również konsekwencje sportowe podjętych przez te podmioty
ostatecznych decyzji, które dodatkowo znacząco się od siebie różnią.
Słowa kluczowe: sport, liga zawodowa, rozgrywki ligowe, sezon ligowy, COVID-19
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Klub TS Podbeskidzie

Komunikacja marketingowa
europejskich klubów piłkarskich
w dobie pandemii
Wstęp
Na początku marca 2020 r. doszło do bezprecedensowej sytuacji zawieszenia rozgrywek piłki nożnej niemal we wszystkich krajach Europy. Taka decyzja władz piłkarskich spowodowana była rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Zawieszono
także rozgrywki ogólnoeuropejskie. Ten obrót wydarzeń w dużym stopniu wpłynął
na strategie marketingowe klubów. Mając na uwadze wielkość przemysłu piłkarskiego w Europie, utrzymanie zainteresowania kibiców oraz sponsorów stało się niezwykle dużym wyzwaniem dla organizacji sportowych. To z kolei zachęciło kluby do
stosowania innowacyjnych praktyk w komunikacji marketingowej, która w głównej
mierze odbywa się przez Internet. A stawka gry jest wysoka.
Według Deloitte Football Money League [Deloitte 2020], lider rankingu klubów
o najwyższych przychodach, FC Barcelona, w 2019 r. osiągnęła zyski na poziomie
840 mln EUR, z kolei przychody Realu Madryt oraz Manchesteru United znacznie
przekroczyły 700 mln EUR. Wszystkie z dziesięciu klubów poddanych badaniu
znajdują się w rankingu dwudziestu najbardziej dochodowych klubów piłkarskich
Europy.
Struktura przychodów wyżej wspomnianych klubów opiera się na trzech głównych filarach: przychody ze sprzedaży praw telewizyjnych, komercyjne oraz z dnia
meczowego. Ponad połowa zysków większości klubów ujętych w badaniu pochodzi
ze sprzedaży praw telewizyjnych, choć wyjątkiem są tutaj Real Madryt oraz Paris
Saint Germain, dla których większe źródło przychodu stanowią umowy handlowe.
Z powodu braku możliwości organizowania meczów piłkarskich, kluby sportowe ponoszą wymierne straty. Dla najlepszych klubów Europy, dzień meczowy stanowi od
13% do 18% rocznego przychodu. Angielski Tottenham Hotspur w sezonie 2018/19
zarobił z tego tytułu 92,5 mln EUR, co dało ponad 3,5 mln EUR przychodu na jeden
mecz [Lange 2020].
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Już dziś mecze ligi angielskiej dostępne są na platformach nadawczych w ponad
100 krajach na całym świecie [Maguire 2020]. Mając na uwadze dalszy przewidywany wzrost popularności sportu w krajach rozwijających się, sytuacja finansowa
klubów o globalnej popularności zdana jest na dalszy wzrost w kolejnych latach.
Bezpośrednim powodem może być rozwój klasy średniej w Chinach, Indiach czy
w Indonezji, gdzie wzrost gospodarczy powinien mieć przełożenie na możliwości
konsumpcyjne mieszkańców [Plunkett 2020]. Jednak patrząc na zmieniający się krajobraz rynku praw telewizyjnych i rosnącą konkurencję firm telekomunikacyjnych,
zasady sprzedaży tych praw mogą ulec zmianie. Firma Amazon już jest w posiadaniu
praw do transmitowania meczów angielskiej Premier League w okresie świątecznym, a Apple, Facebook, Netflix i Google także mogą okazać się wkrótce poważnymi
rywalami dla telewizji komercyjnych. Dynamiczna sytuacja na rynku zmusza kluby
do szukania sposobów zwiększania dochodów z dnia meczowego. W tym przypadku
ważne jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb konsumenta oraz tworzenie oferty
dostosowanej do jego indywidualnych wymagań. Mając na uwadze rozwój technologiczny oraz zwyczaje konsumpcyjne wchodzącego w dorosłość Pokolenia Z, kluby
powinny podążać w kierunku innowacyjnych rozwiązań.
W ostatnich latach wśród badaczy nasiliło się zainteresowanie innowacjami
w sporcie, w dużej mierze związanymi z kierunkiem zarządzania. Można przyjąć,
że nowoczesne formy zarządzania wpływają na wzrost skuteczności tej dziedziny,
jednak póki co nie ma empirycznych dowodów na potwierdzenie tego faktu w liczbach, ani w konkretnych badaniach naukowych [Tjønndal 2017]. Innowacje mogą
odgrywać bardzo ważną rolę zarówno w sferze technicznej wybranej dyscypliny, jak
i w sferze biznesowo-administracyjnej, dając przewagę konkurencyjną. Innowacja,
w ujęciu akademickim, jest odpowiedzią na istniejące problemy, zmierzającą ku maksymalizacji osiągnięć tak sportowców, jak i klubów, czy też związków sportowych
[Rinquet i in. 2013]. W dobie ogólnoświatowej pandemii kluby sportowe zmuszone
są zaadaptować się do nowych warunków i wdrożyć działania, które zrekompensują
konsumentom utracone korzyści. Niewątpliwie pomocnym narzędziem dla klubów
jest Internet.
Rozwój Internetu oraz jego powszechna dostępność sprawiają, że to właśnie kanały internetowe są głównym narzędziem komunikacji z konsumentem, jak w teoriach związanych z zarządzaniem i komercjalizacją sportu traktowani są kibice
[Gammelsæter 2020]. Rozwój technologii otwiera specjalistom z branży komunikacji marketingowej szereg możliwości, w tym dwukierunkową komunikację oraz
budowanie relacji z klientem. W początkowej fazie istnienia Internetu organizacje
świata sportu ograniczały się do publikowania informacji i komunikatów na temat
klubu i zespołu. Obecnie komunikacja z kibicami osiągnęła zupełnie inny wymiar,
gdzie w centrum znajduje się odbiorca, który równocześnie sam stał się twórcą treści
[Ojo 2018].
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Wraz z rosnącą popularnością sportu w XXI w. zaczęła również rosnąć liczba jego
odbiorców medialnych, w tym tych, którzy korzystają z Internetu. Szczególne nadzieje wiązano z nowymi możliwościami podniesienia efektywności sprzedaży nowych produktów oraz usług konsumentom [Nartz i Schoech 2000]. Tak też dzieje się
w przemyśle piłkarskim. Przejście z technologii wykorzystania linii telefonicznych
oraz modemów na nowoczesne formy łączności sprawiło, że ludzie z całego świata mogą wchodzić na strony internetowe swoich ulubionych klubów, a sieć stała się
łącznikiem między organizacjami a konsumentami na całym świecie [Pitta i Fowler
2005].
Celem artykułu jest określenie, jakie innowacyjne treści pojawiły się na klubowych stronach internetowych oraz na portalu społecznościowym Facebook w efekcie zawieszenia rozgrywek piłkarskich w okresie od 10.03.2020 do 30.04.2020.

Przegląd literatury
Komunikacja marketingowa określana jest jako zbiór interpersonalnych praktyk
komunikacyjnych, których celem jest wywarcie efektów behawioralnych, kognitywnych lub afektywnych na określonej grupie odbiorców wewnątrz lub na zewnątrz
organizacji [Buttle 1995]. Historia tej dziedziny komunikacji sięga lat czterdziestych
minionego wieku, kiedy to napisano pierwsze prace naukowe w tym obszarze, z kolei badania bardziej nam współczesne pozwalają wskazać pięciu autorów, których
teorie do dziś tworzą rdzeń podręcznikowych opracowań zagadnienia komunikacji
marketingowej. Są to: Wilbur Schramm, Claude E. Shannon, Warren Weaver, Joseph
T. Klapper, David K. Berlo oraz Harold D. Lasswell [Buttle 1995]. Należy szczególnie podkreślić rolę ostatniego badacza, który zwrócił uwagę na interdyscyplinarny
wymiar nauki o komunikacji, uznając przy tym istotną rolę jaką pełni komunikacja
w osiąganiu między innymi celów ekonomicznych organizacji [Lasswell 1958].
Teorie bardziej nam współczesne postrzegają zaś komunikację marketingową
jako formę budowania świadomości istnienia produktów oraz usług wśród konsumentów, przyciąganie oraz utrzymanie klienta, jak również zbieranie funduszy
[Hallahan 2007]. W akademii przyjęło się założenie, że cechą charakterystyczną
komunikacji marketingowej jest aktywny nadawca, który przekazuje informacje
pasywnemu odbiorcy w procesie transferu [Finne i Grönroos 2009]. Takie podejście obecnie zmienia się na rzecz tworzenia relacji z konsumentem, a także propagowania dwukierunkowej komunikacji, w przeciwieństwie do modelu stosowania
perswazji.
Wzajemna relacja między klubem sportowym a kibicem sięga dużo głębiej niż do
poziomu wymiaru transakcji handlowej. Komunikacja marketingowa musi uwzględniać w swoich działaniach potrzebę właściwego zarządzania tą relacją [Marshall i in.
2012]. Mówiąc o procesie komunikacji marketingowej w sporcie, postrzega się ją
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jako dziedzinę, która traktuje sport w kategorii narzędzia wykorzystywanego w celu
promowania produktów oraz usług konsumenckich, jak również do reklamowania
wydarzeń, usług oraz produktów sportowych wśród konsumentów [Thrassou i in.
2012]. Dość oczywiste wydaje się dziś stwierdzenie, że głównym kanałem, z którego
korzysta się w tym procesie, jest Internet.
Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę magazynów naukowych, przeprowadzonych badań i opublikowanych artykułów obecna sytuacja zachęca do dalszego rozwoju badań nad komunikacją, która w świecie sportu postrzegana jest
jako „klej”, który łączy klub z jego interesariuszami [Slack 2014]. Mając na uwadze szybkość rozprzestrzeniania się informacji przez media cyfrowe, a także coraz
większy zasięg informacji, odpowiedzialność za strategie komunikacyjne rośnie
[Boyle 2016]. Niewłaściwy komunikat bardzo szybko się rozprzestrzenia, więc nie
wystarczy aktywnie odpowiadać kibicom, ale należy to robić w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami, aby przekaz nie wpłynął negatywnie na wizerunek
klubu [Nessel 2016].
Powszechnie uważa się, że obecność organizacji w Internecie jest kluczowa dla
skutecznego konkurowania i realizowania strategii jej rozwoju. Internet jest obecnie
prawdopodobnie najważniejszym źródłem pozyskiwania informacji przez konsumenta [Gonzalez i in. 2015]. To założenie, w połączeniu z faktem galopującego rozwoju technologii komunikacyjnych sprawia, że rosną możliwości przedsiębiorstw
w budowaniu swoich relacji z odbiorcami. Z jednej strony zwiększa się trudność
kontroli nad możliwymi kanałami komunikacji, z drugiej strony postępująca digitalizacja ułatwia dotarcie do docelowej grupy konsumentów [Melanthiou 2012].
Biorąc pod uwagę przewidywania o dalszym wzroście zaangażowania konsumentów online [Stokes i Jensen 2011] należy przewidywać, że kluby piłkarskie także
będą intensyfikować swoje działania marketingowe w Internecie. Aby trafić z odpowiednim komunikatem do właściwego odbiorcy trzeba jednak dokonać segmentacji i wziąć pod uwagę jego motywacje oraz emocjonalne zaangażowanie. Koncepcją
naukową, która zajmuje się zarządzaniem relacją z klientem w sieci z nastawieniem
na wzmacnianie wizerunku marki oraz na osiąganie wymiernych korzyści przez
kontrolowanie i zarządzanie tą relacją i zachęcając do dialogu, jest Zintegrowana
Komunikacja Marketingowa [Angelopulo i Barker 2005]. Warto jednak podkreślić,
że coraz większą uwagę zwraca się na Model Komunikacji Relacji, ukierunkowany
na budowanie i utrzymywanie relacji z konsumentem przez stosowanie odpowiednich technik komunikacji [Finne i Grönroos 2009]. Wykorzystanie mediów społecznościowych do realizacji celów marketingowych jest praktyką powszechnie stosowaną przez kluby sportowe. Komunikacja prowadzona za pomocą sieci dostępnych
kanałów jest przykładem skutecznego wykorzystania komunikacji marketingowej
[Filo i in. 2015].
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Założenia badawcze
W badaniu zastosowano metodę analizy treści [Berelson 1952]. Analizowano komunikację marketingową klubów prowadzoną przez ich oficjalne strony internetowe.
Pod uwagę wzięto informacje zamieszczane na stronach klubowych w okresie od
10 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Przeanalizowano łącznie 1 119 wpisów.
Wszystkie zakodowano i sklasyfikowano w wątki nadrzędne. W przypadku, gdy dany
wątek pod względem tematyki mógł podlegać klasyfikacji w kilku kategoriach jednocześnie, został przypisany do najbardziej adekwatnej grupy tematycznej, według
subiektywnej opinii autora.
Badaniom poddano dziesięć wiodących klubów piłkarskich (tabela 1), po dwa
z pięciu najlepszych lig Europy, tj.: Chelsea Londyn, Tottenham Hotspur (Premier
League), Real Madryt, Atletico Madryt (La Liga), FC Bayern Monachium, Borussia
Dortmund (Bundesliga), Juventus Turyn, SSC Napoli (Serie A), Paris Saint-Germain,
Olympique Lyon (Ligue 1). Wszystkie wyżej wymienione zespoły awansowały z fazy
grupowej do rundy pucharowej Ligi Mistrzów UEFA, czyli do ostatniej rundy, która
została (częściowo) rozegrana przed zawieszeniem rozgrywek. Statystykę opisową
badanych zmiennych opisano w tabeli 2. Obserwacja stron internetowych i odczytywanie zamieszczanych tam informacji (tabela 3) są źródłem danych, które dają moż-
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Tabela 1. Popularność klubów w mediach społecznościowych [w mln] oraz struktura ich
przychodów [w mln euro] w sezonie 2018/19

Popularność klubów w mediach społecznościowych [w mln]

Twitter

YouTube

13,8

4,0

33,5

1,6

0,9

5,3

210,4

151,9

354,6

75,6

92,5

144,8

4,5

0,2

Struktura przychodów klubów [w mln EUR]

Przychody
komercyjne

Sprzedaż praw
telewizyjnych

Dzień meczowy

227,1

Źródło: Deloitte [2020].
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Tabela 2. Statystyka opisowa badanych zmiennych

Wątki dotyczące wirusa COVID-19 i związanych z nim
działań klubu
Pomoc charytatywna/fundacje

Oświadczenia klubu w związku z sytuacją pandemii

Zaangażowanie klubu w walkę z wirusem COVID-19

Apele wsparcia dla kibiców, społeczności

Średnia liczba
wskazań

Odchylenie
standardowe

5,1

4,7

3,3

3,0

2,7

2,3

2,7

2,4

COVID-19, wyzdrowienia, zachorowania

Wątki dotyczące zarządzania i interesariuszy

1,9

3,0

Piłka nożna kobiet

7,7

9,0

Inne organizacje (liga, UEFA, MKOl, etc.)

