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WSTĘP

Sukces na współczesnym rynku sportowym wymaga od menedżerów, którzy chcą
z nim związać karierę, zróżnicowanych postaw i kompetencji. Osoby pragnące odnieść sukces muszą posiadać zarówno uniwersalne kompetencje menedżerskie, jak
i specjalistyczne umiejętności. Nabyte kompetencje i umiejętności, wsparte kreatywnością i brakiem konwencji w myśleniu o biznesie sportowym, zapewniają przygotowanie do spotkania z rzeczywistością, której stałą cechą jest zmienność. Współczesne przedsięwzięcia sportowe mają złożony charakter w wymiarze krajowym
i międzynarodowym.
W dużej mierze biznes sportowy zaczyna opierać się na masowym kliencie. Dlatego wraz z rozwojem tej branży pojawiają się wyzwania związane z działalnością medialną, sponsoringową, a także prawną. W zarządzaniu w sporcie coraz ważniejsze
stają się doświadczenia wyniesione z biznesu niesportowego, które kształtują sport
na wszystkich poziomach i dają jasne i rozsądne wskazówki zarówno w sporcie elitarnym, jak i lokalnym. Prace w niniejszej monografii są odpowiedzią na pojawiające
się w rozwoju biznesowym przedsięwzięć sportowych problemy, takie jak medialność, sponsoring czy aspekty prawne lub finansowe.
Wspomniana tematyka była omawiana na V Konferencji Naukowej Młodzi o Sporcie zorganizowanej przez Koło Naukowe Managerów Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego 25 kwietnia 2018 roku pod tytułem „Sportowe projekty: od pomysłu do
realizacji”.
Redaktorzy
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Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

MARKETING TERYTORIALNY A MARKETING
PRZEZ SPORT W ŚWIETLE KAMPANII
,,GRAMY RAZEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
Wstęp
Współczesny marketing traktowany jest jako quasi-dyscyplina naukowa. Jego popularność widoczna jest dzięki rozprzestrzenianiu się na pola niegdyś obce problematyce ekonomicznej. Może to być spowodowane powszechnością tezy formułowanej
przez Ph. Kotlera [2005], która głosi, że marketing sprowadza się do realizacji potrzeb
interesariuszy w taki sposób, jaki oni sobie tego życzą. Dziś oczekiwania klientów
są coraz bardziej wysublimowane i często oderwane od głównego nurtu procesów
gospodarczych – przyczyniło się to do powstania takich subdziedzin jak marketing
terytorialny, polityczny, społeczny, sportu itp. Obok wspólnego korzenia, jakim jest
marketing sensu stricto, można doszukać się wśród nich innych podobieństw, co skłania do podjęcia studiów nad tą tematyką.
Celem artykułu jest znalezienie tych cech marketingu terytorialnego i sportu, które wiążą się z wykorzystaniem wydarzeń sportowych na poczet kształtowania się
danego obszaru jako obiektu na rynku – problem rozważa się w kontekście kampanii
,,Gramy razem dla Świętokrzyskiego” jako nośnika obu idei.

Marketing terytorialny – ujęcie teoretyczne
Używając kryterium przedmiotowego w strukturze marketingu wyróżnić należy
taki, w którym produkt nie posiada swojego jednoznacznego i w pełni namacalnego
wymiaru. Może się on sprowadzać do usług z zakresu administracji publicznej czy
zagospodarowania określonego, geograficznego obszaru. Wyodrębnia się więc marketing terytorialny, zwany również marketingiem miejsca (z j. ang. place marketing).
Podaje się kilka rozwinięć tego zagadnienia. Pierwsze interpretacje ujmowały marketing terytorialny w ramy wszystkich strategicznych i technicznych podejść realizowanych przez konkretną grupę podmiotów (zalicza się do nich instytucje publiczne,
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przedsiębiorstwa i stowarzyszenia), jakie mają wspomagać prowadzenie projektów publicznych (w tym podnoszenie ich skuteczności) [Szromnik 2012]. V. Girard
[1997] identyfikuje go jako zespół działań oraz technik, jakie służą rozwojowi lokalnemu, a które to stosują miejscowe społeczności i podmioty gospodarcze. A. Szromnik [2012] wskazuje natomiast kilka równorzędnych ujęć:
–	marketing terytorialny jako filozofia osiągania przez jednostki osadnicze celów, w konkurencyjnym otoczeniu, przy ograniczoności zasobów, z wykorzystaniem prokonsumenckiej orientacji,
–	marketing terytorialny jako zbiór środków i narzędzi, które pomagają w uzyskiwaniu przez daną jednostkę w przestrzeni czynników rozwojowych,
–	marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja zarządzania jednostką osadniczą.

Warto zaznaczyć, że ten ostatni autor [Szromnik 2012], obok sformułowania definicji, wyszczególnił jego główną istotę i podstawowy cel. Sprowadzają się one do
zmiany postaw oraz zachowań cechujących wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, które wpływają na transfery czynników produkcji i rozwoju na rzecz lokalnej
struktury terytorialnej.
Trzeba wspomnieć o kilku pokrewnych obszarach wyróżnianych na podstawie definicji marketingu terytorialnego. Wspomina się o zagadnieniach, takich jak
marketing miast oraz konkurencyjność regionów. Pierwszy jest niejako podzbiorem szerzej rozważanego marketingu terytorialnego. Dokonano tam zawężenia
na płaszczyznę wyłącznie miejską jako istotną dla współczesnych paradygmatów
rozwoju urbanistycznego. Druga kategoria sprowadzana jest zarówno do wzrostu
potencjału danego obszaru, skutkującego poprawą standardów bytowych lokalnej
społeczności, jak i do zdolności cechującej daną jednostkę terytorialną, obejmującej możliwość przyciągania i funkcjonowania aktywnych przedsiębiorstw i zasobów, jakimi dysponują oraz do osiągnięcia pewnego typu przewagi w skali regionu1.
Należy tu zaznaczyć, że wszystkie te idee kojarzone są z ekonomicznym wykorzystaniem potencjału kryjącego się w określonej przestrzeni geograficznej. Często
tworzy ona spójną i dającą się wyodrębnić względem wybranego kryterium całość
(region). Ponadto przy zastosowaniu obecnych trendów zaczerpniętych z zarządzania sieciami należy wspomnieć tu również o klastrach jako spójnych obszarach,
wspólnie podnoszących poziom konkurencyjności oraz rywalizujących na rynku
o dostępne zasoby.
Podstawowym sposobem realizacji działalności marketingowej (bez podziału
na jego konkretne obszary) jest identyfikacja i zastosowanie specjalnych narzędzi.
Klasycznym ich ujęciem jest czteroczęściowa mieszanka marketingowa (z j. ang.
1

Szerzej tę problematykę rozwinął m.in. D. Twardowski [2016].
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marketing-mix) postaci: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Ich atrybuty w omawianej subdziedzinie wymieniono na wykresie 1.
Ważnym obszarem jest także wizerunek miasta/regionu. Definiuje się go jako
zbiór subiektywnych wyobrażeń dotyczących rzeczywistego obrazu jednostki terytorialnej [Szromnik 2012]. Taka konstrukcja o charakterze mentalnym wpływa na
spozycjonowanie danego obszaru w zindywidualizowanym systemie ich klasyfikacji – atrybutu, mieszkańca, czy przedsiębiorcy (w tym potencjalnego rezydenta takiego terytorium). Ważnym elementem współuczestniczącym w tych procesach jest
tożsamość jednostki osadniczej.

produkt

cena

dystrybucja

promocja

zbiór korzyści oferowanych przez daną jednostkę osadniczą,
posiadającą kilka poziomów: od wspólnych do specjalistycznych,
suma składowych subproduktów takich jak sportowy, rekreacyjny,
socjalny, rozrywkowy, edukacyjny itp.; tworzenie wartości dla
rezydentów;

wartość, jaka pojawia się przy okazji wymiany dóbr pomiędzy
konsumentami (w tym nowymi, potencjalnymi mieszkańcami)
oraz reprezentantami danego obszaru; kwestie opłat, podatków
lub dotacji i innych beneﬁtów, pojawienie się kosztów
społecznych, kredyty;

brak jednorodności kanałów dystrybucyjnych i jego szerokość;
lokalizacja przedmiotu marketingu (tj. miasta, gminy, regionu,
kraju itp.); zasięg dystrybucji: jego poszerzanie w postaci
uczestnictwa w targach, wystawach, konferencjach;

reklama (w tym formy reklamy zewnętrznej) dotycząca regionu;
działania z zakresu public relations ukierunkowane na
mieszkańców, przedsiębiorców z regionu i innych interesariuszy;
lokalny wymiar propagandy gospodarczej (publicity); inne formy
w postaci m.in. direct mail itp.

Wykres 1. Marketing-mix w marketingu terytorialnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Florek M. (2013), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 24–27, 122–167; Duczkowska-Piasecka M. (2013), Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Difin, Warszawa,
s. 167–173, 188–201.
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Istota i wybrane aspekty marketingu sportowego
Wkroczenie idei marketingu na obszar podmiotów świadczących usługi (nieoferujących stricte materialnych produktów) pozwoliło na pojawienie się marketingu sportowego. Jak podaje literatura wskazuje się dwie główne interpretacje tego zagadnienia [Sznajder 2015]:
–	marketing przez sport,
–	marketing sportu.

Pierwszy z nich traktowany jest jako zagadnienie pierwotne. Już kilkadziesiąt lat
temu L. Kesler [1979] opisywał je w postaci działalności komercyjnej (produkcyjnej,
usługowej, przemysłowej, konsumpcyjnej) wykorzystującej sport jako specyficzne
narzędzie. Jak dodaje A. Sznajder [2015] inni autorzy także skłaniają się do takiego
podziału. Można zauważyć, że opisywane tu ujęcie podmiotowe wyróżnia się na tle
przedmiotowego, czyli marketingu sportu. Realizują go podmioty z tej branży w celu
zapewnienia sobie określonych korzyści a jednocześnie działając na rzecz swoich
klientów [Sznajder 2015]. Zagadnienie łączy się także z organizacją imprez o charakterze sportowo-rekreacyjno-rozrywkowym oraz z tzw. przemysłem wolnego czasu
również wykorzystującym sport. Innym niemniej ważnym obszarem są zespoły (drużyny), które w celu realizacji swoich zamierzeń mogą postarać się o zastosowanie
takich modelowych rozwiązań jak alianse strategiczne (ko-marketing) czy marketing
zindywidualizowany. Jeszcze szersze ujęcie prezentowane przez M. Svobodę [2012]
włącza w ten obszar również przestrzeń (np. w postaci regionu poszerzonego spektrum produktów komplementarnych).
W ujęciu przedmiotowym marketing sportowy odgrywa głównie rolę promocyjną. A. Sznajder [2015] stwierdza, że obok najprostszej promocji wykorzystującej motyw rekreacyjny, można na tym polu zastosować potencjał ukryty w reklamie. Wymaga ona odpowiedniego medium i formy przekazu. Sport natomiast jest ideą wspólną
dla całej ludzkości i przeważnie pozytywnie odbieraną przez społeczeństwo. Abstrahując od skandali dopingowych czy korupcji, postacie z boisk i stadionów mogą być
nośnikiem pewnego produktu. W ten sposób można wyróżnić kilka narzędzi, jakie
sprzyjają promocji za pomocą sportu [Sznajder 2015]:
–	rekomendacja – znana sportsmenka lub sportowiec polecają dany produkt/
markę – także niekojarzoną z rywalizacją sportową,
–	udział sportowca w reklamie sensu stricto – za pomocą swojego wizerunku
postać ze świata sportu pokazuje i wzmacnia produkt czy ideę,
–	reklama na stroju sportowca – zawodnik użycza swojej powierzchni reklamowej na rzecz danej firmy,
–	reklama na arenie sportowej – wykorzystanie wolnej przestrzeni do rozpropagowania np. produktu czy przedsiębiorstwa, dodatkowo jest to wzmocnio-
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ne przez obraz, który może trafiać do milionów widzów (zwłaszcza gdy ma to
miejsce podczas największych imprez),
–	reklama towarzysząca transmisjom sportowym – wplatanie pasm reklamowych w czasie audiowizualnego przekazu z imprez,
–	lokowanie produktu – umiejscowienie nazwy marki/produktu przy okazji pojawiania się nowych obiektów sportowych, wykorzystanie przez uczestników
zawodów konkretnych produktów wraz z ich logo.

Trzeba zauważyć, że głównie imprezy sportowe – wraz z ich uczestnikami – stanowią o clou promocji przez sport. Jednak rola sportowca jako bohatera jest niemniej
istotna. Zawodnik także swoimi wynikami czysto sportowymi świadczy o jakości reklamowych dóbr i usług. Za przykład niech posłuży tu fakt, że najwybitniejsi gracze są najczęściej angażowani do reklam, podczas gdy przeciętnych i anonimowych
skutecznie się w tym względzie marginalizuje. Ponadto utożsamianie się z marką
wzmacnia ją, a konsumentowi sugeruje, że partycypacja w niej stanowi przejaw
przynależności do lepszej grupy społecznej.
Wyróżnia się również trzy poziomy, w których realizowany jest marketing przez
sport. Zalicza się do nich sferę [Sznajder 2015]:
–	makro – obejmującą największe wydarzenia o charakterze globalnym (np.
Igrzyska Olimpijskie, piłkarski Mundial),
–	mezo – uwzględniającą charakter regionalny imprez sportowych oraz ukierunkowaną na rodzimego klienta, jest wykorzystywana na poczet marketingu
terytorialnego,
–	mikro – sprowadzającą się do lokalnej specyfiki wydarzeń oraz specjalistycznych korzyści, jakie niesie dana branża.