Akademia

Inne dyscypliny sportu

Finanse/obniżki zarobków/refundacje

Sponsorzy

Wątki dotyczące innowacyjnych treści komunikacji
Historia – sukcesy klubu i wspomnienia o byłych zawodnikach

Statystyki i fakty na temat gry zawodników

Obecny zespół

Ciekawostki z życia zawodników

4,6

4,4

2,5

1,5

4,7

5,2

5,9

1,3

1,4

2,0

26,5

22,0

11,7

7,7

12,0

8,8

Inne wątki

9,8

14,6

Quizy i konkursy

4,2

9,6

Kibice – inicjatywy

Wskazówki dla kibiców

E-sport

Źródło: Strony internetowe klubów.

4,0

2,0

1,7

5,5

3,7

1,4

liwość dokonania ich interpretacji. W celu pomiaru popularności wątków tematycznych wykorzystano portal społecznościowy Facebook. Przez analizę 1 557 wpisów
oraz liczby ich polubień ustalono tematykę pięciu najbardziej popularnych postów
w okresie obejmującym badanie (tabela 4), a następnie porównano je pod względem
tematyki z wpisami, które najczęściej pojawiały się na stronach internetowych klubów, aby ustalić ich związek z innowacjami w komunikacji marketingowej.
Podczas prowadzenia badań dokonano podziału postów na grupy tematyczne
i obliczono częstotliwości ich występowania na stronach internetowych klubów.
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Tabela 3. Wykaz popularności wpisów na portalu Facebook. Liczba polubień [w tys.] pięciu
najbardziej popularnych postów (1–5)
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81
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44
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Źródło: Facebook.
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W kolejnym etapie ustalono tematykę pięciu najbardziej popularnych wątków opublikowanych na portalu Facebook w celu sprawdzenia, czy innowacyjność w komunikacji marketingowej znajduje odzwierciedlenie w popularności wpisów.

Wyniki badań i dyskusja
Wątki sportowe dominują
Badania wykazały, że większość komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych klubów dotyczyła wydarzeń związanych bezpośrednio z piłką nożną jako
dyscypliną sportu. Fakt ten znalazł potwierdzenie zarówno w analizie treści zamieszczonych na klubowych stronach internetowych, jak i w liczbie polubień najbardziej
popularnych wpisów na portalu społecznościowym Facebook. Przypomnienia historycznych osiągnięć, wsparte filmami video, czy wspomnienia dawnych oraz obecnych
gwiazd danego klubu skupiały znacznie większą uwagę odbiorców niż np. rywalizacja w e-sporcie. Na uwagę zasługuje również fakt, że wszystkie z pięciu najbardziej
popularnych wpisów klubu Paris Saint-Germain dotyczyły ostatniego spotkania tego
zespołu w Lidze Mistrzów UEFA, które rozegrane zostało 11 marca 2020 r.
Innowacje w komunikacji marketingowej

Jeśli chodzi o wprowadzane innowacje, to wyjątkowym działaniem wyróżniła się
Borussia Dortmund, zamieszczając na stronie internetowej klubu obraz w technice
trójwymiarowej. Jest to potwierdzenie faktu, że klub z Dortmundu przykłada dużą
wagę do wprowadzania nowatorskich rozwiązań w swoich działaniach marketingowych. Kolejnym przykładem jest możliwość wirtualnego zwiedzania stadionu,
a także nowatorskie cyfrowe nośniki reklamowe, umieszczone w bezpośrednim oto-
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Tabela 4. Ranking tematyczny najbardziej popularnych wpisów
Średnia

Odchylenie
standardowe

Liczba wpisów

Obecny zawodnik klubu

1,2

1,0

12

Były wybitny zawodnik

0,8

1,0

8

Treść wpisu

Historyczne osiągnięcia klubu
Liga Mistrzów UEFA
Zespół

1,2

0,4

0,2

1,3

1,0

2,0

12

4

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie portalu Facebook. Liczba pojawień danego wątku tematycznego wśród 5 najbardziej popularnych wpisów.

czeniu boiska. Zgodnie z teoriami o roli komunikacji w wywieraniu behawioralnych,
kognitywnych oraz afektywnych wpływów [Buttle 1995], wymienione działania zaczynają przynosić wymierne skutki w promocji klubu. Według ekspertów [Deloitte
2020] klub z Dortmundu wyróżnia się innowacyjnością na tle konkurencji, co powinno być coraz bardziej zauważalne i skuteczne w pozyskiwaniu nowych odbiorców
w dłuższym okresie czasu.
Kreatywnym podejściem do komunikacji z kibicami wykazały się też kluby ligi
angielskiej. Tottenham Hotspur zorganizował akcję Kids at Home, zamieszczając na
stronie internetowej krótkie filmy z pokazem ćwiczeń, które dzieci mogą wykonać
w domu. Z kolei londyńska Chelsea zaprosiła kibiców do udziału w quizach związanych z historią klubu, co można uznać nie tylko za nowatorski przykład komunikacji internetowej, ale także za dobry przykład marketingu relacji [Finne i Grönroos
2009]. Ponadto wieloaspektowe komunikaty klubu wskazują, że ta organizacja nie
tylko dba o dobre relacje z szerokim gronem interesariuszy, lecz także nie ogranicza
środków na działania marketingowe, co zazwyczaj bywa praktykowane w firmach
i przedsiębiorstwach w sytuacjach recesji.
Pandemia w komunikacji

Biorąc pod uwagę informacje związane z sytuacją pandemii, w treściach wpisów
online badanych klubów dominowały komunikaty o wsparciu, jakie dany klub okazał
służbie zdrowia, w tym o wykorzystaniu stadionu w celach medycznych, przykładem
może być stadion Realu Madryt – Santiago Bernabeu – w którego pomieszczeniach
zmagazynowano wyroby medyczne potrzebne do walki z pandemią. Chelsea Londyn
udostępniła hotel przy swoim stadionie – Stamford Bridge – do zakwaterowania lekarzy i pielęgniarek. Zaciekawienie może budzić fakt, że informacje o działalności
charytatywnej klubów oraz o innych formach wsparcia, zwykle udzielanych przez
fundacje, ukazywały się częściej niż te związane z wirusem COVID-19. W tej kategorii
także największą aktywnością wykazała się londyńska Chelsea.
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Zakończenie
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na potencjał komunikacji marketingowej klubów piłkarskich w nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych sytuacjach. Artykuł
wskazuje, że innowacyjne podejście klubów w sferze komunikacji może skutecznie
zaspokajać zainteresowanie kibiców, oferując im rozrywkę i sportowe emocje. Wiodącym tematem treści komunikatów klubów w badanym okresie były wydarzenia
boiskowe, związane z obecnymi lub byłymi zawodnikami oraz historycznymi osiągnięciami klubu. Motyw sportowy jest głównym magnesem przyciągającym zainteresowanie kibiców. Trzeba jednak podkreślić, że wraz z postępem technologicznym
i szerokim dostępem do nowoczesnych środków komunikacji internetowej, innowacyjne podejście do konsumenta będzie odgrywać coraz większą rolę w komunikacji
marketingowej.
Próba badania dotyczyła dziesięciu czołowych klubów Europy, co stanowi pewne
ograniczenie dla interpretacji, a także implementacji jego wyników na gruncie polskim. Jednakże może ono wskazać kierunek postępowania klubom nastawionym na
rozwój i chęć pozyskiwania nowych grup konsumentów. Kluczowa w tym względzie
wydaje się konieczność nawiązania dialogu z kibicem za pomocą właściwego kanału
komunikacji oraz stworzenie oferty dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb.
Dalsze badania nad popularnością treści publikowanych przez kluby piłkarskie
w swoich pozostałych kanałach komunikacyjnych byłyby ciekawym uzupełnieniem
badań nad efektywnością komunikacji marketingowej w sektorze piłki nożnej.
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Marketing communication of European football clubs’ during the pandemic
S U M M A RY

The purpose of the article is to determine what innovative content appeared on the clubs’
websites and on the social networking site Facebook, as a result of suspension of football games
in the period from 10.03 to 30.04.2020. Marketing communication is the main theoretical
approach, that in practical terms provides the opportunity for a club to maintain a relationship
with the consumer. Relationship management and the skilful exploitation of online tools and
the newest technologies play a key role in modern-day communication practices. However, it
turns out, that even in crisis, the consumer is mostly interested in the appealing content. For
football fans, this is the performance of their favourite team.
Keywords: communication marketing, relationship management, online marketing

Komunikacja marketingowa europejskich klubów piłkarskich w dobie
pandemii
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest określenie, jakie innowacyjne treści pojawiły się na klubowych stronach
internetowych oraz na portalu społecznościowym Facebook w efekcie zawieszenia rozgrywek
piłkarskich w okresie od 10.03 do 30.04.2020. Komunikacja marketingowa jest kluczowym
zagadnieniem teoretycznym, które w praktyce daje możliwość utrzymywania relacji z konsumentem. Zarządzanie relacją, a także sprawne wykorzystanie narzędzi internetowych oraz
najnowszych technologii odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej komunikacji. Okazuje się
jednak, że nawet w sytuacji kryzysowej, największym zainteresowaniem konsumenta cieszy
się atrakcyjna treść. Dla kibiców piłkarskich jest nią gra ich ulubionego zespołu.
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, zarządzanie relacją, marketing internetowy
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Crowdfunding jako forma wsparcia
organizacji sportowej na przykładzie
KS Kabel Kraków
Wstęp
Przedsięwzięcia o charakterze sportowym, jak i sama aktywność fizyczna cieszą się
w Polsce coraz większą popularnością. Według raportu opracowanego w 2018 r.
przez Centrum Badania Opinii Społecznej sześciu na dziesięciu Polaków uprawia
sport bądź ćwiczenia fizyczne. Organizacje i kluby sportowe na poziomie profesjonalnym i amatorskim coraz chętniej decydują się także na formy partycypacji kibiców i sympatyków w swoim bieżącym funkcjonowaniu przyjmując proaktywną postawę w stosunku do rosnących potrzeb.
Sport, w tym organizacje i kluby sportowe, od początku swojego istnienia stały
się spoiwem społecznym przynoszącym emocje, a nieodłączną częścią sportu są kibice, którzy są ich odbiorcami. Stosunek fana do klubu jest oparty na emocjach. Relacja
kibica ze wspieraną organizacją sportową stanowi pewien unikalny na rynku stosunek na linii klient–marka. Specyficzna forma lojalności konsumenckiej przejawia
się brakiem tendencji do zmiany preferencji konsumenckich. Nie ma na to wpływu
nawet fakt, że wspierany klub notuje wyniki poniżej oczekiwań, co może skutkować
spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej. Clowes oraz Tapp [2002] w przeprowadzonych przez siebie badaniach w 2002 r. nie zidentyfikowali żadnego przypadku,
w którym zaangażowany i mocno utożsamiający się z marką sportową kibic porzuciłby swój klub na rzecz innego klubu, z którym jego pierwotny na co dzień rywalizuje.
Należy też uwzględniać fakt, że kibice klubu sportowego są specyficznym typem
odbiorcy. Mimo podobnych emocji odczuwanych wobec jednego klubu, różnią się oni
znacznie między sobą. Spośród prób segmentacji kibiców pod tym kątem za najciekawszą można uznać tę dokonaną przez Mullina, Hardy’ego i Suttona [2014], którzy
wyróżnili kilka typów: kibiców nie konsumentów, sporadycznych użytkowników, fanów średniozaawansowanych oraz fanów najbardziej oddanych, którzy nie opuszczają żadnych wydarzeń swojego wybranego klubu. Prosumenckie zachowania naj81
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silniej będą dotyczyły ostatniej grupy. Zagorzali kibice charakteryzują się wysokim
stopniem emocjonalności przywiązania do klubu i jego marki. Są też najbardziej zainteresowani interakcją z klubem oraz jego otoczeniem. Zgodnie z badaniami przedstawionymi przez wyżej wspomnianych autorów, tzw. najbardziej oddani kibice stanowią 0,6% ogółu fanów. Nie podlega jednak wątpliwości, że zjawisko prosumpcji
w mniejszym zakresie, ale jednak dotyczy również mniej zaangażowanych grup fanów [Mullin, Sutton i Hardy 2014].
Jedną z form angażowania fanów jest crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, z którego korzysta wiele popularnych dyscyplin na całym świecie. Organizacje i kluby sportowe zaczynają dostrzegać własne zasoby, które mogą wykorzystać,
by zorganizować wsparcie własnej działalności. Jednym z zasobów klubu sportowego są jego kibice i sympatycy, którzy mogą stanowić znaczące źródło finansowania
wybranych projektów organizowanych w ramach działalności klubów sportowych.
Finansowanie społecznościowe oraz inne formy partycypacji w funkcjonowaniu klubu sportowego stały się możliwe dzięki postępowi w zakresie komunikacji i digitalizacji życia społecznego.
W erze gospodarki cyfrowej, wraz z rozwojem nowych technologii współczesny
kibic zaczyna pełnić coraz to istotniejszą rolę w znaczeniu profesjonalnego sportu. Platformy mediów społecznościowych zredefiniowały komunikację organizacji
sportowej z kibicem. Oferują odbiorcom niedostępne wcześniej treści oraz możliwości. Sieci społecznościowe wspierają także procesy upowszechnienia dostępu do
wiedzy i informacji. Użytkownicy klasyfikowani jako odbiorcy wcielają się w rolę
prosumentów, czyli konsumentów oraz producentów treści jednocześnie [Brzeźniak
2018]. Platformy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn pozwoliły
na sieciowanie osób wokół danej inicjatywy lub organizacji, tworząc nieformalne
grupy skupione przy danym klubie lub projekcie. Badacze Hogan i Santomier [2013]
uważają, że w czasach ery Web 2.0 fani wchodzą w interakcje ze swoim ulubionym
klubem sportowym, a także między sobą, już nie tylko za pomocą platform społecznościowych, ale również przez blogi, fora dyskusyjne, nieoficjalne kibicowskie portale.
Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania crowdfundingu w lokalnej organizacji sportowej na przykładzie klubu sportowego Kabel Kraków (dalej:
KS Kabel Kraków). Sformułowano następujące pytanie badawcze: w jaki sposób lokalny klub sportowy może pozyskiwać środki, angażując kibiców. W artykule opisano
proces organizacji i planowania akcji oraz przedstawiono rezultaty akcji crowdfundingowych angażujących lokalne społeczności klubów sportowych. Zaprezentowano dwie kampanie społecznościowe, za pomocą których KS Kabel Kraków pozyskał
środki finansowe na realizację swojej działalności. Przedstawiono także charakterystykę klubu sportowego, opisano koncepcję marketingową projektów społecznościowych, proces ich realizacji i rezultaty wykonanych działań. W badaniach wykorzysta-
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no technikę analizy dokumentów źródłowych. W przygotowaniu artykułu pomogło
również doświadczenia autora, który był współorganizatorem opisywanych przedsięwzięć.

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

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

Osoby
wspierające

Pomysły i
współtworzenie

• Społeczność

• Platforma

Rysunek 1. Proces finansowania społecznościowego.

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

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

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

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

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

Nazwisko na tablicy pamiątkowej
Certyfikat fundatora reaktywacji

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

Odznaka – reaktywacja

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

Wpłata [zł]
1 000
200
130
130
60
60
50
40

Crowdfunding jako forma wsparcia organizacji sportowej...

87

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

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

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

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

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

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

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

Ewelina Bekus
Łukasz Majewski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Edukacja taneczna – od form
tradycyjnych do innowacyjnych
Wstęp
W dobie panującej mody na aktywny i zdrowy styl życia, w bardzo szybkim tempie rośnie liczba stron i kont w mediach społecznościowych o tej tematyce. Wzrasta
również popularność tzw. influencerów sportowych, których działalność śledzi coraz
więcej osób [Jaska i Werenowska 2019]. Mogłoby się zatem wydawać, że w czasach,
w których ludzie coraz mocniej wiążą swoje funkcjonowanie z Internetem, przeniesienie zajęć tanecznych do przestrzeni wirtualnej będzie czymś naturalnym i forma
online stanie się bardziej popularna niż tradycyjna. Zmieniająca się sytuacja na rynku
sportowym, wywołana przez epidemię koronawirusa sprawiła, że zjawisko to stało
się tematem niezwykle aktualnym. Zajęcia w formie tradycyjnej zostały zawieszone.
Nauka tańca przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, powodując reorganizację całej edukacji tanecznej, a także stawiając wyzwania nie tylko instruktorom tańca, ale
również uczniom. Dlatego też zaczęło pojawiać się coraz więcej publikacji mających
wspomóc wdrażanie tego procesu [Allen 2020].
Celem artykułu jest określenie perspektyw prowadzenia zajęć tanecznych w trybie online. Sformułowano następujące pytania badawcze:
PB1:	Jakie pozytywne i negatywne aspekty zajęć w formie online można wyodrębnić i jak możemy je skonfrontować z zajęciami tradycyjnymi?
PB2:	Czy aktualnie dostępne interaktywne formy przekazu dają nowe możliwości, czy wręcz generują więcej ograniczeń niż treningi na sali tanecznej?
PB3:	Czy zajęcia w formie online mogą cieszyć się większą popularnością niż zajęcia tradycyjne, czy raczej powodować spadek zainteresowania edukacją
taneczną?
PB4:	Jakie konsekwencje może mieć zastąpienie lekcji z bezpośrednim udziałem
instruktora, na zajęcia w świecie wirtualnym?
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W celu rozwiązania problemu badawczego zastosowano metodę sondażu diagnostycznego opartego na badaniach ankietowych, w których umieszczono pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte. Wyniki przedstawiono w postaci liczbowej i procentowej. Przeprowadzenie ankiety wśród kursantów i instruktorów tańca umożliwiło
szerokie spojrzenie na realizowane badanie.
W niniejszej pracy najpierw dokonano analizy tańca jako elementu kultury fizycznej, następnie opisano jak według literatury przedmiotu wygląda proces wdrażania
nowych technologii w nauce tańca. Ponadto autorzy postanowili zbadać specyfikę
zajęć online prowadzonych w obecnej sytuacji w Polsce. Na końcu przedstawiono
wyniki sondaży i płynące z nich wnioski.

Edukacja taneczna – rozwój innowacji technologicznych
Taniec stanowi element kultury fizycznej, jednak często nie jest tak definiowany.
Przyczyna tego stanu rzeczy może leżeć zarówno w kwestii zbyt wąskiego rozumienia pojęcia aktywności ruchowej, jak i w kwestii traktowania tańca jako gałęzi
sztuki widowiskowej bądź jedynie jako formy zabawy [Siwka, Napierała i Muszkiet
2013]. Taniec to aktywność ruchowa o twórczym charakterze, która ma niewątpliwy
wpływ na wiele sfer życia człowieka. Z tego powodu może stanowić przyjemną formę spędzania czasu, dbania o kondycję, a także może być swoistą terapią [Kulczyk
i in. 2016]. Zalecana jest często jako element profilaktyki licznych chorób, niweluje
stres, poprawia pewność siebie [Sherwood i Jeffery 2000].
Prawdopodobnie to właśnie nauka tańca była tą gałęzią edukacji, w której najpóźniej zaczęto używać nowych technologii jako narzędzi pomocniczych. Wynikać
to mogło z niechęci tancerzy i choreografów do korzystania z jakichkolwiek pośredników medialnych między nimi a ich uczniami [Calvert i in. 2005]. Wedle Leijen’a
i in. [2008] badania dotyczące wpływu technologii na edukację taneczną cały czas
są dopiero na początku drogi. W ostatnim dziesięcioleciu zaczęto prowadzić analizy w kwestii wykorzystania w edukacji tanecznej m.in. cyfrowych technologii rejestrowania ruchu, czy rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Narzędzia te cały czas
są ulepszane w celu wspierania nauczania i uczenia się tańca [Raheb, Kasomoulis
i Katifori 2016; Daniaa i in. 2011].
Stworzono również interaktywne systemy treningu tanecznego (np. z j. ang. Dance
Interactive Learning Systems – dalej: DILS). Mogą one, jako przykład swoistej innowacji
nie tylko wynieść naukę tańca na nowy poziom, lecz również mieć znaczący wkład w badania wiedzy o ciele, czy w zwiększanie dostępu do praktyki tańca [Raheb i in. 2019].
W tej dziedzinie eksperymentowano również z animacją 3D i technologiami internetowymi (np. w ramach projektu WebDANCE). Tak stworzono środowisko do uczenia się w sieci przez powiązanie lekcji tradycyjnych z formą e-learningu. Wdrożenie
projektu WebDANCE pokazało, że te same konstrukty konceptualizacyjne można wy-
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korzystać zarówno do dokumentowania różnych europejskich tańców ludowych, jak
i tworzenia zasobów tanecznych w sieci [Bakogianni i in. 2007].
Niestety nowe technologie nie zostały jeszcze wdrożone w Polsce, dlatego nauka
tańca – w dobie obostrzeń związanych z epidemią, które zmusiły instruktorów do
przejścia z zajęć tradycyjnych na tryb online – ogranicza się do prowadzenia zajęć
tanecznych przez aplikacje typu Zoom. Dlatego też autorzy niniejszego artykułu postanowili zbadać to zjawisko i sprawdzić jak funkcjonuje w nowej rzeczywistości.

Badania ankietowe wśród uczestników zajęć tanecznych
Ankieta dotycząca uczestnictwa zajęć w formie online została przeprowadzona
w kwietniu 2020 r. na grupie 75 kobiet pochodzących z regionu częstochowskiego
(w wieku od 18 do 75 lat), które uczęszczały na zajęcia taneczne przeznaczone dla
pań, prowadzone przed epidemią w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Zajęcia te odbywały się w dwóch szkołach tańca działających na terenie Częstochowy. Respondentki
miały odpowiedzieć na następujące pytania:
1. W jakim jest Pani wieku? (18–30, 31–55, 56–i więcej);
2.	Czy bierze Pani udział w grupowych zajęciach tanecznych w formie online?
(Tak, Nie);

Osobom ankietowanym, które odpowiedziały twierdząco, dodatkowo zadano pytania:

3.	Jakie pozytywne aspekty dostrzega Pani w zajęciach tanecznych prowadzonych w formie online? (Pytanie wielokrotnego wyboru z następującymi możliwościami odpowiedzi: nie tracę czasu na dotarcie do szkoły tańca, oszczędzam pieniądze na dojazdach, nie muszę wychodzić z domu, mogę brać udział
w zajęciach mimo dzielącej mnie odległości, łatwiej mogę wygospodarować
czas na zajęcia mimo napiętego grafiku, w trybie online mogę skorzystać
z większej ilości zajęć ruchowych, inne);
4.	Jakie negatywne aspekty dostrzega Pani w zajęciach tanecznych prowadzonych
w formie online? (W tym pytaniu respondenci również mogli dokonać wielokrotnego wyboru odpowiedzi, spośród następujących opcji: problemy techniczne
np. słaby Internet/nie działający dobrze sprzęt, brak miejsca w domu, mniejsza
uwaga trenera, zbyt mała interakcja z resztą grupy, rozpraszanie ze strony domowników, brak odpowiednich sprzętów służących do treningu w domu, inne);
5.	Czy po zakończeniu epidemii koronawirusa będzie Pani w dalszym ciągu
uczestniczyć w zajęciach w formie online? (Tak – będę brać udział w zajęciach
online oraz tradycyjnych, Tak – będę brać udział już tylko w zajęciach online,
Nie – nie będę brać udziału w zajęciach w formie online, wrócę tylko na treningi stacjonarne, Nie – nie wrócę ani na treningi online ani stacjonarne).
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Z kolei do osób, które zadeklarowały, że nie brały udziału w zajęciach tanecznych
w formie online, skierowano drugą część ankiety z pytaniami:

3.1. 	Dlaczego Pani nie uczestniczy w zajęciach w formie online (nie radzę sobie
z nowoczesną technologią, nie posiadam komputera, mam dość wirtualnego
świata, brakuje mi kontaktu z instruktorem na żywo, wystarczają mi tutoriale i darmowe lekcje dostępne w mediach społecznościowych, inne);
4.1. 	W jaki sposób rekompensuje sobie Pani brak uczestnictwa w zajęciach
(sama trenuję w domu, trenuję używając ogólnodostępnych tutoriali, sama
nie potrafię ćwiczyć, więc w domu wcale nie tańczę, inne).

Pytania o numerach 1, 2 i 5 były zamknięte i jednokrotnego wyboru. Pytania
o numerach 3, 4, 3.1 oraz 4.1 miały charakter mieszany. Zawierały proponowane
odpowiedzi, lecz również dawały możliwość dodania swoich własnych przemyśleń
w podpunkcie „inne”.
W badaniu najliczniejszą grupę reprezentowały kobiety w przedziale wiekowym
od 31 do 55 lat stanowiące 44,0% wszystkich badanych (były to 33 osoby). Ankietowanych w grupie wiekowej od 18 do 30 lat było 37,3% (28 osób), a w przedziale
wiekowym 56 i więcej – 18,7% (14 osób). Wyniki obrazuje rysunek 1.
Na pytanie nr 2 rozstrzygające o dalszym przebiegu ankiety („Czy bierze Pani
udział w zajęciach tanecznych w formie online”) twierdząco odpowiedziało 72% respondentów (54 osoby), a negatywnie – 28% respondentów (21 osób). Analiza tej
drugiej grupy nastąpi w dalszej części badania.

18,7%
37,3%

44,0%

18-30 lat

31-55 lat

Rysunek 1. Struktura wiekowa respondentów.

56 lat i więcej

. ankiety.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza
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Odpowiedzi na pytanie nr 3 („Jakie pozytywne aspekty dostrzega Pani w zajęciach tanecznych prowadzonych w formie online?”) przedstawiały się następująco
(rysunek 2):

1.	Nie tracę czasu na dotarcie do szkoły tańca (wybrane przez 85% badanych);
2.	Oszczędzam pieniądze na dojazdach (35%);
3.	Nie muszę wychodzić z domu (48%);
4.	Mogę brać udział w zajęciach mimo dzielącej mnie odległości (15%);
5.	Łatwiej mogę wygospodarować czas na zajęcia mimo napiętego grafiku (46%);
6.	W trybie online mogę skorzystać z większej ilości zajęć ruchowych (28%);
7.	Inne (30%).

Rysunek 2. Pozytywne aspekty zajęć tanecznych w formie online.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety.
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Wśród odpowiedzi „inne” aż 6 razy (11%) powtórzyła się odpowiedź dotycząca
możliwości uczestnictwa w zajęciach online, nawet jeżeli ankietowana nie ma z kim
zostawić dzieci, 2 razy (4%) padła odpowiedź dotycząca braku konieczności specjalnego szykowania się na zajęcia, 7 razy (13%) – łatwiej zmotywować się do udziału
w treningu, gdy jest brzydka pogoda / brakuje chęci na aktywne spędzanie czasu /
brakuje chęci do wyjścia z domu.
Analiza tych wyników umożliwia wskazanie oszczędności czasu jako głównego pozytywnego aspektu dotyczącego zajęć online. Co więcej badanie to pokazuje, że taki
tryb pozwala uczestniczyć w zajęciach kobietom, które nie mogły brać regularnego
udziału w spotkaniach stacjonarnych ze względu na opiekę nad dziećmi bądź na od-

.
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ległe miejsce zamieszkania lub problemy z komunikacją i dojazdem. Zajęcia w trybie
online umożliwiają również korzystanie z większej liczby zajęć tanecznych niż w przypadku tradycyjnych kursów. Takie warsztaty są zatem świetnym rozwiązaniem dla
tych kobiet, które – przez obowiązki służbowe czy rodzinne – nie mają czasu dla siebie.
Odpowiedzi na pytanie nr 4 („Jakie negatywne aspekty dostrzega Pani w zajęciach tanecznych prowadzonych w formie online”) przedstawiały się następująco
(rysunek 3):
1.	Problemy techniczne (81%);
2.	Brak miejsca w domu (72%);
3.	Mniejsza uwaga trenera (28%);
4.	Zbyt mała interakcja z resztą grupy (61%);
5.	Rozpraszanie ze strony domowników (39%);
6.	Brak odpowiednich sprzętów służących do treningu (67%);
7.	Inne (20%); wśród odpowiedzi „inne” pojawiły się: brak możliwości wyjścia
z domu i spotkania się z innymi ludźmi (4%), brak możliwości odreagowania
od środowiska domowego (7%) brak luster (6%), rozpraszanie przez domowników (4%).