Związek marketingu terytorialnego i marketingu przez sport
w teorii
Synteza zagadnień z zakresu marketingu terytorialnego oraz czerpiącego z branży
sportowej nie jest częstym tematem naukowych rozważań. Studiując literaturę ekonomiczną zauważyć można tylko wąskie spektrum piśmiennictwa podejmującego się
niniejszego tematu. Na uwagę zasługuje tu szczególnie praca J. Kowalskiego [2011],
który spogląda na globalne imprezy sportowe (traktując je w postaci faktora sprzyjającego rozwojowi jednostek administracyjnych) z perspektywy marketingu terytorialnego. Płaszczyzna marketingu terytorialnego przyświeca również M. Gębarowskiemu [2011]. Niemniej drugi wspomniany autor koncentruje się na wykorzystaniu
narzędzi, jakie oferują media społecznościowe. Współczesny poziom informatyzacji
powoduje, że takie medium promocyjne staje się ważkim tematem w refleksji nad
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marketingiem w ogóle, a zatem także sportowym, i jego konotacjami m.in. z pozycjonowaniem miast oraz regionów.
Pokrewnym tematem dla stricte problematyki sportowej jest turystyka. Jej dzisiejszy odbiór plasuje ją na istotnym miejscu w hierarchii czynników współwystępujących przy marketingu terytorialnym. Należy tu wyróżnić teksty B. Meyer [2011] czy
D. Twardowskiego [2016] opisujące rolę tej gałęzi gospodarki dla konkurencyjności
i atrakcyjności regionów i podmiotów administracyjnych niższego szczebla. Również
nie wolno zapominać o kompleksowej publikacji A. Szromnika [2012], który stara się
ogólnie zarysować problematykę marketingu sportowego i marketingu miejsca. Konkludując, brak jednak jednoznacznego tekstu spinającego te zagadnienia i popartego
przykładem, co skłania do dokonania studiów i analiz z tego zakresu.
Nawiązując do istoty marketingu terytorialnego zauważa się, że uzyskanie od
potencjalnych mieszkańców, inwestorów czy przedsiębiorców określonej wiązki
zasobów (zwłaszcza tych unikalnych) jest zdeterminowane przez oddziaływanie na
zewnętrznych interesariuszy. Ci, posiadając określone preferencje wraz z ich własnym pozycjonowaniem oferty, w celu zmiany lub dopasowania potrzeb do oferty
miasta/gminy itp., muszą być poddani określonym procesom. Przejawiają się one
w postaci aktywnego wykorzystania narzędzi promocyjnych przez lokalnych przedsiębiorców i administrację publiczną. Mogą one przybierać różną formę. A. Szromnik [2012] zauważa, że kształtowanie się wizerunku, przekładanego na markę danego terytorium, nie jest dziś możliwe bez udziału komunikacji i może mieć wymiar nie
tylko werbalny. Należy tu podkreślić rolę artefaktów, które nie przedstawiają sobą
rzeczywistego słownego przekazu, a za pomocą cech materialnych i niematerialnych
wyrażają istotę danego regionu/produktu. Do instrumentów je tworzących zalicza
się szereg imprez.
W powyższym kontekście wymienia się także tzw. spartakiady [Szromnik 2012].
Współcześnie to pojęcie straciło wiele na znaczeniu, niemniej odnosi się stricte do
sportu. Imprezy organizowane w tej branży stanowią zatem nośnik do uatrakcyjnienia konkretnego obszaru [Kamosiński 2012]. Stwierdza się, że podobne wydarzenia również spełniają promocyjną rolę. Sport występujący dzisiaj jako wyznacznik
jakości życia, zdrowego sposobu funkcjonowania czy element rozrywki społeczeństwa – przy swoich pozytywnych cechach – oddziałuje na wizerunek miast i regionów. W podobnym tonie wypowiada się na ten temat J. Kowalski [2011], który obok
pozytywnego mentalnego wpływu sportu dla regionu, dostrzega jego niepoślednią
pozycję na ścieżce rozwoju – każda impreza sportowa niesie ze sobą formowanie
lub budowę zupełnie nowej infrastruktury, zmiany w strukturze usług dodatkowych itp.
Wracając do korzyści mentalnych i wspólnej płaszczyzny marketingu terytorialnego i sportowego trzeba podkreślić więź, jaka rodzi się pomiędzy miejscową społecznością a np. klubem sportowym z danego regionu. Gdy drużyna reprezentuje
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możliwie wysoki poziom sportowy, wówczas mieszkańcy chętnie się z nią utożsamiają. Przynależność do wspólnoty, w której uczestniczą wybitne postacie świata
sportu jest ważnym motywem do skorzystania z usług megaproduktu jaki stanowi
np. miasto lub miejscowość [por. Szromnik 2012]. Sprzyja to również lokalnemu
rozwojowi innych branż, co jest możliwe dzięki złożoności owego miejskiego produktu, a co za tym idzie – wykorzystaniu m.in. transportu, podmiotów turystycznych i innych instytucji świadczących komplementarne usługi [por. Łazorko 2012].
Odzwierciedleniem rysującego się poprzez marketing sportowy postępu jest lokalny efekt mnożnikowy.
Współcześnie prowadzona promocja jednostek terytorialnych nie może odbywać się bez współudziału nowoczesnych technologii. Dzięki powszechności sieci
internetowej na kluczową pozycję w tej mierze wysuwają się media społecznościowe. Popularność tych narzędzi sprawia, że dotarcie do zróżnicowanego segmentu
konsumentów odbywa się za pośrednictwem np. serwisu youtube.com, gdzie krótkie
produkcje filmowe służą propagowaniu m.in. dóbr i usług. Jak zauważa M. Gębarowski [2011], platformy społecznościowe, jako że są rozbudowane przez samych internautów, posiadają także związki z marketingiem terytorialnym. Wspomina się tu
o kilku cechach:
–	dywersyfikacja kanałów komunikacyjnych,
–	współudział w tworzeniu treści przez internautów,
–	publikowanie informacji i ciekawostek związanych z jednostką terytorialną,
–	krótki czas reakcji na opinie użytkowników na temat np. miasta,
–	organizowanie konkursów, zabaw i zachęcanie do udziału w lokalnych inicjatywach,
–	wsparcie marki miasta/regionu/gminy itp.,
–	odwołanie do oficjalnych adresów internetowych jednostki administracyjnej.

Powyższe atrybuty dają się zaimplementować w strategii marketingu sportu,
przypisywanego danej miejscowości. Szczególną uwagę zwraca kwestia udziału
w imprezach rekreacyjnych i sportowych. Inną istotną cechą wiążącą przestrzeń wirtualną i marketing terytorialny stanowi możliwość wypromowania danego obszaru
za pomocą czy to bohatera zmagań np. piłkarskich, czy poprzez samą tylko imprezę
sportową z wykorzystaniem nowych mediów lub innych bardziej konwencjonalnych
form. Stwierdza się, że poprawa pozycjonowania jest udziałem także konkretnych
osób – ,,twarzy kampanii”, które wspierają swoim wizerunkiem markę m.in. regionu
[Szromnik 2012]. Jak już sygnalizowano wcześniej dziś bardzo popularnym motywem jest skorzystanie z usług znanych sportowców do realizacji marketingu przez
sport – takie postaci jak R. Lewandowski lub B. Kurek niejednokrotnie reklamowały
produkty, niekoniecznie związane z ich osobistą branżą [Sznajder 2015]. Przez udział
sportowca w promocji podmiotu administracyjnego istnieje potencjał do rozszerza-
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nia się pozytywnego odbioru tego specyficznego produktu. Za przykład może posłużyć tu osoba J. Kowalczyk, która przez kilka sezonów startowała z umieszczonym na
kombinezonie narciarskim logotypem województwa małopolskiego [malopolska.pl
2010]. Natomiast, wpisując się w obecne trendy, chcąc trafić głównie do młodszych
konsumentów, wykorzystanie na tym polu elementów marketingu internetowego
wydaje się niezwykle zasadne.

Kampania ,,Gramy razem dla Świętokrzyskiego” jako ilustracja
związków marketingu terytorialnego i marketingu przez sport
Do opracowania empirycznej części artykułu posłużono się publikowanymi danymi
i informacjami zaczerpniętymi od jednostek realizujących niniejszy projekt. Analiza
nosi znamiona metody case study, pozwalającej na głęboką refleksję nad podejmowanym obiektem badań.
Kampania ,,Gramy razem dla Świętokrzyskiego” powstała w roku 2010 jako
wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
i KS Vive Kielce. Głównym celem zakończonego w roku 2015 projektu było zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców regionu Świętokrzyskiego jako miejsca
przyjaznego dla mieszkańców i turystów oraz wykreowania pozytywnego wizerunku województwa. W założeniu w projekcie łączą się elementy sportowe, turystyczne i gospodarcze [gramyrazem.eu]. Kluczową rolę w przedstawianej kampanii
odegrał wspomniany już klub piłki ręcznej z Kielc. Podstawowym motywem towarzyszącym tej aktywności był współudział w promocji zawodników znanego i popularnego zespołu, funkcjonującego – w świadomości polskich kibiców szczypiorniaka – jako Iskra. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków unijnych
(8 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a całość
pochłonęła 12 milionów złotych. Trzeba też dodać, że około 20% kosztów poniósł
sam klub. Na kampanię składały się liczne inicjatywy, do których zaliczyć należy
[Kotwica 2015]:
–	wyprodukowanie 28 450 gadżetów,
–	wydanie około 41 000 periodyków (w tym kalendarzy, albumów) na temat
projektu,
–	promocja lokalnych produktów m.in. jabłek z okolic Sandomierza przez zawodników uczestniczących w światowym czempionacie w Katarze w roku
2015,
–	propagowanie rodzimych i charakterystycznych produktów, takich jak woda
,,Buskowianka” przez szczypiornistów,
–	reklama regionu podczas meczów KS Vive Kielce, w tym również tych międzynarodowych,
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–	współudział piłkarzy ręcznych reprezentujących kielecką drużynę w kampanii billboardowej (billboardy instalowano przy ulicach polskich miast),
–	propagowanie subregionów inwestycyjnych,
–	reprezentowanie przez zespół województwa zarówno w innych częściach kraju, jak i zagranicą,
–	uczestnictwo drużyny i jej sztabu w serii filmików umieszczanych w serwisie
społecznościowym youtube.com promujących walory regionu.

Szczególnie ten ostatni przykład – wpisując się we współczesne trendy marketingowe – zasługuje na bliższe przyjrzenie się. Autorzy kampanii szczególny nacisk
położyli na marketing internetowy. Wykorzystali w tym względzie media społecznościowe, takie jak serwisy Instagram, Twitter, youtube.com i Facebook2. Za pomocą
Tabeli 1 zaprezentowano dane dotyczące jednej z tych form promocji.
Jak wskazano, wyprodukowano 25 specjalnych filmów promocyjnych. Zamieszczone w serwisie youtube.com (umieszczone na kanale klubowym) materiały mają
sumaryczną długość 308 minut i 4 sekundy, co przekłada się na przeszło 5 godzin
nagrań, które miały za zadanie w jak najkorzystniejszym świetle postawić województwo świętokrzyskie. Według stanu na 10.03.2018 roku odnotowano sumarycznie ponad 40 tysięcy wyświetleń. Niemniej jeśli przyjrzeć się wartościom przypisanym poszczególnym filmikom nie są one już tak imponujące (patrz: Tabela 1). Warto
jednak zauważyć, że wybrane przykłady najciekawszych turystycznie, krajobrazowo
oraz inwestycyjnie części prezentowanego regionu zostały skojarzone z gwiazdami
piłki ręcznej światowego formatu (np. J. Aginagalde, I. Čupić) oraz bardzo popularnymi rodzimymi zawodnikami jak S. Szmal czy K. Lijewski, którzy kilkukrotnie znaleźli
się we wspomnianych materiałach wideo.
Należy też zauważyć, że obok nowoczesnych form przekazu informacji w omawianej kampanii zastosowano kilka komplementarnych sposobów promocji regionu
Świętokrzyskiego. Szczypiorniści uczestniczyli w tradycyjnych imprezach regionalnych, współorganizowali turniej dla młodych adeptów piłki ręcznej oraz propagowali uroki województwa podczas zawodów najwyższej rangi europejskiej i światowej
[gramyrazem.eu].
W ramach dokonanego w roku 2015 podsumowania zarówno włodarze klubu,
jak i przedstawiciele lokalnej administracji, stwierdzili wspólnym głosem, że taka
inicjatywa jest przedsięwzięciem typu win-win, a zatem daje korzyści i drużynie,
i regionowi. Zapowiedziano wówczas także przygotowanie nowej propozycji, choć
wciąż współdziałanie sportu i administracji publicznej należy raczej do rzadkości
[Kotwica 2015].
2
W przypadku mediów społecznościowych wykorzystano istniejące już profile kieleckiego klubu,
ciężko zatem jednoznacznie (w każdym ze wspomnianych przypadków) odseparować dane dotyczące
,,Gramy razem dla Świętokrzyskiego” od pozostałych informacji tam zamieszczonych.
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Tabela 1. Promocja województwa świętokrzyskiego za pomocą serwisu youtube.com
Osoba/Osoby
promująca/e