Wyniki ankiety dotyczące pytania nr 4 pokazują, że współczesna technologia nie do
końca sprawdza się w niektórych przejawach ludzkiej aktywności. Nie każdy może
brać udział w zajęciach online, gdyż nie wszystkich stać na wysokiej jakości sprzęt

Rysunek 3. Negatywne aspekty zajęć tanecznych w formie online.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety.

Inne

Brak sprzętu do
ćwiczeń

Rozpraszanie przez
innych domowników

Braki w interakcji z
resztą grupy

Mniejsza uwaga
trenera

Brak miejsca w domu

Problemy techniczne

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Edukacja taneczna – od form tradycyjnych do innowacyjnych

99

czy Internet, który będzie działał sprawnie i bez ograniczeń. Ponadto dom nie zastąpi
profesjonalnej szkoły tańca, w której znajdują się specjalistyczne sprzęty służące do
ćwiczeń. Badania pokazują również, jak ważną rolę odgrywają czynniki społeczne tj.
interakcje między samymi kursantami bądź na linii kursant a nauczyciel. Łącze internetowe nie zastąpi bezpośrednich spotkań w gronie znajomych.
Podsumowując wyniki dwóch ostatnich pytań, ankietowane wskazują zarówno
pozytywne (155 wskazań), jak i negatywne strony (199 wskazań) zajęć w formie
online. Znacząco przeważają jednak odpowiedzi negatywne, co ma odzwierciedlenie również w odpowiedziach na kolejne pytanie – nr 5 („Czy po zakończeniu epidemii koronawirusa będzie Pani w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach w formie
online?”). Odpowiedzi na nie zaprezentowano na rysunku 4. Znacząco przeważa wybór dotyczący uczęszczania głównie na zajęcia w formie tradycyjnej (ponad połowa
odpowiedzi). Co czwarta osoba jest skłonna uczestniczyć zarówno w zajęciach stacjonarnych, jak i tych online, a chęć udziału jedynie w zajęciach online wyraziło tylko
16,7% ankietowanych.
Na pytanie nr 2 przecząco odpowiedziało 28% ankietowanych (21 osób). Liczba
ta wskazuje na to, że przejście na tryb online wiąże się ze spadkiem ilości kursantek.
Jak się okazuje, znacząca większość z tej liczby to osoby znajdujące się w przedziale
wiekowym powyżej 55 lat.
3,7%

25,9%

53,7%

16,7%

Udział w zajęciach on-line oraz tradycyjnych

Udział już tylko w zajęciach on-line

Powrót tylko do treningów stacjonarnych

Brak powrotu do żadnej z form treningu

Rysunek 4. Deklaracje kontynuowania uczestnictwa w zajęciach tanecznych online po zakończeniu epidemii koronawirusa.
.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety.
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Odpowiedzi na pytanie nr 3.1 („Dlaczego Pani nie uczestniczy w zajęciach w formie online?”) prezentowały się następująco: nie radzę sobie z nowoczesną technologią (38%), nie posiadam komputera (29%), mam dość wirtualnego świata (14%),
brakuje mi kontaktu z instruktorem na żywo (38%), wystarczają mi ogólnodostępne
tutoriale i darmowe lekcje dostępne w mediach społecznościowych (15%). Wyniki
tej części ankiety wykazują na to, że główną przeszkodą w uczestniczeniu w zajęciach online były problemy związane z technologią. Brak umiejętności obsługi aplikacji internetowych czy komputerów najczęściej dotyczy seniorów. Takie zajęcia dyskryminują zatem osoby starsze, które nie radzą sobie w wirtualnym świecie, a także
potrzebują większej uwagi i osobistego zaangażowania instruktora.
Odpowiedzi na pytanie nr 4.1 („W jaki sposób rekompensuje sobie Pani brak
uczestnictwa w zajęciach?”) przedstawiły się następująco: sama trenuję w domu
(5%), trenuję używając ogólnodostępnych tutoriali (10%), sama nie potrafię ćwiczyć, więc w domu wcale nie tańczę (86%).

Badania ankietowe wśród instruktorów tańca
Aby dokonać pełnowartościowej analizy problemu postanowiono również przeprowadzić ankietę wśród instruktorów tańca, którzy prowadzili grupowe zajęcia z tańca
solowego dla kobiet, a przenieśli swoją działalność na aplikacje internetowe. Byli to
instruktorzy, którzy uczyli tańca w dwóch szkołach na terenie Częstochowy. Badanie
przeprowadzono w kwietniu 2020 r. i brało w nim udział 15 osób. W tej ankiecie pytania nr 3 i 4 miały charakter zamknięty i jednokrotnego wyboru, natomiast pytania
nr 1 i 2 były wielokrotnego wyboru z możliwością udzielenia własnej odpowiedzi.
Treść ankiety:
1.	Plusy prowadzenia zajęć online (mogę prowadzić trening z domu, mogę
otwierać dowolną liczbę grup zajęciowych, mam większą swobodę w ustalaniu terminu zajęć, zdobywam nowe doświadczenia, inne);
2.	Minusy prowadzenia zajęć online (trudno zachęcić klientów do wzięcia udziału w naborze do nowej grupy – dołącza niewielka ilość osób, muszę skupiać się
na sprawach technicznych, zamiast na swojej właściwej pracy, przeszkadzają
mi ograniczania spowodowane brakiem przyrządów do ćwiczeń, trudniej
reagować na popełniane przez kursantów błędy, inne);
3.	Czy rośnie liczba osób biorących udział w zajęciach online? (tak – dołącza wielu kursantów, tak – ale dołącza niewielu kursantów, nie – liczba kursantów nie
wzrasta, nie – liczba kursantów wręcz spada);
4.	Czy po ponownym otwarciu szkół tańca i fitness klubów pozostaniesz przy
zajęciach w formie online? (tak – będę prowadzić już tylko zajęcia online, tak –
będę prowadzić zarówno zajęcia online, jak i tradycyjne, nie – będę prowadzić
tylko zajęcia tradycyjne).
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Odpowiedzi na pytanie nr 1 („Plusy prowadzenia zajęć online”) prezentują się następująco: mam większą swobodę w ustalaniu terminu zajęć – 14, mogę prowadzić trening
z domu – 12, mogę otwierać dowolną liczbę grup zajęciowych – 9, zdobywam nowe
doświadczenia – 6, inne – 8 (3 osoby – rozpocznę prowadzenie działalności w social
mediach, 4 – nie muszę płacić czynszu za wynajem, 1 – nauczyłem się obsługiwać program, który daje mi szanse na rozszerzenie działalności na konsultacje indywidualne).
Analiza powyższych odpowiedzi wskazuje na to, że zajęcia online niwelują pewne
ograniczenia i dają większe możliwości w kwestii rozwiązań czasowych czy przestrzennych. Prowadzenie tradycyjnych zajęć uzależnione jest od ustalonego w szkole
tańca grafiku, w związku z czym przesunięcie zajęć jest prawie niemożliwe. Z kolei
zajęcia w trybie online można swobodnie ustalać tak, aby termin był optymalny nie
tylko dla polityki prowadzonej przez szkołę tańca, ale też dla zainteresowanych kursantów. Co więcej można je swobodnie przesuwać nie martwiąc się, że sala będzie
niedostępna, jak również umawiać się na dodatkowe treningi. Takie rozwiązanie
daje możliwość rozwoju na innych płaszczyznach, nie tylko tanecznych. Niektórzy
instruktorzy rozpoczną swoją karierę w social mediach, inni rozszerzą działalność
na dodatkowe konsultacje i treningi online.
Odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 2 („Minusy prowadzenia zajęć online”)
prezentują się następująco: przeszkadzają mi ograniczenia spowodowane brakiem
przyrządów do ćwiczeń – 14, dołącza niewielka ilość osób – 9, muszę skupiać się
na sprawach technicznych, zamiast na swojej właściwej pracy – 9, trudniej reagować na popełniane przez kursantów błędy – 7, inne – 15 (brak tradycyjnej interakcji
z uczniami – 2, zajęcia online generują większy nakład pracy i ciągle muszę dogrywać
tutoriale/pomoce/dodatkowe tłumaczenie danych ruchów dla uczniów – 3, stres
związany z problemami technicznymi tj. brak Internetu np. spowodowany złymi warunkami atmosferycznymi, słabe łącze, awaria aplikacji, awaria prądu – 7, problemy
techniczne u kursantów – 2, rozpraszanie przez domowników – 1).
W trakcie analizy odpowiedzi ankietowanych na drugie pytanie, wśród minusów
znacząco wybija się brak specjalistycznych przyrządów. O ile każdy może w swoim
domu znaleźć mniej lub bardziej odpowiednie narzędzie do ćwiczeń siłowych, o tyle
uczniowie nie posiadają w swoich domach rekwizytów tanecznych, które na tradycyjnych zajęciach wypożyczają instruktorzy. Dlatego też im rekwizyt jest bardziej
specjalistyczny, tym trudniej prowadzić zajęcia online z jego zastosowaniem. Ponadto zajęcia typu pole dance czy aerial hoop są jeszcze bardziej ograniczone, gdyż
w swoich domach odpowiedni sprzęt ma tylko niewielka grupa kursantek, w tym
raczej są to osoby na poziomie zaawansowanym.
Duży minus stanowią również problemy techniczne – nie tylko te po stronie kursantów, ale też instruktora. Zajmowanie się naprawą wszelkich usterek w trakcie zajęć może wywoływać zdenerwowanie zarówno u kursantów, jak i instruktorów, co
dobrze obrazują obie ankiety.
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Podsumowując powyżej opisane obie części badania widać, że według instruktorów tańca istnieje pewna równowaga między pozytywnymi (49) i negatywnymi (54)
aspektami prowadzenia zajęć tanecznych.
Odpowiedzi na pytanie nr 3 („Czy rośnie liczba osób biorących udział w zajęciach
online?”) prezentują się następująco (rysunek 5): tak – dołącza wielu kursantów
(1 odpowiedź), tak – ale dołącza niewielu kursantów (2), nie – liczba kursantów nie
wzrasta (5), nie – liczba kursantów wręcz spada (7).
Analizując te odpowiedzi można zauważyć, że liczba osób biorących udział w tego
typu zajęciach spada i to dość często. Wzrost liczby nowych kursantów przy prowadzeniu zajęć online w stosunku do zajęć tradycyjnych jest niewielki.
Według udzielonych na pytanie nr 3 odpowiedzi pojawia się problem z naborem
kursantów na nowe zajęcia. Może to wynikać z tego, że ludzie cały czas niepewnie
podchodzą do nieznanego, czym w tym wypadku są innowacyjne zajęcia w trybie
online. Ewentualnie często również uznają, że wystarczające będą dla nich tutoriale
dostępne w mediach społecznościowych.
Z kolei odpowiedzi na pytanie nr 4 („Czy po ponownym otwarciu szkół tańca i fitness klubów pozostaniesz przy zajęciach w formie online?”) prezentują się następująco: tak – będę prowadzić już tylko zajęcia online – 0 , tak – będę prowadzić zarówno
zajęcia online, jak i tradycyjne – 8, nie – będę prowadzić tylko zajęcia tradycyjne – 7.
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Rysunek 5. Obserwacje instruktorów dotyczące przyrostu liczby osób biorących udział w zajęciach online.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety.
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Z przeprowadzonych badań wynika, że żaden z instruktorów tańca nie zrezygnuje z tradycyjnej formy prowadzenia zajęć. Lekko przeważająca większość będzie
organizować spotkania zarówno w formie tradycyjnej, jak i online, co wskazuje na
zapotrzebowanie na takie usługi również w przestrzeni wirtualnej. Mniej niż połowa
zadeklarowała chęć prowadzenia zajęć jedynie w trybie stacjonarnym.

Podsumowanie
Zajęcia w formie online mają pozytywnej negatywne aspekty. Co prawda spełniają
swoje podstawowe funkcje takie jak kształcenie sprawności ruchowej, umiejętności wykonywania określonych kroków i figur tanecznych, uczenie estetyki i harmonii
ruchu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień itd. [Napierała, Skwarcz i Żukow
2009]. Niemniej jednak to zajęcia w formie tradycyjnej pozwalają mocniej rozwijać
płaszczyznę społeczną, gdyż dodatkowo motywują do spotkań towarzyskich, ułatwiają kontakty międzyludzkie, a tym samym przeciwdziałają zjawisku samotności
[Banio i Banio-Surmiak 2017]. Zajęcia w formie online ograniczają ten aspekt. Co
więcej wykluczają osoby, które nie umieją zainstalować lub obsłużyć określonej aplikacji, czy nie posiadają własnego sprzętu, a z reguły są to osoby starsze.
Zdecydowana większość ankietowanych (zarówno uczniów, jak i nauczycieli),
gdy tylko pojawi się taka możliwość, wróci do zajęć tradycyjnych. Nauka tańca przy
użyciu aplikacji sprawia duże trudności, szczególnie w kwestii poznawania bardziej
skomplikowanych choreografii. W warunkach domowych w większości przypadków
niemożliwa jest nauka tańca z wyspecjalizowanymi rekwizytami lub urządzeniami.
Co więcej możliwość obserwacji kursantów przez instruktorów jest ograniczona
i często prowadzi do zmniejszenia efektywności treningów. W rezultacie instruktorzy na bieżąco nie mogą korygować postawy lub konkretnych figur wykonywanych
przez kursantów.
Zajęcia online mają jednak również mnóstwo plusów i stanowią szanse dla osób,
które na co dzień nie mogą brać udziału w tradycyjnych zajęciach ze względu na
ograniczenia czasowe czy przestrzenne. Perspektywy rozwoju takich wirtualnych
zajęć są bardzo duże, jednak konieczne jest wdrożenie nowych technologii, które
usprawnią i ulepszą ten proces, a także sprawią, że nauka tańca będzie bardziej efektywna i w najbardziej możliwy sposób przybliży uczestników do spotkań na żywo.
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Dance education – from traditional forms to innovations
S ummary

The object of this article is to determine perspectives for conducting dance classes in online
mode. Currently, leading a healthy lifestyle and engaging in physical activity is becoming more
and more popular. At a time of new technologies in education, we have decided to explore
the prospects of dance classes online. This form has many positive and negative sides. As
a result of our research we can conclude that certain technological innovations could improve
the educational process in the online world. Nevertheless, a live meeting is particularly
valuable for both students and instructors in substantive and social terms.
Keywords: innovations, physical activity, online dance classes, new technologies

Edukacja taneczna – od form tradycyjnych do innowacyjnych
S treszczenie

Celem artykułu jest określenie perspektyw prowadzenia zajęć tanecznych w trybie online.
Obecnie rośnie zainteresowanie zdrowym trybem życia i aktywnością fizyczną, które promowane są głównie w świecie wirtualnym. W dobie wdrażania nowych technologii w różnych
formach edukacji postanowiliśmy zbadać perspektywy prowadzenia zajęć tanecznych w trybie online. Taka forma ma w sobie wiele pozytywnych, ale i negatywnych stron. Analiza ankiet
pozwala wysunąć wniosek, że pewne innowacje technologiczne mogłyby usprawnić proces
edukacyjny w świecie online. Niemniej jednak cały czas zarówno dla uczniów, jak i instruktorów szczególnie wartościowe pod względem merytorycznym i społecznym jest spotkanie na
żywo, bez pośredników.
Słowa kluczowe: innowacje, aktywność fizyczna, zajęcia taneczne online, nowe technologie
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Sportowe sądownictwo dyscyplinarne –
uwagi na tle unormowań
Polskiego Związku Koszykówki
Wstęp
Prawo do organizacji sądownictwa dyscyplinarnego w ramach ogólnopolskich związków sportowych wynika z art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o sporcie [2019]. W oparciu już
o nieco bardziej skonkretyzowane wytyczne zawarte w art. 45b Ustawy o sporcie
[2019] w praktyce ogólnopolskie związki sportowe wydają tzw. regulaminy dyscyplinarne, które de facto stanowią jedyne źródło norm dyscyplinarnych w danej dyscyplinie sportowej. Wskazane akty nierzadko, obok m.in. kar związanych z zawieszeniem
określonych podmiotów we współzawodnictwie sportowym, przewidują w swej treści również dość dotkliwe kary o charakterze pieniężnym, których egzekwowanie
następuje zazwyczaj w trybie regulaminowym.
Należy przy tym zgodzić się z poglądem, że odpowiedzialność dyscyplinarna na
poziomie ogólnopolskim ma charakter zbliżony do administracyjnoprawnego, z zastrzeżeniem, że art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o sporcie [2019] stanowi jedynie ogólną
kompetencyjną normę administracyjnoprawną, na kanwie której – przy uwzględnieniu art. 45b wyżej wymienionej ustawy – dopiero ustanawiane są przepisy o istocie
materialnoprawnej. Wszak zarysowany problem blankietowości normy1 wyrażonej
w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o sporcie [2019] narasta w obszarze funkcjonowania
regionalnych struktur związków sportowych. Związki te działają jako – odrębne od
ogólnopolskich – stowarzyszenia, w oparciu o art. 6 ust. 2 Ustawy o sporcie [2019].
W tym przypadku żaden przepis rangi ustawowej nie daje umocowania do ustanawiania organów sądownictwa dyscyplinarnego na poziomie lokalnym. W praktyce
regionalne sądownictwo dyscyplinarne oparte jest jedynie o odesłania regulaminowe do uregulowań ogólnokrajowych.
1
Przy czym pod pojęciem normy blankietowej tutaj rozumiana jest administracyjnoprawna norma,
określająca sposób, w jaki mają być podjęte czynności organu, nie określając natomiast ich treści.
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Celem artykułu jest wykazanie, że sportowe sądownictwo dyscyplinarne powinno być szerzej dookreślone już na poziomie ustawowym. W związku z tym rozważania zostaną skupione wokół weryfikacji bądź falsyfikacji tezy sprowadzonej do
poglądu, że współczesny rozwijający się w Polsce sport zarówno ten profesjonalny,
jak i – stanowiący dlań zaplecze – sport młodzieżowy, wymaga ustanowienia na legislacyjnym poziomie ogólnokrajowym szerszych regulacji prawnych, właściwych dla
funkcjonowania profesjonalnego sądownictwa dyscyplinarnego, niźli tylko szczątkowych wytycznych o charakterze ogólnych dyrektyw. Obecny brak stosownych materialnoprawnych norm o charakterze ustawowym może stanowić czynnik hamujący
rozwój sportu, związany m.in. z brakiem kompetencji ogólnopolskich oraz regionalnych związków sportowych do poszukiwania ochrony prawnej dla ferowanych
w zakresie prowadzonych rozgrywek sportowych orzeczeń dyscyplinarnych, czy to
w płaszczyźnie władczego wydawania określonych decyzji administracyjnych, czy
też nawet w zakresie kierowania stosownych akcji prawnych do sądów powszechnych. Swoista indolencja związków sportowych w obszarze wymuszania posłuchu
dla podejmowanych przez powołane w strukturach związkowych organy dyscyplinarne może powodować stan, w którym polityka kreowania widowiska sportowego,
funkcjonującego w oparciu o poszanowanie fundamentalnych reguł fair play, nie zostanie zrealizowana o tyle, o ile założenia tejże polityki nie będą dobrowolnie przestrzegane przez wszystkich uczestników sportowej rywalizacji.
W celu wypracowania pożądanych konkluzji dalszy wywód będzie rozpoczęty analizą sądownictwa dyscyplinarnego w innych – niż uprawianie sportu – dziedzinach życia społecznego, by na tak zakreślonych podstawach modelowych, przy
powołaniu się na przykład rozwiązań wypracowanych w praktyce funkcjonowania
Polskiego Związku Koszykówki, dojść można było do postulatów, mających za zadanie zaproponowanie konkretnych już rozwiązań legislacyjnych o randze ustawowej.
Za metodę badań obrana została metoda dogmatycznoprawna, zogniskowana wokół
badania treści poszczególnych powoływanych dalej aktów prawnych.

Zarys teorii odpowiedzialności dyscyplinarnej
Polskie ustawodawstwo, prócz sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej, zna
wiele rozwiązań legislacyjnych, w których już przed laty uległa skodyfikowaniu
pewna etyka, związana z funkcjonowaniem osób w danym obszarze życia społecznego. Wspomniane rozwiązania, legitymujące się najdłuższą tradycją, można odnaleźć przede wszystkim w odniesieniu do tzw. zawodów zaufania publicznego, czyli
na przykład względem naruszeń dyscyplinarnych popełnianych przez adwokatów,
radców prawnych, sędziów, lekarzy itd. W opracowaniach z zakresu teorii odpowiedzialności dyscyplinarnej powszechnie prezentowane są poglądy, sprowadzające się
do wypowiedzi, że:
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To, co nazywa się odpowiedzialnością dyscyplinarną, we właściwym czy ścisłym rozumieniu tego słowa, oznacza odpowiedzialność realizowaną przez organy powołane
do kontrolowania lub nadzorowania wykonywania określonych zawodów lub sprawowania określonych funkcji. Ich cechą wspólną jest zaufanie publiczne, którym z jednej
strony osoby i całe ich grupy cieszą się w społeczeństwie, a które, z drugiej strony, jest
niezbędne do prawidłowego wykonywania owych zawodów lub funkcji [Skuczyński
2008].

W odniesieniu do zawodów prawniczych, w opracowaniach doktrynalnych wskazuje się, że delikt dyscyplinarny stanowi bezprawny, zawiniony dyscyplinarnie czyn,
wpływający w większym stopniu niż znikomy na dobra chronione przepisami korporacyjnymi [Kozielewicz 2012]. Niemal powszechna zgoda panuje także co do tego,
iż musi to być odpowiedzialność oparta na zawinieniu [Bogucka 2013]. Ujęcie takowe bliskie jest ujęciu tradycyjnemu, uznającemu odpowiedzialność dyscyplinarną za
odłam prawa karnego, co dobitnie widać w wypowiedzi np. M. Cieślaka: „(…) prawo
dyscyplinarne (...) wprost uważać można za szczególną gałąź czy rodzajową odmianę
prawa karnego” [Cieślak 1994]. Wszak nowsze poglądy unikają tak jednoznacznej
kategoryzacji, stojąc na stanowisku charakteru sui generis odpowiedzialności dyscyplinarnej, przypisując jej funkcje obce tradycyjnemu represyjnemu prawu karnemu.
Na pierwszy plan w tym ujęciu wysuwa się funkcja integracyjna, która od strony formalnej polega na zapewnieniu spójności praktyki w zakresie wykonywania danego
zawodu lub sprawowanej funkcji, przy czym spójność ta może być wielorako rozumiana.
W pierwszym rozumieniu chodzi o integralność moralną, tj. jednolitość czy jedność sądów, czynów i postaw konkretnych osób. W drugim – o integralność zawodową, a więc
przede wszystkim o unikanie konfliktu pełnionej roli zawodowej z innymi rolami społecznymi i konfliktu interesów w ramach wykonywania zawodu lub pełnienia funkcji
przez konkretną osobę. W trzecim rozumieniu z kolei chodzi o integralność zawodu, czyli
jednolitość standardów postępowania całej grupy zawodowej zarówno w odniesieniu do
osób spoza tej grupy, jak i w jej ramach [Skuczyński 2006].

Wydaje się zatem, że na zasadzie analogii, uwzględniającej specyfikę prawa sportowego na pierwszym planie, sportowe sądownictwo dyscyplinarne także winno opierać się o takie elementy, jak: odpowiedzialność opartą na zasadzie winy,
a w warstwie ustrojowej – o organy wyposażone w należyte uprawnienia, powołane
do kontrolowania lub nadzorowania przestrzegania określonych reguł współzawodnictwa sportowego, a także – w przestrzeni systemowej – o spójność podejmowanych działań dyscyplinarnych na obszarze całego kraju, czy też integralność
rozgrywek sportowych, rozumianą tutaj jako dążenie do wypracowania wspólnych
standardów fair play, przestrzeganych przez wszystkich uczestników tychże rozgrywek.
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Sądownictwo dyscyplinarne w praktyce Polskiego Związku
Koszykówki
Pewne zależności, funkcjonujące od lat w sportowym sądownictwie dyscyplinarnym,
zostaną w tym miejscu ukazane na przykładzie uregulowań wydanych przez Polski
Związek Koszykówki, co może stanowić odbicie pewnych ogólnych tendencji, występujących też w innych dyscyplinach sportowych. Obecnie w przypadku koszykówki
aktami wypełniającymi delegację, o której mowa art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o sporcie [2019] są między innymi wydane przez Polski Związek Koszykówki: Regulamin
Współzawodnictwa Sportowego [2019; dalej RWS] oraz Regulamin Dyscyplinarny [2017; dalej: RD]. Pierwszy z aktów, regulując ogólne zasady prowadzenia oraz
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w koszykówce organizowanym
na terenie Polski przez Polski Związek Koszykówki oraz podmioty działające z jego
upoważnienia lub powołane do zarządzania ligą zawodową, w zakresie sądownictwa dyscyplinarnego sensu largo normuje jedynie w obszarze § 127–131 nakładanie
tzw. administracyjnych kar za czyny zakazane przez konkretnego już organizatora
danych rozgrywek, odsyłając tym samym w § 126 ust. 1 w zakresie postępowań dyscyplinarnych do uregulowań RWS.
Same już postanowienia RWS mogą być postrzegane w kontekście prawidłowo
zredagowanych przepisów w odniesieniu do wzorca zawartego w art. 45b Ustawy
o sporcie [2019], regulujących zarówno kwestie ustrojowe sądownictwa dyscyplinarnego, jaki i kwestie materialnoprawne oraz proceduralne. W pierwszym ze
wskazanych obszarów, a mianowicie w § 13 RD, wskazana została metoda powołania sędziego dyscyplinarnego, jego zastępców, a także sposób wyłonienia panelu
arbitrażowego. Dalsze już rozwiązania o charakterze materialnoprawnym statuują
zasadniczo obiektywną odpowiedzialność obwinionego (a contrario § 3 ust. 3 RD)
przy posługiwaniu się przez regulaminodawcę pojęciem zawinienia na przestrzeni
całego aktu tylko w znaczeniu procesowym (np. § 22 ust. 4 RD). Inne unormowania
materialnoprawne, stworzone na wzór Kodeksu karnego [2019], oscylują wokół takich zagadnień, jak: zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności (§ 1, § 3
ust. 1–3 RD), słowniczek użytych wyrażeń (§ 2 RD), zbieg przepisów i zbieg przewinień dyscyplinarnych, w tym przewinienie ciągłe2 (§ 4 i § 5 RD), katalog kar dyscyplinarnych (§ 15 RD), dyrektywy wymiaru kary (§ 3 ust. 4 i 5, § 11 RD), a także wokół
typizacji poszczególnych przewinień dyscyplinarnych (§ 22 RD). Dostrzegalne są
przy tym odblaski elementów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – choćby
w zakresie penalizacji zachowań publiczności, za które odpowiadają kluby sportowe
(§ 3 ust. 1 RD), co, stanowiąc wyłom od prawnokarnej zasady indywidualizacji odpowiedzialności represyjnej [Kaczmarek 1994], wpisuje się we współczesne tendencje
2
Ciągłość przewinienia dyscyplinarnego wyraźnie koresponduje z konstrukcją przestępstwa ciągłego, występującego w art. 58 dawnego Kodeksu karnego [1969], por. Kardas [1999].
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prawne do pociągania do odpowiedzialności represyjnej także osób prawnych oraz
innych jednostek organizacyjnych, niebędących osobami fizycznymi [Habrat 2008].
Same zaś rozwiązania proceduralne korespondują z takimi filarami procesowymi,
jak: zasady skargowości (§ 6 ust. 1–5 RD), szybkości postępowania (§ 6 ust. 6–8 RD),
jawności (§ 7 ust. 1 i § 9 ust. 5 RD), prawa do obrony w ujęciu materialnym (§ 7 ust. 6
i § 9 ust. 6 RD) i formalnym (§ 10 ust. 2 RD), dwuinstancyjności (§ 16 RD), w tym:
względnej niesuspensywności (§ 18 RD), względnej dewolutywności (§ 19 RD).
Wskazane zasady w znacznym stopniu odzwierciedlają założenia, leżące u podstaw
legislacyjnego kreowania tzw. rzetelnego procesu [Skorupka 2009], a więc składających się nań tych instytucji prawnych, które obecnie skodyfikowane zostały w systemie prawa powszechnego w Kodeksie postępowania karnego [2020].
Etap wykonywania kar unormowany został w § 14 RD. W ust. 1 mowa jest o tym,
że orzeczenie o nałożeniu kary pieniężnej winno być wykonane w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia stronie ukaranej orzeczenia, a niewykonanie orzeczenia w tym terminie
skutkować może zawieszeniem zainteresowanej osoby lub klubu w prawach związanych z rozgrywkami. Dalej, w ust. 3, uregulowana została norma, na mocy której kara
dyskwalifikacji, wyrażona w terminie, dotyczy wszelkich rozgrywek organizowanych
przez Polski Związek Koszykówki oraz podmioty działające z jego upoważnienia lub
na jego zlecenie, natomiast w ust. 8 ma miejsce zapis, że to klub albo wojewódzki
związek koszykówki jest odpowiedzialny za wykonanie kary w związku z przewinieniem dyscyplinarnym trenera, zawodnika oraz osoby towarzyszącej, związanego
w momencie zdarzenia – będącego podstawą nałożenia kary dyscyplinarnej – z tym
klubem albo wojewódzkim związkiem koszykówki kontraktem, zobowiązaniem do
reprezentowania barw klubowych lub innego rodzaju stosunkiem prawnym, a także
za przewinienie dyscyplinarne działacza oraz przewinienie dyscyplinarne związane
z zachowaniem publiczności lub zorganizowanej i rekomendowanej przez klub grupy kibiców.
Wydawać by się zatem mogło, że w wyżej nieuregulowanym zakresie, domniemanie kompetencji do wykonywania kar przysługuje organizatorowi rozgrywek na
mocy analogii legis względem § 127 RWS. Tyczy się to zwłaszcza orzekanych kar
pieniężnych, które – bacząc na postulat generalnej racjonalności ogółu regulacji –
winny stanowić przychód organizatora rozgrywek, który to organizator wszak odpowiedzialny jest za powołanie i ponoszenie kosztów, związanych z funkcjonowaniem
sądownictwa dyscyplinarnego w obszarze rozgrywek przez danego organizatora
przeprowadzanych. Sytuacja jednak wydaje się być o tyle niekomfortowa, o ile nie
sposób odnaleźć żadnej regulacji – czy to ustawowej, czy też regulaminowej – w tym
zakresie, w jakim określone kary pieniężne mogłyby być skutecznie egzekwowane. Oczywiście w sukurs tak dostrzeżonej luce legislacyjnej przychodzą rozwiązania, związane z dopuszczeniem konkretnych osób do dalszego współzawodnictwa
sportowego, co może stanowić faktyczne narzędzie sprzyjające egzekwowaniu kar,
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jednakże z drugiej strony zauważalny jest brak narzędzi administracyjnoprawnych,
które pozwoliłyby na egzekucję kar pieniężnych, na wzór na przykład ustawy o egzekucji administracyjnej [2019].
Rozwiązywanie zasygnalizowanego problemu, przez umowne uregulowanie
kwestii w postaci zawierania stosownych zapisów w umowach akcesyjnych pomiędzy organizatorem a poszczególnymi osobami zainteresowanymi udziałem w rozgrywkach, jawi się w tym miejscu z jednej strony jako konieczne, z drugiej strony
znowuż jako problematyczne o tyle, o ile normy dotyczące kar umownych na gruncie
cywilnego prawa zobowiązań (art. 483 i następne Kodeksu cywilnego [2019]) obligują strony stosunku prawnego do tego, aby suma stanowiąca karę umowną była
możliwa do określenia już w momencie zawierania kontraktu. Jak się poniekąd słusznie wskazuje w orzecznictwie cywilistycznym:
Jeżeli strony nie ustalą w umowie wprost kwoty kary umownej, to powinny wprowadzić
taki miernik jej wyliczenia, aby chodziło jedynie o dokonanie w przyszłości (gdy zajdą
przesłanki naliczenia tej kary) działania o charakterze wyłącznie arytmetycznym, bez
konieczności ustalenia podstawy, od której będzie uzależniona wysokość kary umownej.
W przeciwnym razie postanowienie umowne będzie nieważne, jako sprzeczne z art. 483
§ 1 Kodeksu cywilnego [Sąd Najwyższy 2019].