Walor województwa
świętokrzyskiego

J. Aginagalde

M. Jachlewski

P. Chrapkowski
U. Zorman
S. Szmal
I. Čupić

P. Grabarczyk
T. Rosiński

pracownicy ROT
Świętokrzyskie
B. Tomczak

R. Stojković
K. Bielecki

M. Zaremba
M. Jurecki
S. Szmal

K. Lijewski
Ž. Musa

B. Wenta

uczestnicy targów
M. Jurasik

M. Przybylski

M. Jachlewski i B.
Wenta
K. Lijewski

szefostwo klubu

szefostwo drużyny

Czas
trwania

Liczba
wyświetleń

dobra natury województwa

4:05

1 883

spływ kajakowy Nidą

6:17

1 943

Centrum Edukacyjne Leonardo da Vinci
baseny mineralne w Solcu-Zdroju

2:47

nurkowanie w Sukowie

ekologiczne produkty Świętokrzyskiego
Koziołek Matołek z Pacanowa
Święty Krzyż

zakwaterowanie w Świętokrzyskiem
Nowa Słupia
Kielce

3:33

10:10
9:34
9:31

12:45

fabryka porcelany w Ćmielowie
Klasztor na Karczówce

Centrum Geoedukacji w Kielcach

stoki narciarskie w Świętokrzyskiem
Busko-Zdrój

specjalna promocja w Gdańsku
ogólna promocja regionu

suma

189
83

11 617

8:19

982

5:44
9:15

10:39

619
569
615
375
361
159
622
947

9:12

1 138

6:08

1 755

0:09

specjalna promocja w Katarze

1 629

9:35

7:12

Targi Kielce

4 951

3 192

7:39

kieleckie Wzgórze Zamkowe

3 177

7:43

7:56

Kielecki Park Technologiczny

1 580

199

9:07

Jaskinia Raj

3 063

14:18
5:00

Sandomierz

ogólna promocja regionu podczas
turnieju finałowego LM

9:00

3:06

308:04

3 845
1 059

46 552

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: KS Vive Tauron Kielce (kanał w serwisie youtube.com) [dok.
elektr.], www.youtube.com/user/VTKTV1965 [odczyt: 10.03.2018].
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W przypadku akcji ,,Gramy razem dla Świętokrzyskiego” łatwo zidentyfikować
związki między marketingiem terytorialnym a marketingiem przez sport. Opisywane
przedsięwzięcie w swym tytule zdradza aspekt sportowy oraz regionalny inicjatywy:
mamy do czynienia zarówno z grą (w tym przypadku odnoszoną nie tylko do piłki
ręcznej) oraz nazwą własną województwa. Koneksje obu typów marketingu, jakie
prezentowane są w tym opracowaniu, zostały uwydatnione przez integralną współpracę między administracją i drużyną, która umożliwiła wykorzystanie wizerunku
swojego bardzo cennego zasobu – zawodników – na poczet działań promocyjnych,
edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych regionu Świętokrzyskiego. Świadomość
społeczna, szczególnie ukierunkowana na miłośników sportu, pozwoliła na skoncentrowanie uwagi potencjalnych nowych interesariuszy na to województwo jako
obszaru kojarzonego z wybitnymi sportowcami i ich znaczącymi sukcesami. Takie
wzmocnienie oddziałuje na sferę emocjonalną przez wykreowanie wizerunku Świętokrzyskiego jako miejsca, gdzie ludzie osiągają sukces. Prezentowana forma przekazu pozwala na pozytywne kształtowanie się image terenu, który nie jest powszechnie
zaliczany do najzasobniejszych i najatrakcyjniejszych. Ponadto postawa szczypiornistów i ich odkrywanie coraz to nowych zakątków województwa lub konsumpcja
lokalnych produktów skłania do indywidualnej penetracji przez widza tego obszaru
reklamowanego przez osobę, w której upatrują wzór postępowania.
Obok bezpośredniego prezentowania województwa świętokrzyskiego przez zawodników czy to uczestnicząc w filmikach reklamowych, czy występując na arenach
sportowych z herbem województwa (co pomimo zakończenia akcji jest ciągłą praktyką kieleckiego klubu), zaangażowanie zostało podkreślone też na innych płaszczyznach, jak dystrybucja szeregu wydawnictw lub gadżetów, które pojawiły się w czasie
projektu. KS Vive Kielce partycypowało w kosztach ich realizacji, a więc miało pośredni udział w tej formie propagandy regionu jako obszaru przeznaczonego dla inwestorów. Tym samym oddziaływało na poziom cen na rynku miast i regionów. Ujawnia się
tu także pewien unikalny rodzaj marketingu przez sport, czyli współudział finansowy
drużyny w kreowaniu form przekazu wykorzystującego własny wizerunek.
Należy również wspomnieć o innej, bardziej pośredniej formie współistnienia
marketingu przez sport i marketingu terytorialnego, która nie odnosi się stricte do
przedstawianego programu. Organizacja meczów, jako miejsca rozrywki, jest nieodłącznym elementem kształtowania się subproduktu sportowego i kulturalnego miasta oraz wzrostu tzw. korzyści specjalistycznych. Oczywiście, popularność dyscypliny
może częściowo wypływać z przeprowadzonej kampanii, szczególnie dla osób spoza województwa świętokrzyskiego, niemniej opisana sytuacja pozwala pozytywnie
myśleć o wykorzystaniu mnożnika na lokalnym rynku. Jest on stymulowany przez
kibiców przybywających na pojedynki sportowców.
,,Gramy razem dla Świętokrzyskiego” jest również wzorem dla innych regionów.
W zasadzie każdy obszar mógłby poszczycić się posiadaniem jakichś wybitnych jed-
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nostek ze świata sportu lub kultury. To stanowi nośnik i motywację dla rozwoju tej
właśnie formy ocieplania wizerunku m.in. polskich województw. Jednocześnie tego
rodzaju projekt przynosi korzyści obu zainteresowanym stronom. Co już zauważono,
stawia dane terytorium jako miejsce rozwoju dla nieprzeciętnych jednostek i w długim
okresie powinno zwiększyć obroty na lokalnym, promowanym w ten sposób rynku.

Podsumowanie
Reasumując, przez wykorzystanie obecnej w marketingu sportu sfery mezo, czyli
stosując regionalne podejście dla rynku tego typu usług, dostrzega się potencjał pewnych artefaktów, procesów oraz podmiotów, które są spójne z trendami widocznymi
w marketingu terytorialnym. Marketing przez sport nie zamyka się wyłącznie w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, ale jest możliwy do zastosowania na polu promocji
jednostek lokalnych. Pomaga w tym utożsamianie się np. sportowców z regionem
i wykorzystanie nowych kanałów komunikacji. Niniejsze procesy mogą być przekładane na pozycjonowanie jednostki terytorialnej oraz kształtowanie jej wizerunku.
Przykładem syntezy jest przeprowadzona w latach 2010–2015 i opisana w tekście kampania ,,Gramy razem dla Świętokrzyskiego” wykorzystująca drużynę KS Vive
Kielce w pozytywnym odbiorze regionu, który reprezentują. Silny klub sportowy
wzmacnia pozytywny odbiór terytorium, a województwo może poszczycić się wybitną grupą sportowców. Wykorzystano w tym celu narzędzia współczesnego marketingu internetowego i tradycyjne formy przekazu. Projekt jest również wzorcowy
dla potencjalnych przyszłych inicjatyw z zakresu sportu i rozwoju regionalnego, gdyż
pokazuje jak łatwo można osiągnąć dwustronne korzyści wizerunkowe. W obliczu
tych argumentów można stwierdzić, że marketing przez sport, jak i terytorialny,
w strukturze marketingu w ogóle, posiadają wspólną płaszczyznę. Niemniej jest ona
tylko w niewielkim stopniu zagospodarowana, a jej efekty wciąż oczekują na pełną
naukową weryfikację.
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Place marketing and marketing through sport in lights of “We play together
for Świętokrzyskie” campaign
S U M M A RY

A development of a marketing idea enables finding a lot of its forms which the mission is
not only focused on profitable goals. The aim of this paper is an identification of a common
area of place marketing and marketing through sport by a selected example. In an analysis
it focused on scientific achievements, published data and documents. The main conclusion
drawn from this study are connections between place marketing and marketing through
sport. It was discovered in “We play together for Świętokrzyskie” project which was realised
by local administration and handball club KS Vive Kielce in years 2010–2015, for example by
endorsement, improvement of region and team image. The campaign shows the voivodeship
as area for notable people and promote the place through modern and understandable medias.

Key words: handball, KS Vive Kielce, marketing through sport, place marketing, Świętokrzyskie
Voivodeship, “We play together for Świętokrzyskie” campaign

Marketing terytorialny a marketing przez sport w świetle kampanii ,,Gramy
razem dla Świętokrzyskiego”
STRESZCZENIE

Rozwój idei marketingu spowodował pojawienie się licznych jego form, ukierunkowanych
niekoniecznie komercyjnie. Celem opracowania jest identyfikacja wspólnej płaszczyzny marketingu terytorialnego i marketingu przez sport za pomocą wybranego przykładu. W przeprowadzonej analizie wykorzystano dotychczasowy dorobek teorii, upublicznione dane i materiały. Głównym wnioskiem płynącym z pracy jest znalezienie związków między marketingiem
terytorialnym a marketingiem przez sport. Odkryto je w projekcie ,,Gramy razem dla Świętokrzyskiego”, realizowanym przez lokalną administrację oraz klub piłki ręcznej KS Vive Kielce w
latach 2010–2015, czego przykładem są wykorzystanie tzw. twarzy kampanii, poprawa wizerunku województwa i drużyny. Kampania pokazuje region jako teren dla wybitnych jednostek
oraz promuje miejsca za pomocą nowoczesnych i zrozumiałych form przekazu.
Słowa kluczowe: piłka ręczna, KS Vive Kielce, marketing przez sport, marketing terytorialny,
województwo świętokrzyskie, ,,Gramy razem dla Świętokrzyskiego”
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SPORTOWY CONTENT MARKETING –
EFEKTYWNOŚĆ KREOWANIA WIZERUNKU
NA INSTAGRAMIE
Wstęp
Spośród szerokiej gamy portali społecznościowych, wykorzystywanych przez osoby fizyczne i prawne w celu budowania lub podtrzymania na określonym poziomie uprzednio wykreowanego przez siebie wizerunku osobowego czy przedmiotowego, na szczególną uwagę zasługuje Instagram. Jest to serwis internetowy powstały w 2010 roku,
a po dwóch latach wykupiony przez firmę Facebook. Portal umożliwia zarejestrowanym użytkownikom udostępnianie zdjęć oraz krótkich filmów, rozumianych jako multimedia. Serwis dynamicznie się rozwija i stale zaskakuje oferując nowe funkcjonalności,
także te niezbędne do promocji biznesu. Instagram to idealna przestrzeń do kreowania
własnego wizerunku – serwis społecznościowy na początku 2018 roku liczył już bowiem ponad 800 milionów użytkowników aktywnie z niego korzystających oraz 25 milionów kont firmowych, które odnotowały sukces marketingowy [Aslam 2018].
Ze względu na minimalne obostrzenia dotyczące tematyki umieszczanych na
Instagramie fotografii oraz nagrań video, znajdują się tam treści z wielu dziedzin.
Największą popularnością cieszy się gastronomia, podróże, biznes, muzyka i sport
[Chatterjee 2015]. Portal obecnie stał się wymarzonym środowiskiem dla osób zawodowo lub hobbystycznie związanych ze sportem, szczególnie ze względu na ciągle
rosnące zainteresowanie tym zagadnieniem wśród większości użytkowników Instagrama. Marka osobista, która pragnie zaistnieć na tym portalu społecznościowym,
musi pozostawać autentyczna i interaktywna, a charakter treści kształtowany jest
przez samego lidera opinii, który ją reprezentuje – to on ma główny wpływ na to jak
odbiorcy zinterpretują jego zdjęcia i opisy [Trzeciak 2015]. Warto zatem rozważyć
jak w Polsce powyższy trend przekłada się na możliwość efektywnego kreowania wizerunku przy wykorzystaniu sportowego content. Założenie konta nie wystarczy, by
osiągnąć sukces – należy wziąć pod uwagę również to, jaką reakcję wywołują sportowe treści na fanów, czy ułatwiają prowadzenie z nimi dialogu oraz czy udostępnianie
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sportowych treści (fotografii, filmów, opisów) można współcześnie uznać za jeden
z najbardziej angażujących sposobów na budowanie wizerunku marki na opisywanym serwisie społecznościowym.
Analiza wpływowych liderów opinii (zarówno ze świata sportu, jak i spoza tej
dziedziny) oraz przegląd rankingów i raportów dotyczących zagadnienia marketingu
sportowego stanowią bazę rozważań na temat kreowania wizerunku na Instagramie. Dogłębna obserwacja komunikacji liderów opinii (influencer) z ich odbiorcami,
a także umieszczanych przez nich materiałów ma na celu zbadanie wpływu tego typu
treści na efektywność prowadzonych na Instagramie profili i zaangażowanie za ich
pośrednictwem odbiorców. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków dotyczących metod budowania tożsamości marki przy użyciu sportowych treści oraz popularności
zagadnienia sportu na tym portalu.

Wizerunek kreowany przez sportowców
Sportowcy, zawodowo zajmujący się różnymi dyscyplinami, coraz chętniej korzystają
z promocji własnej marki osobistej za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jest
to jedna z najprostszych, najszybszych i najskuteczniejszych form kontaktu z fanami
oraz metod informowania ich o bieżących dokonaniach. M. Castells uznaje Internet za
„środek komunikacji, który po raz pierwszy pozwala porozumiewać się wielu z wieloma w wybranym przez nich czasie i na globalną skalę” [Castells 2003]. Interaktywność,
indywidualizacja oraz personalizacja tego rodzaju mediów pozwala ponadto na prowadzenie komunikacji spójnej i dopasowanej do odbiorców danych treści [Lakomy 2009].
Sport to jeden z trendów zdobywających popularność na Instagramie, o czym
świadczą rankingi i statystyki przygotowane w oparciu o monitoring i analizę profili
społecznościowych (m.in. raporty Sotrender, Gemius, IndaHash). W 2017 roku największym zainteresowaniem wśród polskich użytkowników cieszyły się fotografie
umieszczane przez Roberta Lewandowskiego (światowej sławy piłkarza). Rok 2018
przyniósł natomiast znaczną popularność sportowcom różnych dyscyplin – ich konta odnotowują bowiem wyraźny wzrost liczby fanów i rosnący wskaźnik zaangażowania. Po zestawieniu comiesięcznych rankingów przygotowanych przez Sotrender
(Tabela 1) – podmiot zajmujący się badaniami marketingowymi w mediach społecznościowych – w okresie styczeń–marzec 2018 roku widać wysokie zainteresowanie
profilami piłkarzy (liczba fanów wzrasta z 828 376 do 852 200). Te strony obserwowane są przez największe grono użytkowników. Na drugim miejscu w rankingu
znajduje się szerzej ujęta grupa sportowców z widocznym niewielkim spadkiem zainteresowania (liczba fanów maleje o 980). Najbardziej angażujące odbiorców (tj. zachęcające do wchodzenia w interakcje) w 2018 roku są marki osobiste (Tabela 2),
wśród których na samym szczycie zestawienia figurują tacy sportowcy jak: Robert
Lewandowski, Anna Lewandowska, Wojciech Szczęsny i Ewa Chodakowska.
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Tabela1. Liczba osób obserwujących [w tysiącach] profile sportowe na Instagramie w okresie
styczeń–marzec 2018 roku
Liczba osób obserwujących [styczeń–marzec 2018 r.]
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

Liczba
obserwujących

Miejsce
w rankingu

Liczba
obserwujących

Miejsce
w rankingu

Liczba
obserwujących

Miejsce
w rankingu

Piłkarze

828 376

1

837 627

1

852 200

1

Osoby

135 114

6

136 278

6

139 117

4

Sportowcy
Trenerzy
personalni
Kluby
piłkarskie
Fitness
-

253 837

2

124 541

7

92 002

10

39 625

18

-

-

252 840

2

128 292

7

83 614
40 668

2

132 023

5

10

42 565

15

-

37 342

18

16

-

252 857

41 675

16

Źródło: opracowanie własne na podstawie rankingu Sotrender: https://www.sotrender.com/trends/instagram/poland/201803/zestawienie_branz [odczyt: 20.04.2018].