Uznaniowe wymierzanie kar dyscyplinarnych przez umocowane do tego organy
sądownictwa dyscyplinarnego cechuje właściwa postępowaniom dyscyplinarnym
swoboda orzecznicza, co stoi w sprzeczności do wskazanych wyżej wytycznych charakteryzujących specyfikę instytucji cywilistycznych kar umownych. Wobec tego
klauzule umowne, związane z dobrowolnym poddaniem przyszłych spraw dyscyplinarnych osądzeniu przez podmioty wskazane przez organizatora rozgrywek, mogą
być uznawane za wiążące dla stron jedynie w takim zakresie, w jakim wpisują się one
w generalną swobodę kontraktowania, o której mowa w art. 3531 Kodeksu cywilnego
[2019], z tym jednakowoż zastrzeżeniem, że czynność prawna sprzeczna z ustawą
albo mająca na celu obejście ustawy będzie zawsze uznawana za bezwzględnie nieważną (§ 1 art. 58 Kodeksu cywilnego [2019]).
Wyżej zarysowany problem być może nie pojawia się w praktyce wtedy, gdy
rozpatrywane są drobne przewinienia dyscyplinarne, przy których zarówno obwiniony, jak i organizator rozgrywek skłonni są współpracować w takim zakresie,
w jakim każda ze stron dąży do polubownego rozwiązania sytuacji celem dalszego
wspólnego kreowania widowisk sportowych – a co za tym idzie – także i obopólnego czerpania zysków z takiego przedsięwzięcia. Jednakże sprawy dyscyplinarne,
przedmiotem których stają się poważniejsze przewinienia, mogą w zakresie wysokich kar osłabić tę współpracę w ten sposób, że dla wyegzekwowania tychże kar
potrzebne już będą instrumenty związane ze stosowaniem pewnego rodzaju przymusu. Przedstawione zróżnicowanie, z uwagi na kryterium stopnia karygodności
przewinień dyscyplinarnych, ulega dodatkowo spłyceniu w rozgrywkach lokalnych,
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młodzieżowych oraz amatorskich, gdzie nawet nałożenie stosunkowo łagodnych
kar pieniężnych może skutkować zrodzeniem się konfliktu bez perspektyw na jego
skuteczne rozwiązanie.

Sądownictwo dyscyplinarne w praktyce wojewódzkich związków
koszykówki
Wyżej wskazane niedogodności prawne nie wyczerpują zakresu problemów, które
mogą pojawiać się na niższych szczeblach rozgrywkowych, a więc w praktyce funkcjonowania wojewódzkich związków koszykówki. Jak już zostało zasygnalizowane
na wstępie, związki te działają jako – odrębne od ogólnopolskich związków – stowarzyszenia, w oparciu o art. 6 ust. 2 Ustawy o sporcie [2019]. Podstawę ich działalności stanowi statut, uchwalany zgodnie z art. 9 i następnymi Prawa o stowarzyszeniach [2019]. Postanowienia statutu zaliczane są zazwyczaj w doktrynie prawa do
wewnętrznie obowiązujących norm prawnych oraz norm organizacyjnych, regulujących ustrój stowarzyszenia, w tym także prawa i obowiązki członków stowarzyszenia
[Wierzbowski 1970]. Wśród obowiązków członków stowarzyszenia na pierwszym
miejscu podkreśla się podporządkowanie normom organizacyjnym stowarzyszenia,
jednakże egzekwowanie tak określonego obowiązku gwarantowane jest tylko przez
stosowanie sankcji organizacyjnych, co sprawia, że nie jest możliwa egzekucja tychże
obowiązków w drodze np. postępowania cywilnego [Blicharz 1989].
Mając to na uwadze niezwykle trudno znaleźć miejsce w prawnej konstrukcji
stowarzyszeń dla funkcjonowania sportowego sądownictwa dyscyplinarnego, w ramach którego miałyby zapadać orzeczenia, skuteczne w obszarze przymusowej ich
egzekucji. Stąd samo tworzenie struktur dyscyplinarnych w wojewódzkich związkach koszykówki zazwyczaj bazuje na zależności, że związki te, np. w zakresie rozgrywek młodzieżowych, są traktowane jako podmioty działające z upoważnienia
Polskiego Związku Koszykówki, a więc podmioty o których mowa w art. § 1 ust.
1 RWS. Wręcz z konieczności wojewódzkie związki koszykówki działają zatem de
facto w roli bezpośredniego organizatora rozgrywek zleconych do zorganizowania
przez Polski Związek Koszykówki, co sprawia, że są zobligowane do stosowania niemalże wprost ogólnopolskich regulacji dotyczących sportowego sądownictwa dyscyplinarnego.
Niemniej jednak stosowanie wprost centralnych przepisów dyscyplinarnych
w warunkach lokalnych mogłoby spowodować, iż pewne rozwiązania, dostosowane
w głównej mierze do realiów uprawiania sportu profesjonalnego, nie sprawdziłyby
się w praktyce sportu choćby młodzieżowego. Przykładowo nakładanie kar pieniężnych na zawodników, którzy nie osiągnęli wieku pełnoletniości, prowadziłoby do sytuacji, w której zarówno pod względem cywilistycznym, jak i nawet pod względem
administracyjnoprawnym, jakiekolwiek zobowiązania byłyby koniec końców regu-
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lowane przez rodziców bądź opiekunów prawnych młodych sportowców. Postulat
trafnej reakcji byłby zatem w takowym przypadku nie zrealizowany w takim zakresie, w jakim kara dyscyplinarna w żadnym stopniu nie oddziaływałaby na samych
obwinionych.
Niezależnie od tego sama egzekucja nałożonej kary pieniężnej byłaby o tyle
utrudniona, o ile przystąpienie niepełnoletniego zawodnika do rozgrywek sportowych oparte jest jedynie o oświadczenie woli jego rodzica bądź opiekuna prawnego, które to oświadczenie w żaden sposób nie może być postrzegane w kontekście
zawierania kontraktu, w obrębie którego strony umawiają się na zapłatę jakichkolwiek kar umownych, choćby te przewidziane były przepisami wewnętrznymi stowarzyszenia przy odwołaniu do uregulowań Polskiego Związku Koszykówki. Trzeba
bowiem wyraźnie podkreślić, że samo nawet członkostwo w stowarzyszeniu podlega regulacjom administracyjnoprawnym, nie zaś cywilistycznym, natomiast zgoda
na uprawianie sportu przez małoletniego pod względem administracyjnoprawnym
stanowi co do istoty wniosek o przyznanie licencji związkowej małoletniemu, przy
którym to stosunku prawnym związek uzyskuje pozycję dominującą [Wach 1996;
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2010].

Podsumowanie
Częstokroć podnoszona jest w dyskursie prawniczym słuszna uwaga w przedmiocie
tego, że:
(…) ustawa o sporcie nie zawiera przepisów upoważniających polskie związki sportowe
czy inne podmioty działające w sferze sportu do regulacji statusów sportowców profesjonalnych. Oznacza to nietypowy stan prawny. Regulacje polskich związków sportowych
czy klubów sportowych znajdują uzasadnienie w założeniach ustawy o sporcie, ale nie
mają w zasadzie oparcia w jej przepisach [Kubot 2015].

Toteż, jak pokazały poczynione rozważania, dostrzegalna jest okoliczność, kiedy tworzone przez ogólnopolskie związki sportowe między innymi przepisy dyscyplinarne
są przepisami pozbawionymi sankcji skutecznych w przestrzeni prawa publicznego
(są to tzw. leges imperfectae). Co więcej przywołany przykład ukazał zjawisko nawarstwienia się tak zakreślonych problemów w stowarzyszeniowej strukturze wojewódzkich związków koszykówki, zmagających się na co dzień ze zleconą im organizacją rozgrywek młodzieżowych. Stąd zweryfikowana wydaje się być postawiona
wstępnie teza, że współczesny rozwijający się w Polsce sport zarówno profesjonalny,
jak i młodzieżowy, wymaga ustanowienia na legislacyjnym poziomie ogólnokrajowym szerszych regulacji prawnych, właściwych dla funkcjonowania profesjonalnego sądownictwa dyscyplinarnego, niż tylko szczątkowych wytycznych o charakterze
ogólnych dyrektyw.
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W zakresie wypowiedzi de lege ferenda należałoby zatem zgłosić postulat pełnego
uregulowania sportowego postępowania dyscyplinarnego na poziomie ustawowym,
przede wszystkim w zakresie uzupełnienia luki legislacyjnej powstałej w obszarze
egzekucji nakładanych przez kompetentne organy kar, zwłaszcza tych o charakterze
pieniężnym. Wszak regulaminy dyscyplinarne nigdy nie będą stanowiły prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP [1997], a co za tym idzie, orzeczenia wydawane na
ich podstawie nie będą mogły być przymusowo egzekwowane dopóki, dopóty nie
nabiorą cech np. decyzji administracyjnej, dla której wydania podstawę stanowiłaby
konkretna ustawowa norma materialnoprawna, a która to decyzja mogłaby stanowić
tytuł wykonawczy w myśl unormowań ustawy o egzekucji administracyjnej. W warstwie ustrojowej miałoby to przełożenie na stan, w którym organy zostałyby należycie wyposażone w uprawnienia do kontrolowania lub nadzorowania przestrzegania
określonych reguł współzawodnictwa sportowego.
Z drugiej jednak strony spójność regulacji uregulowań prawnosportowych wymagałaby, aby każde orzeczenie dyscyplinarne wydawane było na terenie kraju
w tym samym trybie. Należy mieć bowiem na uwadze, że zgodnie z art. 45a ust. 2
Ustawy o sporcie [2019], skarga na ostateczne decyzje dyscyplinarne polskich
związków sportowych, wniesiona do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu
przy Polskim Komitecie Olimpijskim, rozpatrywana jest według cywilistycznych
przepisów o sądzie polubownym. W związku z tym wydawałoby się, że rozważenia wymaga postulat, aby ustrój sportowego sądownictwa dyscyplinarnego bądź
to na poziomie ogólnopolskich związków sportowych, bądź na poziomie lokalnym
także wzorowany był na modelu sądu polubownego. Dzięki temu możliwe byłoby
egzekwowanie orzeczeń dyscyplinarnych z użyciem przymusu, zagwarantowanego
kontrolą orzeczeń przez sąd powszechny w zakresie nadawania im rygoru wykonalności.
Wreszcie oparcie unormowań dyscyplinarnych o prymat zasady odpowiedzialności tylko za przewinienia zawinione wydaje się tym aspektem zbliżającym odpowiedzialność dyscyplinarną do tradycyjnych kanonów karnistycznych, który nie
powinien zależeć od swobodnego uznania regulaminodawcy. Dyrektywy związane
z koniecznością uregulowania prawa do obrony oraz prawa do rozpatrzenia sprawy
w dwóch instancjach nie wyczerpują bowiem istoty rzetelnego procesu w aspekcie
materialnoprawnym. Tylko indywidualizacja odpowiedzialności związana z zawinieniem pozwala bowiem odróżnić przewinienia tylko bezprawne od przewinień popełnionych np. z uwagi na brak należytego rozeznania w danej sytuacji. Dodatkowo
zawinienie rozwiązałoby problem odpowiedzialności zawodników młodzieżowych,
którzy do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości, nie byliby w stanie odpowiadać za
czyny, które obecnie – chyba nie do końca słusznie – postrzegane są w kategoriach
przewinień dyscyplinarnych.
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Sports disciplinary judiciary – comments on the background of
the regulations of the Polish Basketball Association
S ummary

The text is a dogmatic and legal analysis of how Polish sports associations fulfill the statutory
delegation contained in the Act on Sport. The deliberations are presented in reference to
the disciplinary judiciary. The purpose of this study was to show the need for clarification of
the disciplinary sport judiciary in terms of primary legislation. The implementation of these
demands could contribute to more effective enforcement of the disciplinary penalties.
Keywords: sport law, Act on Sport, disciplinary sport judiciary, Polish Basketball Association

Sportowe sądownictwo dyscyplinarne – uwagi na tle unormowań Polskiego
Związku Koszykówki
Tekst stanowi dogmatycznoprawną analizę sposobu wypełnienia przez polskie związki sportowe delegacji ustawowej zawartej w ustawie o sporcie. W rozważaniach występują nawiązania do sądownictwa dyscyplinarnego. Celem artykułu jest wykazanie, że sportowe sądownictwo dyscyplinarne powinno być szerzej dookreślone już na poziomie ustawowym. Realizacja
stawianych postulatów mogłaby doprowadzić do skuteczniejszego egzekwowania kar dyscyplinarnych.

Słowa kluczowe: prawo sportowe, ustawa o sporcie, sportowe sądownictwo dyscyplinarne,
Polski Związek Koszykówki
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Valencia CF vs. Komisja Europejska –
glosa do Wyroku Sądu z dnia
12 marca 2020 r.
Wstęp
Glosowane orzeczenie jest istotne z punktu widzenia problematyki pomocy publicznej w sporcie. Wskazać należy, że w 2016 r. Komisja Europejska wydała szereg
decyzji odnoszących się do pomocy publicznej wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz
klubów piłkarskich. Dotyczyły one następujących podmiotów: Valencia CF, Hercules
CF i Elche CF (Decyzja Komisji 2017/365 z dnia 4 lipca 2016 r.), Real Madryt (Decyzja Komisji 2016/2393 z dnia 4 lipca 2016 r.), a także FC Barcelona, Real Madryt,
Athletic Bilbao i CA Osasuna (Decyzja Komisji 2016/2391 z dnia 4 lipca 2016 r.). We
wszystkich tych sprawach stwierdzono, iż kluby otrzymały pomoc niezgodną z prawem. Wykazano błędy w postępowaniu w zakresie przyznawanych środków pomocy, w efekcie czego były one niezgodne z rynkiem wewnętrznym. Kluby nie zgodziły
się z wydanymi decyzjami, które zostały przez nie zaskarżone. Wyrok dotyczący klubu Valencia CF z dnia 12 marca 2020 r. jest jednym z ostatnich we wskazanych sprawach. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia organów unijnych do pomocy
publicznej przekazywanej profesjonalnym klubom sportowym.

Valencia CF vs. Komisja Europejska – Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie T-732/16
Stan faktyczny
IVF, główna instytucja realizująca publiczną politykę kredytową władz Walencji,
udzieliła Fundacion Valencia gwarancji na kredyt bankowy w wysokości 75 mln EUR.
Jego celem było pokrycie kosztów zakupu akcji klubu Valencia CF. Wiązało się to
z decyzją o podwyższeniu kapitału klubu o wartość 92,4 mln EUR przez emisję
1 922 250 nowych akcji. W wyniku kredytu Fundacion Valencia nabyła 70,6% akcji
klubu. Fundacion Valencia to fundacja, która w okresie wydania decyzji zajmowała
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się działalnością popularyzatorską, promowaniem amatorskiego i kobiecego futbolu a także prowadzeniem zespołu juniorów. Do jej celów należało podtrzymywanie,
upowszechnianie i popularyzowanie sportowej, kulturalnej i społecznej działalności
klubu oraz dbanie o relacje klubu z kibicami.
Wskazana gwarancja obejmowała 100% kwoty głównej kredytu plus odsetki
i koszty gwarantowanej transakcji. Z tego tytułu IVF należała się roczna opłata, tzw.
stawka gwarancyjna. Jako zastaw drugiego stopnia w ramach regwarancji instytucja
publiczna otrzymała akcje nabyte przez fundację. Kredyt udzielono na 5 lat. Komisja otrzymała informacje o oprocentowaniu kredytu, prowizji oraz harmonogramie
spłaty. Podkreślić należy, że przyznano drugi środek pomocy w kolejnym roku, kiedy
to IVF zwiększyła gwarancję na rzecz Fundacion Valencia o 6 mln EUR w celu otrzymania podwyższonej kwoty kredytu. W wyniku tego zmodyfikowano harmonogram
płatności. Władze hiszpańskie zaznaczyły, iż pierwsze udzielenie gwarancji nastąpiło w oparciu o plan przywrócenia rentowności, który zawierał informacje o danych
finansowych klubu za okres od czerwca 2004 r. do czerwca 2009 r. wraz z między
innymi omówieniem najbardziej istotnych przyczyn trudnej sytuacji klubu, opisem
działań mających na celu przezwyciężenie trudności, planowanymi inwestycjami
sportowymi, czy też prognozą finansową.
Fundacja, po uzyskaniu zgody od IVF, rozpoczęła w 2014 r. procedurę sprzedaży
zakupionych wcześniej akcji. Proces, zarządzany przez profesjonalne podmioty, nadzorowany był przez komitet zarządzający. Przyjęto szereg kryteriów oceny ofert, do
których należało między innymi spłata kredytów, zobowiązanie do budowy nowego
stadionu mającego pozostać własnością klubu, zwiększenie kapitału klubu i zmniejszenie zadłużenia, czy też uregulowanie zobowiązań wobec władz lokalnych. Ostatecznie za kwotę 100 mln EUR sprzedano 70,6% akcji Valencia CF. Nabywca zobowiązał się także do refinansowania zadłużenia.
Po zakończeniu transakcji fundacja spłaciła całą kwotę kredytu wraz z zaległymi odsetkami, innymi kosztami oraz zobowiązaniami. Po uregulowaniu wskazanych
świadczeń Fundacion Valencia uzyskała nadwyżkę w kwocie 6 mln EUR.
Ocena środków pomocy w Decyzji Komisji z dnia 4 lipca 2016 r.

W swojej decyzji, w pierwszej kolejności Komisja stwierdziła, że pomoc przyznana
fundacji przez IVF pochodzi z szeroko rozumianych zasobów państwowych i można ją
przypisać Hiszpanii. Zaznaczono też, iż rzeczywistym beneficjentem pomocy był klub
Valencia CF. Ponadto środki pomocy uznano za selektywne, gdyż były korzystne dla indywidualnych przedsiębiorstw. Komisja doszła do przekonania, że decyzja o przyznaniu pomocy nie spełniała tzw. testu prywatnego inwestora. W jej ocenie plan przywrócenia rentowności nie obejmował analizy wrażliwości na ryzyka mogące mieć wpływ
na wyniki finansowe klubu, a co więcej prognozowane wyniki finansowe kształtowały
się poniżej wystarczającego poziomu. Biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące pomo-
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cy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw [Dz.U.
2004, C 244] uznano, iż klub znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zaznaczono również, że środki pomocy nie spełniały warunków wskazanych w obwieszczeniu
Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) do pomocy państwa w formie gwarancji z 2008 r. [Dz.U. 2008,
C 155] i w związku z tym klub nie uzyskałby takich samych warunków na rynku.
Niezwykle istotną kwestią było przyjęcie, że klub piłkarski może mieć wpływ
na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. Wiąże
się to z faktem, iż takie podmioty rywalizują o miejsce w europejskich pucharach,
a ponadto są aktywne na rynku merchandisingu, praw do transmisji telewizyjnych
oraz sponsoringu. Ostatecznie Komisja uznała, że pomoc udzielona klubowi nie jest
zgodna z rynkiem wewnętrznym, gdyż nie zostały spełnione przesłanki udzielenia
pomocy na restrukturyzację zawarte w zawiadomieniu Komisji. Pomoc przyznano
z naruszeniem art. 108 ust. 3 TFUE. W związku z wdrożeniem pomocy niezgodnej
z prawem ustalono, iż w przypadku klubu Valencia CF kwota podlegająca odzyskaniu
wynosi łącznie 20,381 mln EUR tj. środek pomocy nr 1 w wysokości 19,193 mln EUR
oraz podwyższenie gwarancji jako środek pomocy nr 4 w wysokości 1,188 mln EUR.
Zarzuty przedstawione przez klub Valencia CF

Z decyzją Komisji Europejskiej nie zgodził się klub, który wniósł skargę do Sądu. Oparł
ją na kilku zarzutach. Po pierwsze, wskazał na oczywiste błędy w zakresie określenia
korzyści. Posiłkowo podniósł także oczywisty błąd w ocenie przy badaniu zgodności domniemanej pomocy z rynkiem wewnętrznym. Po drugie, również posiłkowo
podniesiono zarzuty oczywistego błędu w obliczeniu kwoty głównej i odsetek,
naruszenie zasady proporcjonalności oraz błędną identyfikację beneficjenta pomocy.
Wskazano także na naruszenie zasady niedyskryminacji oraz obowiązku uzasadnienia.
Ocena zarzutów przez Sąd

Zarzut pierwszy, tj. oczywiste błędy w ocenie istnienia korzyści, został podzielony
na trzy części. Po pierwsze, określono, że było to uznanie strony skarżącej za przedsiębiorstwo zagrożone. Po drugie stwierdzono, że rozpatrywane środki obejmowały
ponad 80% kwoty kredytu oraz uznano, że skarżąca nie zapłaciła ceny rynkowej. Sąd
uznał zarzut pierwszy za niedopuszczalny w zakresie środka pomocy nr 4. Wynikało
to z faktu, iż skarga nie zawierała argumentów w zakresie nieistnienia korzyści wynikającej z tego środka.
Sąd w zakresie pierwszej części zarzutu pierwszego szczegółowo wskazał na
twierdzenia strony skarżącej oraz Komisji. Podkreślił, że niezależnie od kwalifikacji
Valencia CF jako przedsiębiorstwa zagrożonego bezsporne jest, iż klub miał świadomość konieczności zapewnienia płynności finansowej na koniec roku obrotowego
2008/09. Zaznaczono także, iż dokonana przez Komisję ocena zakresu i wiarygodno-
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ści wyceny graczy według ich wartości rynkowej jest wolna od oczywistych błędów.
Oceniono także kwestie solidności i wiarygodności planu przywrócenia rentowności. Ostatecznie wskazano na brak oczywistych błędów w zakwalifikowaniu Valencia
CF jako przedsiębiorstwa zagrożonego i uznaniu, że plan przywrócenia rentowności
klubu nie był wystarczająco solidny i wiarygodny, aby mógł wykazać zdolność klubu
do poprawy sytuacji finansowej.
Kolejno przeanalizowano kwestię ewentualnego błędu Komisji przy uznaniu, że
środek nr 1 obejmował ponad 80% kwoty kredytu zabezpieczonego gwarancją. Sąd
w nawiązaniu do wskazanych ustaleń dotyczących kwalifikacji klubu jako przedsiębiorstwa zagrożonego wskazał, iż nie można uzasadnić pokrycia całej kwoty kredytu
i oddalił także ten zarzut.
Istotna jest kwestia ostatniej części zarzutu pierwszego tj. oczywistego błędu Komisji w zakresie uznania środka nr 1 jako nieprzyznanego po cenie rynkowej. Sąd
dokonał analizy i stwierdził, że Komisja popełniła oczywisty błąd w ocenie przy
stwierdzeniu, że na rynku nie zaoferowano odpowiedniej referencyjnej stawki gwarancyjnej, a z drugiej strony – że nie istniała rynkowa cena podobnego kredytu nieobjętego gwarancją. W związku z tym zarzut ten uznano za dopuszczalny jedynie
w stosunku do środka pomocy nr 1. W odniesieniu do środka pomocy nr 4 zbadano
pozostałe zarzuty.
Wzięto także pod uwagę zarzut dotyczący błędnej identyfikacji beneficjenta
pomocy. Sąd wskazał na brak wątpliwości w zakresie przeznaczenia kwot uzyskanych z tytułu kredytu na dokapitalizowanie Valencia CF i powiązanie środka nr 4
z pierwotnie zaciągniętym zobowiązaniem. W związku z tym w ocenie Sądu słusznie uznano Valencia CF za beneficjenta środka nr 4. Jako bezzasadny uznano także
zarzut dotyczący oczywistego błędu w ocenie popełnionego przy badaniu zgodności
zarzucanej pomocy z rynkiem wewnętrznym. Ustosunkowano się również do zarzutu naruszenia zasady niedyskryminacji. Sąd odniósł się do obiektywnego uzasadnienia identycznego traktowania skarżącej z dwoma pozostałymi klubami i oddalił
zarzut.
Ostatnim zarzutem zbadanym przez Komisję była kwestia oczywistego błędu
w ocenie przy obliczaniu kwoty pomocy. Sąd uznał, że ocena wartości zastawionych
akcji dokonana przez Komisję oparta jest na istotnej nieścisłości oraz obarczona
oczywistymi błędami. W efekcie zarzut ten został uwzględniony.
W konkluzji Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym środków przyznanych na rzecz klubu Valencia CF.
Analiza i ocena glosowanego orzeczenia