Tabela 2. Liczba osób zaangażowanych [w milionach] w komentowanie oraz udostępnianie
profili sportowych
Liczba zaangażowanych [styczeń–marzec 2018 r.]
STYCZEŃ

Osoby

Sportowcy

Trenerzy
personalni
Piłkarze
Sport

LUTY

MARZEC

Liczba
zaangażowanych

Miejsce
w rankingu

Liczba
zaangażowanych

Miejsce
w rankingu

Liczba
zaangażowanych

Miejsce
w rankingu

61 951 364

1

58 188 911

1

70 109 693

1

9 545 725

9

8 850 373

9

10 262 005

7

18 141 957
6 085 288
-

6
13
22

16 353 846
5 306 522
-

6
14
22

22 443 091
7 852 006
4 011 293

4
9

16

Źródło: opracowanie własne na podstawie rankingu Sotrender: https://www.sotrender.com/trends/
instagram/poland/201803/zestawienie_branz [odczyt: 20.04.2018].
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W celu dogłębnego zapoznania się z tematem kreowania wizerunku na Instagramie przy użyciu sportowego content, należy przeanalizować profile wybranych liderów opinii – pozwoli to wychwycić mechanizmy ich aktywności w nowych mediach.
Budowanie marki osobistej to proces, który wymaga przygotowania strategii działań, niezbędnej do stworzenia określonego wizerunku. Kluczowy jest również wybrany kanał przekazu – w tym przypadku medium społecznościowe – kształtujący
sposób komunikacji, a więc język i formę wypowiedzi [Grzenia 2012]. Efektywność
działań oznaczać będzie zatem regularność w prowadzeniu konta, dostosowanie
treści do grupy docelowej (targetowanie) oraz dbałość o estetykę umieszczanych
materiałów.
Anna i Robert Lewandowscy (prywatnie małżeństwo) są profesjonalistami w dziedzinie sportu. Anna reprezentowała Polskę w karate tradycyjnym, jest
prezesem Olimpiad Specjalnych Polska, a w ostatnich latach realizuje się prężnie
działając jako trener personalny i specjalistka ds. żywienia. Robert to polski piłkarz grający na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz
występujący w roli kapitana w meczach reprezentacji Polski. Oboje kreują własne
marki osobiste – w celu budowania wizerunku nawiązują liczne współprace z innymi markami i liderami opinii oraz energicznie promują się przy użyciu mediów
społecznościowych. Wszystkie działania marketingowe na Instagramie prowadzą
po to, by zwiększyć rozpoznawalność i utrwalić ich wizerunek jako marek kojarzonych przede wszystkim z aktywnym trybem życia, zdrowym odżywianiem oraz pozytywnym nastawieniem.
Warto podkreślić, że profile opisywanych sportowców są markami osobistymi,
a ich kreowanie wymaga specyficznej strategii, czyli ustalenia przekazu, stylu i regularności wypowiedzi oraz rodzaju publikowanych multimediów. W przypadku Roberta Lewandowskiego nadanie profilowi nazwy „@_rl9” jest oczywistym nawiązaniem
do pierwszych liter imienia i nazwiska oraz numeru na koszulce, w której występuje podczas rozgrywek piłkarskich, czyli cyfry 9. Z kolei profil Anny Lewandowskiej,
oznaczony został jako @annalewandowskahpba, co również jest zabiegiem celowym
i ma nawiązywać do kreowanej marki osobistej „Healthy Plan by Ann” oraz funkcjonującego przy niej bloga sprzedażowego. Konta Anny i Roberta prezentują content
nie tylko związany z ich aktywnością zawodową (udział w wydarzeniach, działania
promocyjne dla innych marek, spotkania z wpływowymi osobami), ale także z ich
prywatnym życiem (selfie1, zdjęcia rodzinne, zdjęcia podczas codziennie wykonywanych czynności).
Według raportu Sotrender w 2017 roku najpopularniejszym polskim profilem
na Instagramie było konto założone przez Roberta Lewandowskiego. Obserwowało je wówczas 11 671 128 użytkowników. Był to również profil najszybciej rosnący
1

forma autoportretu (tł. aut.).
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(wzrost o 32%), którego liczba fanów powiększyła się w ciągu roku o 3 738 600
nowych odbiorców. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sotrender wynika,
że w ww. rankingu za 2017 rok, drugie miejsce, jeśli chodzi o ilość obserwujących,
zajęła Anna Lewandowska. Jej profil na Instagramie liczył w 2017 roku 1 595 671
obserwujących. Podobnie jak w przypadku Roberta, profil Anny Lewandowskiej na
Instagramie był również drugim w kolejności, jeśli wziąć pod uwagę profile, których
liczba obserwujących wzrastała najszybciej. W przypadku profilu Anny Lewandowskiej odnotowano wzrost o 35%, tj. do poziomu 569 199 obserwujących. Profil Roberta Lewandowskiego w zdecydowanej większości obserwują Polacy, choć często
zdarzają się również wpisy i komentarze zagraniczne. W przypadku Anny Lewandowskiej wpisy obcokrajowców są praktycznie niezauważalne, co oznacza, że jej
rozpoznawalność jest nieporównywalnie mniejsza od popularności męża.
Kreacja wizerunku Roberta i Anny Lewandowskich za pośrednictwem założonych przez nich profili na portalu Instagram ma zatem niebagatelny wpływ na ich
rozpoznawalność oraz systematyczną i utrwaloną obecność w świadomości obserwujących. Tworzenie wizerunku osobowego przy użyciu tego medium społecznościowego jest istotne również z punktu widzenia tego, jak oboje są postrzegani przez
masowego odbiorcę, czyli każdego potencjalnego obserwatora obu profili, a niekoniecznie zainteresowanego sportem – tak w szerokim (ogólne zainteresowanie), jak
i w wąskim rozumieniu (zainteresowanie wybraną dyscypliną sportu). Instagram
daje obojgu duże możliwości „zaistnienia” w przestrzeni mediów społecznościowych. Skutkuje to zwróceniem uwagi na siebie jako na markę profesjonalną, której
oferta może być i jest zachętą dla potencjalnych klientów do zakupu lub skorzystania
z proponowanych usług.
Instagram to przestrzeń, którą zarówno Anna, jak i Robert używają do promocji
własnych produktów/usług lub działalności marki zewnętrznej, z którą nawiązali
współpracę. Producent męskiej odzieży Vistula, w ramach porozumienia z Robertem Lewandowskim jako ambasadorem marki, często pojawia się na jego profilu.
Podpisany indywidualny kontrakt Vistuli z piłkarzem jest ponadto wzmacniany wizerunkowo – dzięki zamieszczaniu przez sportowca zdjęć, na których obserwujący
(czyli potencjalny lub obecny klient) ma możliwość systematycznego utrwalania
i kojarzenia marki sportowca z reklamowanym przez niego produktem. Prowadzone
przez Roberta Lewandowskiego działania na Instagramie mają więc na celu – przy
użyciu własnej popularności – zakorzenienie promowanej marki w świadomości odbiorców.
Udostępniane przez liderów opinii treści sportowe mają charakter spójny i przejrzysty. W przypadku Roberta – materiały o tematyce sportowej stanowią główny typ udostępnianych multimediów, z kolei u Anny – choć stanowią one większą
część publikacji, to są również zestawione ze zdjęciami i nagraniami o charakterze
prywatnym. Spośród zdjęć i filmów zamieszczonych na Instagramie przez Annę Le-
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Zdjęcie1. Wybrane zdjęcia z profili Anny i Roberta Lewandowskich.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/?hl=pl
oraz https://www.instagram.com/_rl9/?hl=pl [odczyt: 20.04.2018].

wandowską najpopularniejszym, z liczbą odsłon ponad 345 tysięcy, był szybki, przeprowadzony w domu, trening pokazujący ćwiczenia z taśmami MINI BAND. Spośród
zdjęć zamieszczonych na profilu Roberta Lewandowskiego najpopularniejsze to
fotografia ukazująca radość po strzeleniu jednej z bramek dla Bayern Monachium
(z liczbą wyświetleń ponad 507 milionów). Posty umieszczane przez opisywanych
sportowców angażują użytkowników i zyskują –w przypadku Anny – średnio od 50
do 350 komentarzy, a u Roberta – znacznie więcej, gdyż średnio od 500 do 2 500
wpisów przy zdjęciu.

Zdjęcie 2. Raport Sotrender dotyczący najszybciej rosnących profili w marcu 2018 roku na
Instagramie.

Źródło: https://www.sotrender.com/blog/pl/2018/04/instagram-trends-marzec-2018-meska-dominacjana-instagramie/ [odczyt: 20.04.2018].
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Podsumowując analizę kont Anny i Roberta Lewandowskich na portalu Instagram, widać, że prowadzą oni przemyślaną, regularną i spójną komunikację z odbiorcami, co przekłada się na tytuł liderów kreowania wizerunku za pośrednictwem
tego kanału. Oboje wykorzystują do promocji własnych marek content sportowy,
nierozerwalnie związany z ich działalnością zawodową. Należy jednak zaznaczyć,
że uzupełniają go treściami prywatnymi, które dodatkowo angażują użytkowników
w podobnym, a czasem nawet większym stopniu. Choć badając profil piłkarza, można
jednak dość do wniosku, że w jego przypadku same sportowe treści wystarczyłyby
do zaangażowania odbiorców (obecnie ich liczba już przeważa, a użytkownicy chętnie wchodzą w interakcje).

Wydarzenia sportowe na Instagramie
Na portalu społecznościowym Instagram istnieją również konta oficjalne klubów
sportowych, w tym piłkarskich. To przestrzeń, w której promują się nie tylko marki osobiste, ale także firmy, zespoły czy właśnie drużyny. Głównym celem takich
profili jest ocieplanie wizerunku i budowanie relacji z fanami. Zjawisko to nazywa
się web PR i obejmuje wszystkie formy aktywności przedsiębiorstwa czy instytucji publicznej realizowane na portalach internetowych oraz serwisach społecznościowych. Działania te mają wpływać na opinie internautów, budować ich sposób
postrzegania danego podmiotu oraz informować o jego działalności [Witek 2015].
Budowanie profesjonalnego wizerunku klubu sportowego, podobnie jak przy markach osobistych, wymaga strategii promocyjnej, dopasowanej do misji i wizji takiego podmiotu.
Lech Poznań i Lechia Gdańsk to polskie kluby sportowe występujące w Ekstraklasie, tworzące spójne i przemyślane profile na portalu Instagram. Oba zespoły na swoich kontach wprowadzają zbliżoną estetykę i formę promocji. Umieszczają wyłącznie
sportowy content oraz odesłanie do oficjalnej strony www. Udostępniają zarówno fotografie, jak i krótkie filmy, nawiązują tonacją do barw klubowych, komentują wyniki
meczów oraz reagują na ważne wydarzenia w życiu ich piłkarzy (np. urodziny). Lech
Poznań gromadzi 57 300, a Lechia Gdańsk – 211 000 obserwujących (dane z dnia
24.04.2018 roku). Pierwszy z klubów, jak dotychczas w średnim stopniu angażował
odbiorców (od 4 do 260 komentarzy pod zdjęciem), jednak utrzymywał tendencję
wzrostową przyrostu liczby fanów i polubień (od ok. 2 000 do 4 000 polubień pod
postami). Pewne wydarzenie sportowe spowodowało jednak, że w marcu 2018 roku
drużyna znalazła się na siódmym miejscu rankingu Sotrender pod względem angażowania odbiorców, co oznaczało znaczne wzmocnienie jej pozycji. Ruch na profilu
Lecha Poznań zwiększyło wówczas zdjęcie, które otrzymało 10 784 polubienia oraz
181 000 komentarzy, ukazujące zwycięstwo z Lechią Gdańsk z wynikiem 3:0 w meczu Ekstraklasy. Lechia Gdańsk po raz pierwszy w XXI wieku i w tych rozgrywkach
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Zdjęcie 3. Zdjęcie na portalu Instagram, które zwiększyło ruch na profilu Lecha Poznań.

Źródło: https://www.instagram.com/p/BgZpr2whCaV/?taken-by=lechpoznan1922 [odczyt: 20.04.2018].

przegrała 10 meczów z rzędu. Przykład ten będzie obrazować jak wydarzenia spoza
Internetu mogą przenieść się do świata wirtualnego i spowodować wzrost aktywności na kanałach promocyjnych klubów.
Lechia Gdańsk również odczuła skutki opisywanego meczu, jednak wydarzeniem
sportowym, które bezpośrednio wpłynęło na wzrost liczby fanów na jej oficjalnym
profilu, był transfer młodego zawodnika z Indonezji – Egy Maulana Vikri. Post powitalny przygotowany dla piłkarza na koncie na Instagramie zagwarantował przyrost o ponad 197 tysięcy nowych obserwatorów (w tym bardzo wielu z Indonezji,
ponieważ zawodnik udostępnił zdjęcie klubu na swoim profilu). Zdjęcie z 17-letnim
zawodnikiem zdobyło ponad 198 tysięcy polubień i ponad 43 tysiące komentarzy,
podczas gdy dotychczasowe fotografie gromadziły ich jedynie od kilku do kilkunastu
tysięcy. W związku ze wzmożonym zainteresowaniem, w marcu 2018 roku według
raportu Sotrender, konto Lechii Gdańsk było drugim najszybciej rosnącym profilem
oraz pierwszym najbardziej angażującym.
Wzrost popularności klubu nie przypadł do gustu fanom Lecha Poznań. Podczas
meczu wywiesili oni wulgarny i obraźliwy transparent, celowo w języku indonezyjskim, by zaakcentować brak respektu wobec transferu przeciwnika. To wywołało falę
negatywnych wpisów na różnych kanałach społecznościowych Lecha Poznań i jego
piłkarzy. Pod postem zespołu opublikowanym na Instagramie po wygranym meczu
z Lechią Gdańsk, znalazło się ponad 178 tysięcy nieprzychylnych komentarzy. Ponadto konta prywatne piłkarzy również zostały słownie zaatakowane.
Podsumowując, analiza kont drużyn na portalu Instagram wskazuje w jak szybkim tempie zmieniają się media społecznościowe, jak kluby sportowe mogą wpływać na wzajemną promocję w sieci oraz jak wydarzenia sportowe, odbywające się
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Zdjecie 4. Zdjęcie na portalu Instagram, które zwiększyło ruch na profilu Lechii Gdańsk.

Źródło: https://www.instagram.com/p/BgLyRV5jL2-/?taken-by=lechia_gdansk [odczyt: 20.04.2018].

Zdjęcie 5. Raport Sotrender wskazujący, że Lechia Gdańsk jest najbardziej angażującym profilem w marcu 2018 roku, a Lech Poznań plasuje się na siódmej pozycji.

Źródło: https://www.sotrender.com/blog/pl/2018/04/instagram-trends-marzec-2018-meska-dominacjana-instagramie/ [odczyt: 20.04.2018].
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poza wirtualnym światem, potrafią angażować społeczność w Internecie. To również perfekcyjny przykład influence marketing, gdy lider opinii (Egy Maulana Vikri)
nakłania do oglądania profilu klubu piłkarskiego poprzez umieszczenie linku do
konta. Na przykładzie Lecha Poznań oraz Lechii Gdańsk zaobserwować można, że
content sportowy wprowadzany regularnie zyskuje obserwujących, a gdy staje się
RTM (z. j. ang. Real Time Marketing – marketing czasu rzeczywistego), czyli szybką
reakcją na określone wydarzenie (mecz), trafia w przeżywane wciąż emocje kibiców
i angażuje ich znacznie bardziej.

Content sportowy jako forma angażowania fanów
Niezwykle interesujące zjawisko stanowi udostępnianie sportowych treści przez liderów opinii, którzy nie są zawodowo powiązani z żadną dyscypliną. Materiały o takiej tematyce, które celebryci ujawniają za pośrednictwem profili na Instagramie,
mają charakter typowo hobbystyczny. Z jednej strony zdjęcia przedstawiają popularne osobistości jako fanów sportu i zwolenników zdrowego stylu życia, a z drugiej ocieplają ich wizerunek, pozbawiając dystansu do przeciętnego odbiorcy. Takie
działania umożliwiają użytkownikom utożsamianie się z wybraną postacią podczas
wykonywania zwykłych czynności, takich jak jazda na rowerze, ćwiczenia na siłowni
czy spacer z psem. Zabieg taki, nazywany tworzeniem promocji obrazem, jest celowy i stanowi jeden z elementów przekazu reklamowego. Zdjęcie może przekazać informacje na temat osoby lub wprowadzić odbiorców w pewien stan emocji, którego
oczekuje od nich udostępniający [Dejnaka 2006].
Warto zastanowić się czy umieszczanie sportowego content na Instagramie przez
popularne osoby niezwiązane ze sportem zawodowo, wywołuje zaangażowanie
u osób obserwujących ich profile. Ponadto należy rozważyć czy udostępniane materiały pozostają spójne względem uprzednio publikowanych, co mogłoby świadczyć
o celowym kreowaniu wizerunku przy użyciu zagadnienia sportu.
W niniejszym podrozdziale omówione zostaną trzy przykłady publikowania treści sportowych przez osoby z branży mediów i kultury. Pierwszym z nich będzie
analiza profilu Anny Wendzikowskiej – dziennikarki, prezenterki telewizyjnej oraz
aktorki, której konto na Instagramie (o nazwie @aniawendzikowska) obserwuje
288 tysięcy osób (dane z dnia 21.04.2018 roku). Profil jest prowadzony w bardzo
spójny sposób. Prawie codziennie udostępniane są nowe fotografie, cechujące się
wysoką jakością i w przeważającej większości przedstawiające prezenterkę w różnej scenerii. Konsekwentny jest również sposób opisywania zdjęć – zazwyczaj
teksty są krótkie i opatrzone hasztagami (czyli znacznikami charakterystycznymi
dla badanego serwisu społecznościowego). Zastanowić może jedynie wymienne
używanie języka polskiego i angielskiego na profilu, ponieważ odbiorcami treści są
głównie Polacy.
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Zdjęcie 6. Przykład sportowego content udostępnianego przez Annę Wendzikowską na Instagramie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.instagram.com/aniawendzikowska/ [odczyt:
20.04.2018].

Dziennikarka udostępniła już 5 022 posty, w tym wiele z licznych podróży, dużo
związanych z jej karierą, ale również część o nacechowaniu sportowym. Te ostatnie – zazwyczaj oznaczone hasztagiem passion2 oraz nazwą dyscypliny – uzyskują
podobne zainteresowanie jak zdjęcia o innej treści (od ok. 3,5 tysiąca do ponad 10 tysięcy polubień). Co więcej, wydają się być wiarygodne i wpisywać w wizerunek Anny
Wendzikowskiej, która kreuje się na bardzo aktywną i pozytywną osobę lubiącą
nowe wyzwania. Są to wyraźnie treści mało angażujące – obserwatorzy nie wchodzą
w interakcję z liderką opinii. Zjawisko jednak dotyczy wszystkich materiałów udostępnianych przez prezenterkę – pod fotografiami pojawia się średnio od 10 do 30
komentarzy, co stanowi mały procent liczby osób śledzących profil (followers). Można więc stwierdzić, że sportowy content w przypadku Anny Wendzikowskiej stanowi
uzupełnienie treści publikowanych na profilu na Instagramie i angażuje odbiorców
w podobnym stopniu do materiałów o innej tematyce.
2

pasja (tł. aut.).
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Jakub Wesołowski to aktor i prezenter telewizyjny, którego profil również posłuży do opisu wpływu sportowych treści na efektywność kreowania wizerunku na Instagramie. Także na jego profilu, obserwowanym przez 107 tysięcy osób (dane z dnia
24.05.2018 roku), znaleźć można sportowy content, skoncentrowany wokół biegania.
Autor często trenuje i bierze regularnie udział w maratonach i akcjach charytatywnych opartych na tego typu aktywności. Na profilu J. Wesołowskiego dotychczas opublikowano 393 posty, w tym znaczna część dotyczy sportu, a pozostała – pracy i życia
prywatnego aktora. Konto prowadzone jest spójnie – zdjęcia i opisy utrzymane są
w tym samym stylu. Analogicznie jak u A. Wendzikowskiej, treści sportowe stanowią
dopełnienie ogólnego content. Generują podobnie duże zaangażowanie jak pozostałe
materiały i budują wizerunek aktora. Świadczy o tym liczba polubień (średnio kilka
tysięcy pod postem). Pod fotografiami pojawia się jednak znacznie mniej komentarzy (do kilkudziesięciu). Choć zazwyczaj komentującymi są kobiety, to pod zdjęciami
sportowymi, opinie pozostawiają zarówno kobiety, jak i mężczyźni okazujący wsparcie dla aktywnego trybu życia aktora.
Zdecydowanie więc zdjęcia i umieszczane pod nimi opisy wpływają na postrzeganie J. Wesołowskiego jako wysportowanego, dbającego o zdrowie i aktywność
mężczyznę. Pomagają mu w zdobywaniu zasięgów (docieraniu do większego grona
odbiorców) i zapewniają stały cykl treści, co pozwala ponadto na regularne udostępnianie materiału i budowanie relacji z fanami (odbiorcami stają się nie tylko zwolennicy aktora, ale również tych wydarzeń, w których bierze on udział , a także pasjonaci
biegów). Co więcej, aktor takim działaniem w mediach społecznościowych zbudował

Zdjęcie 7. Przykład sportowego content udostępnianego przez Jakuba Wesołowskiego na Instagramie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.instagram.com/jakubwesolowski/ [odczyt:
24.05.2018].
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wiarygodny wizerunek osoby zainteresowanej tą dyscypliną sportową i ciągle rozwijającej swoje umiejętności. Rezultatem tych działań są częste zaproszenia do udziału
w charytatywnych i społecznych wydarzeniach sportowych.
Trzecim przykładem osoby popularnej udostępniającej treści o charakterze
sportowym, a niezajmującej się zawodowo sportem, jest Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka i dziennikarka telewizyjna zamieściła najmniej postów sportowych
(względem opisywanych wcześniej osobistości). Na profilu opublikowano 1 283 posty, które obserwuje 255 tysięcy odbiorców (dane z dnia 24.05.2018 roku). Wpisy
prezentują głównie życie zawodowe i prywatne dziennikarki. Wśród tych drugich
znaleźć można też te z wyjazdów w góry, podczas biegania czy jazdy rowerem. Działalność sportowa nie jest przedstawiona w celu kreowania wizerunku profesjonalnego sportowca. Posty sprawiają wrażenie udostępnianych nieregularnie, gdy A. Woźniak-Starak ma czas na aktywny relaks czy zorganizowane wydarzenie o charakterze
sportowym. Wpisy otrzymują podobne lub mniejsze wsparcie od obserwujących.
Ponadto profil dziennikarki jest prowadzony w specyficzny sposób ze względu na
wyłączoną możliwość komentowania zdjęć. Takie działanie nie sprzyja budowaniu
relacji z odbiorcami, dlatego można stwierdzić, że konto nie jest nastawione na ich
pełne angażowanie (mają być biernymi obserwatorami, a nie ciekawymi fanami),
w tym również za pośrednictwem treści sportowych.

Zdjęcie 8. Przykład sportowego content udostępnianego przez Agnieszkę Woźniak-Starak na
Instagramie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.instagram.com/aga_wozniak_starak/ [odczyt:
24.05.2018].
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Podsumowując, trzy konta na portalu Instagram przedstawiające działalność popularnych osobistości niebędących zawodowo sportowcami, zostały celowo zestawione ze sobą , aby ukazać jak sportowy content wpływa na kreowany przez nich wizerunek. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji profili na Instagramie zauważyć
można zależność pomiędzy wzrostem efektywności tworzonego konta a publikacją
sportowych materiałów. Tego typu treści angażują odbiorców, nawet niezbyt zainteresowanych sportem, i stanowią trend na tym kanale medialnym. Co więcej, pomagają w budowaniu wizerunku – w większym stopniu, gdy content tego typu wprowadzany jest regularnie (jako cykl) lub mniejszym – gdy stanowi epizodyczne posty.

Podsumowanie
Kreowanie wizerunku za pomocą portalu społecznościowego Instagram jest zależne
od podmiotu, którego dotyczy. Promując markę osobistą należy dbać o zmniejszenie
dystansu i zaangażowanie oraz interakcję z odbiorcami (a co za tym idzie, udostępnianie informacji nie tylko o życiu zawodowym, ale i prywatnym). Przy marce biznesowej
natomiast przede wszystkim cenne jest stawianie na profesjonalny przekaz informacji.
Analiza pod kątem wdrażania sportowego content na wybranych profilach na portalu Instagram wskazała, że zarówno instytucje sportowe, marki osobiste związane z tą
branżą oraz osoby niezajmujące się sportem zawodowo, używają regularnie i w sposób
przemyślany estetycznych, sportowych zdjęć do prowadzenia komunikacji na Instagramie. Tego typu materiał może stanowić uzupełnienie profilu lub stały cykl fotografii, które mają nadać charakter kontu i zbudować tożsamość ich autora. Sport to obecnie jeden
z trendów na Instagramie, dlatego użycie sportowego content może przełożyć się na wysoką efektywność kreowanego wizerunku i spowodować przypływ obserwujących. We
wszystkich opisanych przykładach popularność kont była wysoka lub wzrastała w związku z opisywanymi na profilu wydarzeniami i zamieszczanymi zdjęciami sportowymi. Na
podstawie selektywnie wybranych profili można więc postawić tezę, że content sportowy,
który stanowi uzupełnienie publikowanych treści i jest regularnie dodawany na konto
twórcy, wpływa pozytywnie na efektywność kreowania wizerunku na Instagramie.
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Sports content marketing – effective image creation on Instagram
S U M M A RY

The article deals with a topic of brands’ image creation on Instagram by using sport content
marketing in their communication. The analysis aims to check if sports content can be
described as involving and effective to build a reputation. Case studies’ characteristics
illustrate different objectives and forms of powerful influencers on Instagram. Moreover,
the analysis of professional rankings helps shed light on the topic and proves that sport is
a trend on social media now. The article claims that by creating consistent and appealing sport
content marketing, the brand increases its image effectiveness on Instagram.
Keywords: sport content marketing, image creation, social media, Instagram

Sportowy content marketing – efektywność kreowania wizerunku
na Instagramie
STRESZCZENIE