Na wstępie analizy orzeczenia należy wskazać na art. 107 TFUE zgodnie z którym,
z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc
przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych
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w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest
niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Jest to relewantny przepis związany z analizą spraw dotyczących pomocy państwa. Nie stanowi on wprost o zakazie udzielania
pomocy publicznej. W doktrynie zaznacza się, że jest to zakaz udzielania pomocy
państwa, który ma charakter względny [Marquardt 2007]. Ze wskazanego przepisu
wywodzi się przesłanki, które są warunkiem zakwalifikowania interwencji jako pomocy państwa w rozumieniu unijnego prawa konkurencji [Pamuła-Wróbel i Grzegorzewska 2020].
W glosowanym wyroku, co jest to bardzo istotne, zasadnie nie kwestionowano
gospodarczego charakteru uprawiania piłki nożnej przez kluby zawodowe. Wskazać
bowiem należy, że Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie podkreślał wpływ prawa unijnego na sport jedynie w przypadku gospodarczego aspektu tej działalność
[Wyrok Trybunału w sprawie Walrave 1974; Wyrok Trybunału w sprawie Olivier
Bernard 2010; Wyrok Trybunału w sprawie David Meca-Medina i Igor Majcen
2006]. Potwierdza to B. Rischka-Słowik [2014] słusznie wskazując, że warunkiem
koniecznym oddziaływania prawa gospodarczego UE na działalność o charakterze
sportowym jest jej gospodarczy wymiar. Profesjonalne kluby sportowe są więc, co
do zasady, traktowane jako prowadzące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa i stosuje się do nich przepisy dotyczące pomocy publicznej [Krześniak 2016].
Również we wcześniejszych orzeczeniach Sądu nie budziło to wątpliwości [Wyrok
Sądu w sprawie Piau 2005]. Wskazywano, że dla klubów piłkarskich uprawianie
piłki nożnej stanowi działalność gospodarczą, wobec czego są przedsiębiorstwami
w rozumieniu prawa unijnego. Wątpliwości nie budzi również fakt, iż klub piłkarski
może mieć wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. Słusznie wskazuje Komisja Europejska w swoich decyzjach, że podmioty
te rywalizują o udział w europejskich pucharach, ponadto są niezwykle aktywne na
rynku merchandisingu, sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych, a także rywalizują o sponsorów. Podkreśla się to również w doktrynie wskazując na działalność
gospodarczą klubów sportowych [Nicolaides 2015].
Wskazać należy, że Sąd prawidłowo wskazał brak oczywistych błędów
w zakwalifikowaniu Valencia CF jako przedsiębiorstwa zagrożonego i uznaniu, że
plan przywrócenia rentowności klubu nie był wystarczająco solidny i wiarygodny,
aby mógł wykazać zdolność klubu do poprawy sytuacji finansowej. Podkreślić
należy bowiem, iż w tym zakresie zastosowanie ma jeden z aktów soft law, które są
bardzo istotne w prawie pomocy publicznej. Stanowią one podstawową regulację
w tym obszarze, a nawet dookreślają zakres dopuszczalności przyznawania pomocy [Biernat 2012]. Słusznie więc Komisja oparła się na wytycznych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
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z 2014 r.1 W dokumencie tym zawarto między innymi definicję przedsiębiorstwa
zagrożonego oraz informacje o koniecznych elementach planu restrukturyzacji.
Wiązało się to także z zasadnym oddaleniem zarzutu dotyczącego błędu Komisji
przy uznaniu, iż środek nr 1 obejmował ponad 80% kwoty kredytu zabezpieczonego gwarancją.
Słusznie Sąd zaznaczył, że Komisja nie może powoływać się na fragmentaryczny charakter informacji, które zostały jej przekazane podczas postępowania administracyjnego, gdyż nie wykorzystała wszystkich swoich uprawnień do uzyskania istotnych informacji. Zdobycie całościowej wiedzy dotyczącej przedmiotowej
sprawy było ważne z punktu widzenia tzw. testu prywatnego inwestora. Wskazać
należy, że zasada testu prywatnego inwestora to jeden z czynników, które Komisja
jest obowiązana uwzględnić z urzędu w celu ustalenia istnienia pomocy państwa
niezgodnej z rynkiem wewnętrznym [Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
FIH Holding A/S i in. 2018]. Test pozwala na określenie, czy w normalnych warunkach gospodarki rynkowej podmiot prywatny zachowałby się podobnie, jak udzielający wsparcia ze środków publicznych [ Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia
pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, pkt. 74]. W niniejszej sprawie
Sąd wskazał właściwie, że to na Komisji spoczywa ciężar udowodnienia, że warunki
zastosowania kryterium prywatnego inwestora zostały spełnione. Prawidłowo więc
przyznano rację stronie skarżącej i uwzględniono zarzut dotyczący oczywistego błędu Komisji polegającego na uznaniu, że środek nr 1 nie został przyznany po cenie
rynkowej.
Sąd uznał właściwie, że faktycznym beneficjentem środka pomocy był klub
Valencia CF. Przeciwne twierdzenie prowadziłoby do zatwierdzenia fikcji, gdyż
celem pozyskania środków pieniężnych z kredytu był bez wątpienia zakup akcji
klubu przez Fundacion Valencia. W związku z tym korzyści klubu z tego tytułu były
niepodważalne. Co do zasady słusznie oddalono także zarzut oczywistego błędu
w ocenie popełnionego przy badaniu zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym.
W kwestii zarzutu naruszenia zasady niedyskryminacji Valencia CF odniosła się
do równego traktowania sytuacji trzech zawodowych klubów piłkarskich (Valencia
CF, Hercules CF i Elche CF), mimo że ich sytuacje znacznie się od siebie różniły. Powołała się także na kazus klubu MVV Masstricht, jednak w tym zakresie Sąd wskazał,
że powody dokonania w odmienny sposób oceny sytuacji nie powinny mieć wpływu
na ocenę zgodności z prawem zaskarżonej decyzji. Nieistotna jest więc wcześniejsza praktyka decyzyjna. Nie do końca można zgodzić się ze tym stwierdzeniem Sądu
w tym obszarze. Pomoc dla klubu MVV Maastricht przyznana została w 2010 r. a dla
Valencia CF w latach 2009–2010. Bardzo istotny jest fakt, że w obu tych sprawach
Komisja wydała decyzję w dniu 4 lipca 2016 r. W judykaturze wskazuje się, iż:
1

Obecnie akt ten nie obowiązuje, jednakże w okresie przyznawania pomocy pozostawał w mocy.
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pojęcie pomocy państwa oraz warunki konieczne do przywrócenia rentowności beneficjenta odpowiadają obiektywnej sytuacji, którą ocenia się w dniu, w którym Komisja

wydaje decyzję. Tym samym powody, z jakich Komisja dokonała we wcześniejszej decyzji
odmiennej oceny omawianej sytuacji, nie powinny wpływać na ocenę zgodności z prawem zaskarżonej decyzji [Wyrok Sądu w sprawie Westfälisch-Lippischer Sparkassenund Giroverband 2014].

Zważywszy więc na wydanie Decyzji przez Komisję w tym samym dniu w obu sprawach powinno się wziąć pod uwagę stan na dzień podjęcia przez Komisję decyzji.
Zasadnie jednak Sąd zwrócił uwagę na fakt różnicy w formie prawnej, wielkości
i strukturze obu klubów. W efekcie ich sytuacja nie była porównywalna. W zakresie
traktowania w równym stopniu klubów Valencia CF, Hercules CF i Elche CF Sąd zaznaczył, że identyczne traktowanie tych podmiotów jest obiektywnie uzasadnione.
Nie odniósł się jednak w żaden sposób do ich wielkości, formy prawnej i struktury
organizacyjnej, jak w przypadku porównywania strony skarżącej z MVV Maastricht.
Sąd zbadał także zarzut dotyczący oczywistego błędu w ocenie przy obliczaniu
kwoty pomocy i uwzględnił go. Wskazał na istotną nieścisłość i obarczenie oczywistymi błędami oceny wartości zastawionych akcji, którą dokonała Komisja. Właściwie wykazał Sąd błędy poczynione przez Komisję i zasadnie uwzględnił ten zarzut.
W efekcie Sąd słusznie stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie,
w jakim dotyczyła ona środków pomocy przyznanej na rzecz strony skarżącej.

Podsumowanie
W kontekście przedmiotowej sprawy należy zwrócić uwagę, że Sąd w przypadku
decyzji dotyczących pozostałych klubów hiszpańskich, tj. Elche CF, Hercules CF, Real
Madryt oraz FC Barcelona, Real Madryt, Athletic Bilbao i CA Osasuna, stwierdził
również nieważność wydanych przez Komisję decyzji. We wszystkich tych sprawach
wykazano szereg błędów Komisji. W związku z tym, biorąc pod uwagę analizę glosowanego orzeczenia, trzeba zastanowić się nad kwestią szczególnego wyjątku sportowego przy stosowaniu zasad pomocy publicznej. Wskazać należy, że znaczenie sportu było wielokrotnie podkreślane przez organy unijne [Rischka-Słowik 2017]. Cele
unijnej polityki sportowej zostały doprecyzowane w art. 165 TFUE, co pozwala na
realizowanie jej w sposób bardziej spójny i zorganizowany [Rischka-Słowik 2018].
Zgodnie ze wskazanym przepisem Unia przyczynia się do wspierania europejskich
przedsięwzięć w zakresie sportu przy uwzględnieniu jego szczególnego charakteru, struktury opartej na zasadzie dobrowolności oraz biorąc pod uwagę jego funkcję
społeczną i edukacyjną. W glosowanym wyroku zaznaczono, że przy ocenie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym Komisja uwzględnia ten przepis i w ramach
własnego uznania, jakim dysponuje na tym etapie postępowania, bierze pod uwagę
cel w zakresie wspierania sportu.
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Jednakże słusznie podkreślono również, że art. 107 ust. 1 TFUE nie rozróżnia interwencji państwa według przyczyn lub celów, lecz definiuje je ze względu na ich
skutki [Wyrok Trybunału w sprawie Comitato „Venezia vuole vivere” przeciwko Komisji 2011]. Zasadnie wskazał więc Sąd, że nie ma podstaw do uznania szczególnego
wyjątku sportowego. Analiza decyzji Komisji Europejskiej oraz wyroków Sądu, odnoszących się do pomocy publicznej przekazywanej profesjonalnym klubom piłkarskim, prowadzi do konstatacji, iż błędy komisji mogły wynikać z nieuwzględnienia
specyfiki sportu i szczególnego podejścia państw członkowskich do sfery sportu.
Wydaje się więc, że w zakresie stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej w obszarze sportu zasadne byłoby wydanie specjalnych wytycznych Komisji Europejskiej, które stanowiłyby wskazówkę dla profesjonalnych klubów sportowych
w zakresie prawidłowego postępowania. Byłoby to istotne również dla polskich
klubów sportowych, które bardzo często otrzymują środki publiczne od jednostek
samorządu terytorialnego.
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Valencia CF vs. European Commission – Commentary on the Judgment of
the General Court of 12 March 2020
S ummary

In European Union competition law professional sports clubs are considered as undertakings
in the field of their economic activity. Therefore, the rules on state aid are in force. The European
Commission concluded in 2016 that the Spanish clubs received illegal state aid and obliged
Spain to recover it. In the case of Valencia CF, the total was 20 381 000 euros. The club disagreed
with this decision and appealed to the court. The General Court agreed with the applicant and
annulled the decision. The judgment is relevant from the point of view of state aid in sport.
The aim of the paper is to present the approach of the European Commission and the General
Court to state aid given to professional sports clubs.
Keywords: state aid, football club, Valencia CF, European Commission

Valencia CF vs. Komisja Europejska – glosa do Wyroku Sądu z dnia
12 marca 2020 r.
S treszczenie

W prawie konkurencji Unii Europejskiej profesjonalne kluby sportowe traktowane są jako
przedsiębiorstwa w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. W związku
z tym zastosowanie do nich mają przepisy dotyczące pomocy publicznej. Komisja Europejska
w 2016 r. stwierdziła, że hiszpańskie kluby otrzymały pomoc państwa niezgodną z prawem
i zobowiązała Hiszpanię do jej odzyskania. W przypadku klubu Valencia CF była to kwota
20 381 000 EUR. Klub nie zgodził się ze wskazaną decyzją, którą zaskarżył. Sąd przyznał rację
stronie skarżącej i stwierdził nieważność decyzji. Wyrok ten jest istotny z punktu widzenia pomocy publicznej w sporcie. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia Komisji Europejskiej
oraz Sądu do pomocy publicznej przekazywanej profesjonalnym klubom sportowym.
Słowa kluczowe: pomoc publiczna, klub piłkarski, Valencia CF, Komisja Europejska

Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego kształci
menedżerów dla sektora turystycznego, sportowego, publicznego
oraz nowych mediów. Działalność edukacyjna Instytutu jest zorientowana na kreowanie postaw przedsiębiorczych – w ramach studiów
magisterskich na kierunkach Media społecznościowe w zarządzaniu i Zarządzanie w turystyce i w sporcie (w specjalizacjach: Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie w sporcie).
Ponadto wraz z Polską Akademią Olimpijską od kilkunastu lat prowadzimy studia podyplomowe Menedżer sportu. Oferujemy także
studia podyplomowe Zarządzanie zakupami w biznesie oraz Przedsiębiorczość dla nauczycieli.

W naszej pracy naukowej badamy gospodarkę w mikro- i mezzoskali.
Patrzymy na procesy i zjawiska na rynku przez pryzmat konkurencyjności rozumianej raczej jako „wspólne poszukiwanie“, a nie bezwzględne współzawodnictwo. Stąd też znaczący nacisk kładziemy na
współpracę różnych podmiotów gospodarki, upatrując w niej najlepszą drogę rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy.
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