Artykuł porusza problematykę kreowania tożsamości przez polskie marki wykorzystujące
zagadnienia sportowe w komunikacji prowadzonej za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram. Obserwacja profili wpływowych liderów opinii i przegląd rankingów dotyczących marketingu sportowego ma na celu wykazanie czy udostępnianie sportowego content
można uznać za angażujący sposób na budowanie wizerunku marki i zainteresowanie nim
odbiorców. Wnioski wskazują, że zagadnienie sportu stało się trendem w nowych mediach.
Wprowadzenie spójnego i atrakcyjnego sportowego content marketing do komunikacji przekłada się na wzrost efektywności marki i jej profilu.
Słowa kluczowe: sportowy content marketing, kreowanie wizerunku, media społecznościowe, Instagram
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SPONSORING REPREZENTACJI PIŁKARSKICH:
JAKIE PRODUKTY REKLAMOWANE
SĄ NAJCZĘŚCIEJ?
Wstęp
Sponsoring sportowy jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Potwierdzają to raporty IEG [2017] dotyczące wydatków sponsorskich, w których przewiduje się w najbliższych latach roczny wzrost globalnych wydatków na sponsoring
na poziomie blisko 4,5%. Wartości te zbliżone są do dotychczasowego rozwoju rynku,
który w latach 2015–2016 urósł z 60,1 miliarda do 62,8 miliardów dolarów – a zatem
stopa wzrostu wyniosła ponad 4,5% [http://www.sponsorship.com 2018]. Wynika
to z dużego wpływu sponsoringu sportowego na zachowania konsumentów [Carter
i in. 2011]. Szczególnie atrakcyjnymi podmiotami dla tego typu przedsięwzięć wydają się być krajowe reprezentacje w piłce nożnej, najpopularniejszego sportu na
świecie, w odróżnieniu od zespołów klubowych docierające ze swoim przekazem do
wszystkich kibiców w danym kraju.
Specyfiką lokowania sponsora w sektorze sportowym jest fakt nadawania mu
obrazu zdrowego, prosportowego produktu [Corti i in. 1997, Pettigrew 2011]. Jak
jednak zauważyli Drygas i in. [2013], mechanizm budowy pozytywnych skojarzeń
przez sport wykorzystywany jest przez producentów produktów typu fast food, alkohol i tytoń, co fałszywie kojarzy je ze zdrowym trybem życia. Stan ten jest jednak
powszechnie akceptowany przez zarządzających klubami, rozgrywkami i obiektami
sportowymi, których reklamodawcami są producenci produktów powszechnie uznawanych za niezdrowe.
Celem artykułu jest ustalenie, jakiego rodzaju produkty reklamowane są najczęściej przez reprezentacje narodowe w piłce nożnej. Szczególną uwagę zwrócono na
produkty uznawane za wątpliwe etycznie, do których zalicza się hazard, alkohol i niezdrową żywność. Metodą badawczą była analiza treści wykorzystana do zbadania
stron internetowych 100 federacji piłkarskich pod kątem znajdujących się tam reklamodawców. Następnie produkty te zostały sklasyfikowane do trzech głównych grup
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tematycznych: produktów zdrowych, produktów niezdrowych i neutralnych. W badaniach szukano zróżnicowania popularności poszczególnych kategorii sponsorów
w ujęciu geograficznym. Sprawdzono także, które reprezentacje w piłce nożnej posiadają najwięcej reklamowców i czy liczba ta jest związana z pozycją sportową drużyny (mierzoną miejscem w rankingu FIFA).

Przegląd literatury
Sponsoring jest definiowany jako „opłata pieniężna i/lub rzeczowa w zamian za dostęp do możliwości wykorzystania komercyjnego potencjału związanego z danym
podmiotem” [Compton 1993]. Bich i Chedvik [2010] zwracali uwagę, że podmioty
wykorzystywane w działaniach sponsoringowych w sporcie są grupą bardzo zróżnicowaną. Tym bardziej, że jak piszą Bednarczyk i in. [2016], dzięki sponsoringowi można osiągać wiele różnych celów, jak choćby zdobycie rozgłosu, zwiększenie
popularności, budowę świadomości marki, czy kreowanie określonego wizerunku,
zazwyczaj tożsamego z tym posiadanym przez sponsorowanego (drużynę sportową,
wydarzenie, obiekty sportowe itp.). W pewnym stopniu tłumaczy to, dlaczego powyższe działania są tak popularnym narzędziem marketingowym wśród firm promujących alkohol, niezdrową żywność czy hazard. Na ten problem uwagę zwracał
już Henderson [2009] zauważając, że dotychczasowe prace badawcze poświęcone
zarządzaniu sportem skupiały się głównie na tematach związanych z widzami/kibicami lub sportem jako rozrywką, a nie ze sportem jako środkiem masowej promocji
aktywnego i zdrowego trybu życia.
Jak dowodzi Meenaghan [2001], w zestawieniu takich dziedzin jak sport, działalność artystyczna i działalność społeczna, to właśnie ta pierwsza będzie dla sponsorów bez wątpliwości najbardziej zachęcająca. Co więcej, atrakcyjność klubów
piłkarskich jako obiektów sponsoringowych nieustannie i intensywnie rośnie, a co
za tym idzie – wzrasta też znaczenie marketingu w piłce nożnej w ogóle. The Swiss
Ramble [2016], powołując się na raport Deloitte, podaje, że w porównaniu z latami
2008–2009, w 2015 roku ponad dwukrotnie wzrosły przychody sezonowe z umów
sponsorskich w najbardziej dochodowych klubach na świecie [Pettigrew 2011]. Nic
w tym dziwnego, skoro jak piszą Carter i in. [2011], sponsoring sportowy ma duży
wpływ na zachowania konsumentów. Takie działanie może zwiększyć rozpoznawalność marki, poprawić wskaźnik konsumpcji, stworzyć dobry wizerunek marki wśród
swoich klientów (PR) oraz kojarzyć się ze zdrowym trybem życia [Ledwith 1984,
Compton 1993, Valdya i in. 1996]. Sponsoring sportowy jest postrzegany jako idealne narzędzie dla firm funkcjonujących w sektorze sportowym czy zajmujących się
promocją zdrowia, ponieważ mogą one uzyskać dostęp do grup aktywnie uprawiających sport i śledzących zmagania sportowe, do których trudno dotrzeć innymi kanałami [Compton 1993].
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W literaturze medycznej sporo miejsca poświęcono analizie wzajemnych relacji pomiędzy firmami produkującymi wysokokaloryczną żywność i napoje, a reklamowanymi przezeń imprezami i organizacjami sportowymi [m.in. Harris i in. 2009,
Bragg 2013]. Jak twierdzą Lindsay i in. [2013], sport jest coraz częściej wykorzystywany jako środek promowania produktów zawierających w sobie szkodliwe
składniki dla zdrowia. Ponadto coraz częściej promowanie niezdrowego jedzenia
i napojów uważa się za problematyczne ze względów etycznych. Wynika to z faktu, że sponsorowane przez podmioty sportowe produkty najczęściej kojarzone są
ze zdrowym trybem życia pomimo tego, że bardzo często tak nie jest [Carter i in.
2013]. Przykładowo, kiedy sportowcy reklamują produkt z dużą zawartością cukru
i nienaturalnymi składnikami spożywczymi, odbiorcy odnoszą mylne wrażenie, że
spożycie tych produktów jest równoznaczne z sukcesem w dziedzinie sportu i zdrowym trybem życia. Co więcej, Pettigrew i in. [2012] empirycznie potwierdzili tezę, że
sponsoring sportowy firm alkoholowych i fast foodów skutecznie trafia do kibiców.
Z drugiej strony, Smith [2014] wykazał, że powszechne stosowanie wody jako typowego napoju obecnego w sporcie może stać się częścią kompleksowego podejścia do
poprawy poziomu zdrowia publicznego, przez zmniejszenie obecności niepotrzebnych i potencjalnie szkodliwych składników w wybranych produktach, np. wodach
słodzonych cukrem.

Metoda badań
W badaniach przeprowadzono analizę treści stron internetowych. Wyszukiwano
je przy użyciu informacji dostępnych na witrynie internetowej światowej federacji piłkarskiej FIFA.com oraz przy pomocy wyszukiwarki Google. Aby strona
internetowa drużyny piłkarskiej mogła zostać uwzględniona w badaniu, musiała
być oficjalną witryną reprezentacji oraz prezentować informacje na temat posiadanych sponsorów. Reprezentacje, których strony nie działały (Czarnogóra,
Jamajka, Honduras, Uzbekistan, Gabon), nie miały własnej strony (Mali, Benin,
Gwinea-Bissau, Madagaskar, Korea Północna) lub nie zawierały potrzebnych informacji na temat posiadanych sponsorów dostępnych dla odwiedzających (Iran,
Kamerun, Ghana, Mauretania) pominięto, a tym samym kraje te nie zostały ujęte
w badaniu.
Badania przeprowadzone zostały w kwietniu 2018 roku. Na stronach drużyn szukano słowa „sponsor” przez wewnętrzną wyszukiwarkę (jeśli witryna taką posiadała) lub w działach „sponsorzy” i „partnerzy”. Dobór próby był celowy i obejmował
100 najlepszych drużyn rankingu FIFA publikujących wymagane informacje. Danych
na temat sponsorów 14 reprezentacji nie udało się pozyskać. Badaną próbę uzupełniono więc o kolejne drużyny, plasujące się tuż za Top 100 rankingu, aby w sumie
znalazło się w niej dokładnie 100 reprezentacji.
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Na podstawie analizy bazy sponsorów 100 reprezentacji w piłce nożnej, wszystkich reklamodawców zaklasyfikowano do 10 kategorii tematycznych:

–	„niezdrowa żywność” (produkty zawierające dużą ilość cukru, nasyconego
tłuszczu itd.),
–	mieszane produkty (nie dające się sklasyfikować jako niezdrowe lub zdrowe:
np. kawa),
–	produkty alkoholowe (produkt, który zawiera w sobie więcej niż 0,5% alkoholu etylowego),
–	produkty związane z hazardem (np. zakłady bukmacherskie),
–	promocja zdrowia i zdrowa żywność (kategoria składająca się z firm ubezpieczeniowych, centrum medycyny i innych),
–	producenci sprzętu sportowego,
–	organizacje sportowe,
–	fundacje charytatywne,
–	mass media,
–	inne komercyjne, których nie można było sklasyfikować do żadnej z przyjętych grup produktów.

Następnie, każdą z kategorii przypisano do grupy wpływu na zdrowie: „zdrowe”,
„niezdrowe” oraz „neutralne”. Do „zdrowych” produktów i usług zaliczono: promocję
zdrowia i zdrową żywność, producentów sprzętu sportowego oraz organizacje sportowe. Producentów sprzętu sportowego zakwalifikowano jako mających pozytywny
wpływ na zdrowie, ponieważ, promując swoje produkty, pośrednio propagują także szeroko rozumianą aktywność fizyczną (do której uprawiania są przeznaczone).
Kategoria „niezdrowe” obejmowała produkty spożywcze z dużą zawartością cukru
i tłuszczu, produkty alkoholowe oraz produkty związane z hazardem. Wszystkie pozostałe towary i usługi zaliczono do grupy „neutralne”, jako produkty i usługi o zróżnicowanych lub niejednoznacznych cechach zdrowotnych: żywność o mieszanych
właściwościach odżywczych, fundacje charytatywne, mass media i inni sponsorzy
komercyjni.
Szczególną uwagę poświęcono przyporządkowaniu żywności, która została
dodatkowo przeanalizowana pod kątem posiadanych składników odżywczych.
Klasyfikacji jakości produktów żywnościowych dokonano w oparciu o dane z Open
Food Facts [https://world.openfoodfacts.org 2018]. Przynależność do kategorii
„zdrowej” żywności otrzymały produkty sprzyjające zdrowemu odżywianiu (np.
owoce, produkty o niskiej zawartości cukru), do kategorii „niezdrowej” żywności
trafiały produkty, których zawartość była sprzeczna z poprawnymi wzorcami odżywiania (np. żywność o wysokiej zawartości tłuszczu i/lub cukru, w tym posiłki typu
fast food), a „neutralne” produkty stanowiły posiłki łączące elementy składników
zdrowych z niezdrowymi.
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Wyniki badań
W sumie 100 badanych reprezentacji sponsorowanych było przez 820 sponsorów, co
daje średnio 8,2 sponsora na jedną reprezentację piłkarską. Najwięcej reklamodawców posiadały reprezentacje Czech (27) wyprzedzając Australię (22) i Irlandię (21).
Co ciekawe, liczba sponsorów nie jest skorelowana z miejscem w rankingu FIFA, gdyż
żadna z tych trzech reprezentacji nie znajduje się nawet w najlepszej trzydziestce
w tej klasyfikacji (Tabela 1). W typowej strukturze sponsoringowej składającej się
z 8,2 produktów, średnio 2,1 należy do kategorii „niezdrowej”, 1,8 do „zdrowej” a 4,3
stanowią branże „neutralne”. W Tabeli 1 przedstawiono dokładny udział produktów
z tych trzech kategorii dla 10 reprezentacji posiadających w ogólnym ujęciu najwięcej sponsorów.
Prawie każda reprezentacja ma także swojego partnera technicznego (Adidas,
Nike, Puma, Umbro itd.). Co zrozumiałe, producenci sprzętu sportowego będący
partnerami blisko 70% reprezentacji narodowych w piłce nożnej, stanowią najliczniejszą jednorodną grupę sponsorów (Wykres 1). Najczęściej występującą kategorią
darczyńców są – złożeni z wielu podmiotów reprezentujących różne branże – reklamodawcy o charakterze „neutralnym”. Ciekawe, że żaden z pozostałych zbiorów produktów nie występuje w ponad połowie drużyn. Najbliżej tej granicy są produkty
Tabela 1. Reprezentacje piłkarskie, posiadające najwięcej sponsorów oraz ich miejsce w rankingu FIFA
Kraj

Odsetek sponsorów w ramach danej
kategorii

Miejsce
w rankingu
FIFA

Liczba
reklamodawców

niezdrowe

zdrowe

neutralne

1

Czechy

45

27

25,93%

11,11%

62,96%

3

Irlandia

31

21

42,86%

19,05%

38,10%

2
4
5
6
7
8
9

10

Australia
Luksemburg
Rosja

Estonia
Serbia

Kanada
Turcja
Belgia

40
83
66
94
35
80
37
3

22
19
17
17
16
15
15
14

13,64%
36,84%
29,41%
17,65%
18,75%
26,67%
26,67%
35,71%

18,18%
10,53%
11,76%
29,41%
12,50%
20,00%
13,33%
14,29%

68,18%
52,63%
58,82%
52,94%
68,75%
53,33%
60,00%
50,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rankingu FIFA oraz analizy treści oficjalnych stron internetowych reprezentacji narodowych w piłce nożnej.
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Niezdrowe

Zdrowe

Inne komercyjne

Mieszane produkty

Mass media

Organizacje sportowe

Transport i rozrywka

Fundacje charytatywne

Producenci sprzętu
sportowego

Promocja zdrowia i zdrowa
żywność

Produkty hazardowe

Alkohol

Niezdrowa żywność

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

Neutralne

Wykres 1. Odsetek reprezentacji w piłce nożnej posiadających co najmniej jednego sponsora
z danej kategorii zdrowotnej (n=100).
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

żywieniowe zarówno te „zdrowe”, jak i „niezdrowe”. Ich wzajemna relacja jest jednak
– co w obliczu zdiagnozowanych w przeglądzie literatury problemów może zaskakiwać – mocno zbilansowana. Obie grupy finansują podobny odsetek zespołów. Stosunkowo licznymi sponsorami są jednak podmioty należące do pozostałych kategorii
z grupy „niezdrowych” – ponad 25% reprezentacji świadczy usługi promocyjne co
najmniej jednemu podmiotowi należącemu do każdej z tych kategorii.
W ujęciu podmiotowym najczęstszym występującym sponsorem reprezentacji
jest Coca-Cola, mająca podpisaną umowę sponsorską z 27 drużynami. Drugie miejsce
zajmują Nike i Adidas (21 drużyn), trzecia Puma sponsoruje 7 drużyn, a piąte miejsce
ex aequo notują McDonald’s oraz Volkswagen (Tabela 2). Z powyższych danych wynika, że najpopularniejszym sponsorem jest Coca-cola – producent niezdrowej żywności, tuż przed producentami sprzętu sportowego (brak tu jednego zdecydowanego
lidera rynku).
W ujęciu geograficznym wyróżnia się struktura sponsoringowa reprezentacji
afrykańskich, które w mniejszym stopniu niż zespoły z pozostałych części świata
sponsorowane są przez produkty z kategorii „niezdrowych” (Wykres 2). Wynikać to
może z faktu, że Afryka jako kontynent znajduje się na niskim poziomie rozwoju gospodarczego i charakteryzuje się przede wszystkim gospodarką agrarną, co skutkuje stosunkowo niskim popytem na niezdrowe produkty spożywcze. Reklamowanie
niezdrowych produktów i niezdrowego trybu życia – reprezentowane przez grupę
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Tabela 2. Reklamodawcy sponsorujący najwięcej narodowych reprezentacji piłkarskich
Liczba sponsorowanych reprezentacji

Kategoria

Liczba reprezentacji
ogółem
Coca-cola
Nike
Adidas
Puma
McDonald’s
Volkswagen

Niezdrowa
żywność

Ogółem

Afryka

Ameryka Ameryka
Australia
Płd.
Śr. i Płn.

10

Liczba reklamodawców

5,0

4

2

10

46

3

7

2

0

4

11

21

3

2

1

1

4

10

21

3

3

1

0

2

12

Producenci
sprzętu
sportowego

7

1

1

0

0

0

5

Transport
i rozrywka

5

0

0

0

1

0

4

5

0

1

0

0

0

4

Producenci
sprzętu
sportowego
Producenci
sprzętu
sportowego

Niezdrowa
żywność

43

4,0

23

3,0
2,0
1,0
0,0

14

27

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

6,0

Azja Europa

Europa

Afryka

15

Azja

Liczba reklam

w kategorii niezdrowych
w kategorii neutralnych

11

7

Ameryka Płd. Ameryka Śr. I
Płn.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Liczba drużyn z kontynentu

Produkt

w kategorii zdrowych
Liczba drużyn

Wykres 2. Średnia liczba reklamodawców z danej kategorii wśród reprezentacji w piłce nożnej w ujęciu geograficznym.
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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tworzoną przede wszystkim przez duże koncerny, takie jak Coca-Cola lub restauracje McDonald’s (Tabela 2) – jest najbardziej powszechne wśród badanych z Europy.
Tuż za Starym Kontynentem plasują się Ameryki (Południowa, Środkowa i Północna).
W celu uzupełnienia tej analizy sprawdzono, jaki odsetek wszystkich sponsorów
stanowią produkty sklasyfikowane jako „niezdrowe”. Analizę przeprowadzono dla
każdego kraju osobno, a jej wyniki zaprezentowano na Rysunku 1. Najgorzej sytuacja prezentuje się na Cyprze, w Danii, Ekwadorze, Anglii, Korei Północnej, Finlandii,
Kenii, Irlandii Północnej, Paragwaju, Peru, Irlandii, Kirgistanie, Libii, Słowacji, Szwecji, Trynidadzie i Tobago, Ukrainie oraz Wietnamie. Reprezentacje, których struktura sponsoringowa w największym stopniu opiera się na sponsorach wątpliwych
etycznie skumulowane są głównie w Europie, Ameryce Południowej i niektórych
krajach azjatyckich. Najlepiej sytuacja wygląda w krajach Afryki, gdzie relatywnie
dużo drużyn w niewielkim stopniu (poniżej 10% reklamodawców w odniesieniu do
wszystkich sponsorów) finansowanych jest przez producentów produktów klasyfikowanych jako „niezdrowe” (Maroko, Nigeria, Burkina Faso, Senegal, Gwinea, Sierra
Leone, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Mozambik). Najprawdopodobniej
wynika to jednak nie tyle ze świadomej polityki afrykańskich federacji piłkarskich
w zakresie promocji zdrowia, co braku zainteresowania ze strony reklamodawców
prowadzeniem działań promocyjnych w tej części świata.

Odsetek sponsorów z kategorii
produktów niezdrowych:
>40%
30–40%
20–30%
10–20%
<10%

Rysunek 1. Udział produktów z kategorii niezdrowych w strukturze sponsorów reprezentacji
narodowych w piłce nożnej.
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Sponsoring reprezentacji piłkarskich: jakie produkty reklamowane są najczęściej?

47

Wnioski
Marketing sportowy odgrywa ważną rolę w kreowaniu wizerunku marki. Na tyle
dużą, że przy pomocy sportu można promować produkty stanowiące zagrożenie
dla zdrowia konsumentów, produkty, których profil przeczy wręcz samej idei kultury fizycznej. Badanie to pozwoliło na określenie z perspektywy marketingowej,
jak powszechny jest to problem, o którym dotychczas pisano głównie w literaturze
medycznej [m.in. Ledwith 1984, Valdya i in. 1996, Corti i in. 1997, Crisp, Swerissen
2003, Harris i in. 2009, Carter i in. 2012 i 2013, Lindsay 2013, Pettigrew 2013] oraz
w pozycjach popularnonaukowych.
Jak udało się wykazać, struktura sponsoringowa reprezentacji jest bardzo zróżnicowana, lecz przede wszystkim w Europie i Ameryce Południowej reprezentacje
narodowe w wyjątkowo dużym stopniu opierają się na sponsorach reklamujących
produkty, które klasyfikować należy jako niezdrowe. W ogólnym ujęciu, blisko połowa drużyn posiada reklamodawcę będącego producentem niezdrowej żywności,
a co czwarta sponsorowana jest przez firmę sprzedającą alkohol lub usługi hazardowe. Pozytywnym zjawiskiem jest powszechne wykorzystanie drużyn piłkarskich
do promocji zdrowej żywności – prawie połowa reprezentacji posiadała co najmniej
jednego takiego sponsora.
Głównym ograniczeniem pracy jest statyczny wymiar prowadzonej analizy. Tym
samym, w przyszłości warto będzie przeanalizować trendy panujące na tym rynku,
aby sprawdzić, czy produkty zdrowe zastępują reklamodawców towarów i usług niezdrowych. Należałoby również zbadać, na ile ekspozycja medialna niezdrowej żywności przekłada się na faktyczny stan zdrowia w społeczeństwie. Przykład Afryki,
słabo eksploatowanej przez reklamodawców wybranych kategorii, może stanowić
też przyczynek do bardziej szczegółowych badań nad związkiem rozwoju gospodarczego kraju z profilem ściąganych sponsorów.
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Sponsorship of national football teams: which products are advertised most
often?
S U M M A RY

Sports sponsorship is a tool that allows companies to build an image based on a pattern
of a healthy lifestyle. However, it is common practice of using sponsorship by producers of
unhealthy goods and services. The purpose of the work is to investigate what kind of products
national teams in football advertise most often. The research method is content analysis used
to study the websites of 100 football federations in terms of the advertisers there. The research
results show that nearly half of the teams have an advertiser that is a producer of unhealthy
food, and a company selling alcohol or gambling services sponsors every fourth. The problem
concerns the European and American representations the most, and is the smallest African
teams.
Keywords: health promotion, football, sports sponsorship

Sponsoring reprezentacji piłkarskich: jakie produkty reklamowane są
najczęściej?
STRESZCZENIE

Sponsoring sportowy jest narzędziem pozwalającym firmom na budowę wizerunku opartego
o wzorzec zdrowego trybu życia. Powszechną praktyką jest jednak wykorzystanie sponsoringu
przez producentów niezdrowych towarów i usług. Celem artykułu jest ustalenie, jakiego rodzaju produkty reklamowane są najczęściej przez reprezentacje narodowe w piłce nożnej.
Metodą badań jest analiza treści wykorzystana do zbadania stron internetowych 100 federacji
piłkarskich pod kątem znajdujących się tam reklamodawców. Wyniki badań wskazują, że blisko połowa drużyn posiada reklamodawcę będącego producentem niezdrowej żywności, a co
czwarta sponsorowana jest przez firmę sprzedającą alkohol lub usługi hazardowe. Problem
w największym stopniu dotyczy reprezentacji europejskich i amerykańskich, a w najmniejszym zespołów afrykańskich.
Słowa kluczowe: piłka nożna, sponsoring sportowy, promocja zdrowia

Maryna Khrashchevska
Uniwersytet Jagielloński

KSZTAŁTOWANIE MARKI
DRUŻYNY SCUDERIA FERRARI
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Wstęp
Szeroko rozumiany marketing sportowy po raz pierwszy został zdefiniowany przez
L. Keslera [1979] jako „działania podejmowane przez specjalistów marketingu
produktów przemysłowych i usług, którzy wykorzystują sport jako instrument
promocji produktów i usług”. Działania te ukierunkowane są na rozpoznawanie
już istniejących potrzeb oraz wyzwalanie nowych, aby następnie przekształcić je
w realny popyt. Biorąc pod uwagę specyfikę, charakter i cel realizowanych działań,
marketing sportowy można podzielić na cztery fundamentalne obszary: marketing
produktów (np. odzież sportowa), marketing usług i doświadczeń (np. udział w widowisku sportowym), marketing podmiotów (drużyny, całej ligi) oraz marketing,
który jest związany z procesem rekrutacyjnym i zatrzymaniem wolontariuszy, co
ściśle się wiąże z marketingiem relacji [Rak 2014]. W każdym z tych wymiarów
narzędzia komunikacji marketingowej są niezmienne i należą do nich m.in.: lokowanie produktu, sprzedaż osobista, public relations, reklama oraz promocja sprzedaży [Skowronek 2012].
Wykorzystanie każdego z tych instrumentów w głównej mierze zależy od przyjętej przez organizację strategii marketingowej. Jej budowa opiera się na identyfikacji
celów działania, wyborze grupy docelowej oraz określeniu sposobów, które pozwolą
zrealizować obrane zamierzenia [Nessel 2016]. Planowane cele to nie tylko promocja
informacji dotyczących sportu, zysk ekonomiczny czy osiągnięcie określonych wyników sportowych, ale także zwiększenie zaangażowania odbiorców (np. w mediach
społecznościowych), przez które rozumie się polubienia i komentowanie postów,
udostępnianie treści na swoich profilach oraz oznaczanie znajomych. Przyjmuje się
bowiem, że angażowanie użytkowników w sieci jest również jednym ze sposobów
kształtowania marki produktu [Mazurek 2016]. Różne rodzaje treści angażują jednak użytkowników w odmiennym stopniu, stąd też pojawiają się liczne prace anali51
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zujące jakie treści są dla kibiców sportowych najciekawsze [Walden, Waters 2015].
Większość z nich dotyczy jednak piłki nożnej [m.in. Couto i in. 2016, Agnastopoulos
i in. 2018], natomiast dotychczas w literaturze niewiele miejsca poświęcono badaniom innych dyscyplin sportu, w tym drużyn Formuły 1.
Celem artykułu jest identyfikacja najczęściej publikowanych treści przez drużynę
Formuły 1 Scuderia Ferrari na instagramowym profilu w 2017 roku oraz ustalenie,
które z nich generują największe zaangażowanie wśród użytkowników. Na podstawie wyników badań wnioskowano, jakie treści należy publikować, aby działania
ukierunkowane na rozpoznawalność marki Ferrari w mediach społecznościowych
były najskuteczniejsze. Do analizy treści wpisów wykorzystano „Team Association
Model” [Bauer 2008], opracowany na podstawie piramidy Kevina Lane Kellera
[1993], określający atrybuty, korzyści i zachowania kształtujące silną markę. Model
tradycyjnie dedykowany klubom piłkarskim, w tym badaniu zaadaptowany został do
realiów Formuły 1.

Przegląd literatury
Pojęcie i istota marki sportowej
W dzisiejszych czasach rynek globalny oferuje konsumentom ogromną ilość różnorodnych dóbr w podobnej cenie i o podobnej jakości. W związku z tym, często czynnikiem decydującym o zachowaniach konsumentów jest marka produktu [Oleksy-Gębczyk 2016]. Ze względu na wysoką konkurencję oraz stały wzrost potrzeb i oczekiwań
klientów, bardzo ważnym jest, aby marka zaistniała i utrwaliła się w świadomości
odbiorców na dłuższy czas. W literaturze przedmiotu brak jednak jednoznacznej definicji tego pojęcia. W komunikacji marketingowej jest ona postrzegana jako obietnica dotycząca określonego produktu bądź usługi [Rak 2012]. Z punktu widzenia
prawnego, Szulce i Janiszewska [2006] określają markę jako:
prawnie chronione narzędzie wyróżnienia się od konkurentów poprzez system identyfikacji, który kształtuje więzi i kontakty z klientami za pomocą jej wyjątkowej osobowości,
która jest kombinacją wartości funkcjonalnych oraz dodanych.

Natomiast jak zauważa Oleksy-Gębczyk [2016], sami konsumenci utożsamiają posiadanie marki z wysoką jakością i niezawodnością.
American Marketing Association (AMA) określa termin marka jako „nazwę, określenie, wzór, symbol, projekt bądź każdy inny element, który identyfikuje usługę lub
produkt jednego sprzedawcy w sposób odróżniający od oferty konkurencyjnej” [AMA
Dictionary, https://www.ama.org]. Zdaniem niektórych autorów, powyższa definicja
nie jest do końca pełna, ponieważ nie uwzględnia tego, z czym przede wszystkim
należy markę utożsamiać, czyli z reputacją firmy, organizacji lub produktu [Bednarczyk, Kurleto 2016]. W związku z tym można stwierdzić, że marka jest połączeniem
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elementów identyfikacji, takich jak logo lub znak towarowy, z reputacją wybranego
podmiotu lub przedmiotu, a jej postrzeganie to wynik skuteczności działań promocyjnych firmy oraz dobrego doświadczenia klienta z użytkowania produktu danej
marki w przeszłości [Oleksy-Gębczyk 2016].
W kompleksowym podejściu do kształtowania marki, wyróżnia się także pojęcia
tożsamości, wizerunku oraz architektury marki. Etapem poprzedzającym odbierany
wizerunek jest tożsamość marki kształtowana w przedsiębiorstwie oraz składająca
się z działań organizacji nakierowanych na jej własną identyfikację (czyli określenie
kim jest, w jaki sposób i czym się zajmuje). Elementami składowymi tożsamości marki są cechy fizyczne, kulturowe, osobowe, odzwierciedlenie marki, współzależności
z odbiorcami, a także wizerunek odbierany przez klienta.
Tymczasem pojęcie wizerunku dotyczy wszystkich odbiorców oraz pokazuje,
w jaki sposób oni postrzegają daną markę i jaką rolę dla nich odgrywa. Jest to zewnętrzne odbicie pojęcia tożsamości [Perechuda 2016]. Ponadto obrazuje ono pozycję marki na tle konkurentów. Na wizerunek marki składa się siedem wymiarów:
typ nabywcy, sytuacja zakupu lub użycia, cechy produktów lub usług, ich korzyści
funkcjonalne, korzyści symboliczne, doświadczenie w trakcie użytkowania produktu
bądź usługi oraz osobowość samej marki. W przypadku gdy wszystkie jego elementy
ściśle wiążą się z misją oraz celami organizacji, wizerunek marki jest bardziej spójny.
Z kolei pojęcie architektury marki kryje w sobie związki i podział pomiędzy marką główną, a wszystkimi pozostałymi produktami oferowanymi przez daną firmę
[Liczmańska 2015]. Architektura marki może być kształtowana na płaszczyznach

WIZERUNEK

TOŻSAMOŚĆ

ARCHITEKTURA

MARKA

Rysunek 1. Relacje pomiędzy marką a jej elementami.

Źródło: Perechuda I., Strąg K. (2016), Znaczenie marki i wycena jej wartości – analiza przypadku Ruch Chorzów
S.A. [w:] K. Nessel (red. nauk.), Marketing w sporcie. Sport w marketingu, Katedra Zarządzania w Turystyce UJ.
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dywersyfikacji korzyści oraz dywersyfikacji segmentu odbiorców, a także jest bardzo
przydatna w działalności, która jest ukierunkowana na zwiększenie udziału w rynku,
w trakcie wprowadzania nowych produktów na dany rynek, jak również może być
pomocna przy minimalizacji kosztów przeznaczonych na formowanie oraz promowanie marki.
Na podstawie powyższych rozważań nie może więc dziwić rozległość pojęcia
marki oraz fakt, że funkcjonuje ono niemal we wszystkich sektorach gospodarki.
W sposób szczególny wyróżnia się tu jednak branża sportowa, w której marka budowana jest przez różne podmioty, a proces jej kształtowania w dużym stopniu jest
wynikiem zjawiska kibicowania, charakteryzującego się [Kwiatek, Matecki 2008]:

–	silnymi więziami psychologicznymi pomiędzy kibicami,
–	poczuciem wierności w stosunku do ulubionej drużyny (co jest podstawą wysokiej samooceny kibica),
–	silnymi emocjami pozytywnymi wobec „swojej” drużyny lub obiektu sportowego,
–	zróżnicowanym stopniem intensywności przeżywanych emocji,
–	identyfikowaniem się kibiców ze „swoją” drużyną, mimo tego, że nie są z nią
związani w sposób formalny,
–	dosyć często radykalnymi formami działań kibiców na rzecz ulubionego klubu.

Za specyficzną cechę sektora sportowego można uznać również zależność pomiędzy działaniami marketingowymi, które są realizowane przez organizacje sportowe,
a oczekiwaniami kibiców wobec dyscyplin sportowych, produktów lub marek z nimi
związanych [Bednarczyk, Kurleto 2016]. Połączenie cech określonej marki z wartościami kluczowymi dla kibiców jest czynnikiem decydującym o trwałości i sile tych
relacji, w tym również lojalności wobec marki, a w przyszłości wobec marek, z którymi współpracuje. Marketingowy potencjał silnej marki jest najlepiej widoczny
w czasach słabych wyników drużyny sportowej, ponieważ sam status silnej marki
daje możliwość przetrwania tego okresu przejściowego przed osiągnięciem nowych
sukcesów sportowych. Wynika to z emocjonalnego związku kibica z drużyną, który
sam w sobie jest charakterystyczną cechą silnych marek [Rak 2012].
Proces kształtowania marki sportowej nie jest możliwy bez zespołu wartości
i atrybutów, składających się na tożsamość marki. Elementami tego systemu wartości można nazwać poczucie przynależności do zespołu, które wyraża się przez:
wspólne kibicowanie, zakładanie ubiorów w barwach „swojej” drużyny; elitarność
i wyróżnienie wśród innych dyscyplin sportowych; rytuały podczas wydarzeń sportowych – slogany, przyśpiewki, hymny; przestrzeganie tradycji i dbanie o symbole
i historię – barwy, logo drużyny/klubu, a także pamięć o trenerach i zawodnikach;
poczucie dumy z osiągnięć sportowych, jak również wsparcie zawodników w czasie
porażki [Rak 2012]. Wszystkie te czynniki oraz efekt działań marketingowych prowa-
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dzonych przez organizacje sportowe przywiązują kibiców do drużyny lub sportowca, a także wpływają na uczestnictwo w wydarzeniach sportowych. Rola tych relacji
została przedstawiona w modelu kreowania kapitału marki opracowanego przez
K. L. Kellera [2001], wyodrębniającego w ramach tego procesu następujące etapy:
1. 	Budowa tożsamości marki –odzwierciedlenie znaczenia marki, a także jej cech
w świadomości nabywców, co bezpośrednio wpływa na jej rozpoznawalność
oraz akceptację.
2. 	Kształtowanie oraz akcentowanie znaczenia marki – przekłada się to na wizerunek marki wśród konsumentów, a także buduje siatkę wyjątkowych skojarzeń, które są ważne i wartościowe dla odbiorców.
3. 	Wzbudzanie pozytywnych emocji związanych z marką – efektem są pozytywne opinie o danej marce.
4. 	Dbanie o relacje konsumentów z marką – budowanie poczucia jedności z marką, przywiązania, lojalności wobec niej.

Nic więc dziwnego, że obecnie coraz częściej do kształtowania pozytywnego wizerunku marki sportowej przedsiębiorstwa wykorzystują media społecznościowe,
dające możliwość podtrzymywania stałego kontaktu i komunikowania się z kibicami
[Kopera, Kościółek 2016]. W środowisku wirtualnym fani są już nie tylko biernymi
odbiorcami treści nadawanych przez dziennikarzy lub organizacje sportowe, lecz
często sami są ich twórcami.
Media społecznościowe w kształtowaniu marki sportowej

W literaturze przedmiotu pojęcie social media jest definiowane jako wszelkie społeczności internetowe, dające możliwość współtworzenia treści oraz wymiany – informacji, opinii, komentarzy, przekazów multimedialnych [Podraza 2017]. Pozwalają one na prowadzenie komunikacji z odbiorcami oraz przekazywanie treści, na
których zależy danej organizacji. Wymusiło to na firmach zmianę sposobu komunikowania się z odbiorcą z jednostronnego na bardziej relacyjny [Hollensen 2015].
W dużej mierze media społecznościowe wykorzystywane są więc do angażowania
klientów do współtworzenia marki, co skutkuje większym przywiązaniem do niej.
Jak podaje Podraza [2017] obecność marek w mediach społecznościowych ma pozytywny wpływ na kreowanie ich wizerunku – prawie 60% użytkowników traktuje
markę aktywnie prowadzącą profile na różnych portalach społecznościowych jako
nowoczesną, profesjonalną i prokonsumencką. Poza tym, zaangażowanie użytkowników w interakcję na profilu danej marki buduje silne wzajemne więzi, co powoduje
zwiększenie lojalności konsumenta wobec marki.
Zdaniem Jasiulewicz i Kozyry [2013] ważnym elementem marketingu w mediach
społecznościowych jest zatrzymanie starych klientów oraz przyciągnięcie uwagi nowych przez publikowanie zdjęć i ciekawostek o firmie, a także zainteresowanie oraz
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zwiększenie grupy odbiorców dzięki wirusowemu charakterowi platform społecznościowych. Według Mazurek [2016] efekt ten można osiągnąć przez:

–	kreowanie treści atrakcyjnych dla użytkowników, które powinny pobudzać do
ich powielania, w związku z czym marketing w mediach społecznościowych
pokrywa się z marketingiem wirusowym,
–	dyskusję i dialog, będące podstawą zaangażowania innych użytkowników,
–	oddanie kontroli nad przekazem, co skutkuje ograniczonym wpływem organizacji na to, jak ten przekaz faktycznie będzie odbierany przez klientów,
–	oparcie relacji o zaufanie – coraz częściej wizerunek firmy jest kreowany przez
użytkowników, a nie samą organizację; firma powinna podejmować wszystkie
możliwe działania, aby ten wizerunek był kształtowany pozytywnie oraz aby
był chroniony przez klientów w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Skuteczność działań marketingowych w mediach społecznościowych w dużym
stopniu zależy od wczesnego wskazania celów, intensywności działań oraz wyboru
odpowiedniej platformy do ich realizacji [Peters i in. 2012]. Jednym z takich podstawowych zamierzeń realizowanych w komunikacji marketingowej jest wspieranie
dialogu między firmą a jej klientami, co wiąże się z koniecznością tworzenia treści,
które będą interesować, a także angażować internautów do współpracy z marką
przez publikowanie komentarzy, odpowiedzi na publikacje oraz wyrażanie własnych
opinii. W Tabeli 1 przedstawiono podstawowe mierniki dla pomiaru dialogu w mediach społecznościowych.
W świecie sportowym relacje „kibic–drużyna” są bardzo ścisłe, w związku z czym
popularność komunikatorów internetowych umożliwiających kontakt fanów i kibiców z klubami sportowymi i samymi sportowcami jest wyjątkowo duża [Gajek
2016]. Specyfiką obszaru sportowego jest to, że ma on do zaoferowania jedną z najbardziej pożądanych rzeczy, czyli emocje. W sporcie najłatwiej je przekazać za pomocą obrazu, a nie słowa, dlatego częściej są wykorzystywane platformy preferujące
komunikację ikoniczną – jak np. Instagram, który jest serwisem przeznaczonym do
publikowania i edytowania zdjęć i krótkich filmów. Jest to znacznie prostszy proces
dotarcia do odbiorcy, niż przez publikowanie tekstu, w związku z czym popularność
kanału rośnie nie tylko wśród osób prywatnych, lecz również wśród marek wykorzystujących Instagram jako narzędzie komunikacji marketingowej. Z tego też powodu
to właśnie ten kanał został objęty analizą w niniejszym badaniu.
Postrzeganie marki w dużym stopniu zależy od rodzaju treści publikowanych na
profilach w mediach społecznościowych. Jak wykazują dotychczasowe badania [m.in.
Geurin-Eagleman A. N., Burch L. M. 2015, Agnastopoulos i in. 2017], zawartość publikacji może wpływać na aktywność odbiorców, co przekłada się na liczbę polubień i komentarzy pod postem. Przykładowo, Geurin-Eagleman i Burch [2015] przeprowadzili
analizę instagramowych profili lekkoatletów olimpijskich i, na podstawie uzyskanych
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Tabela 1. Mierniki wspierania dialogu w mediach społecznościowych
Wskaźnik
udziału
w dyskusji

SoV = komentarze, w których
marka się pojawiła/wszystkie
komentarze dotyczące
kategorii produktów

Wskaźnik
zaangażowania

WZ = (Komentarze+Odnośniki
+Udostępnienia)/Odwiedziny

Zasięg konwersacji

ZK = liczba osób
zaangażowanych aktywnie/
zasięg łączny opublikowanego
materiału

Wskaźnik dyskusji o marce w stosunku do
wszystkich dyskusji nt. produktów i usług
w danej kategorii. Powinien on być mierzony
w odniesieniu do całej kategorii, jak również
do wybranych konkurentów oraz do
wybranych platform społecznościowych.

Wskaźnik zaangażowania jest miarą
badania popularności określonych działań
marketingowych, szczególnie o charakterze
wizerunkowym. Pozwala on określić poziom
dyfuzji komunikatu w środowisku wirtualnym.
Zasięg konwersacji pozwala określić
poziom zaangażowania w dyskusję. Należy
regularnie go mierzyć również z podziałem na
poszczególne platformy społecznościowe.

Źródło: Mazurek G. (2016), Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 1.

wyników, wykazali, że najbardziej angażujące treści dotyczą życia prywatnego sportowców oraz ich działalności sportowej. W innym badaniu, Agnastopoulos i in. [2017]
na podstawie Team Association Model, który został opisany i wykorzystany w części
praktycznej niniejszej pracy, zbadali instagramowe profile klubów piłkarskich Manchester United (MU) i FC Liverpool (LFC) pod kątem zależności zaangażowania kibiców od
tematycznej kategorii publikacji. Według tego opracowania najczęściej publikowano
treści dotyczące zawodników obu drużyn, natomiast najbardziej angażującymi były
posty na temat trenera w przypadku LFC oraz sukcesu drużyny dla MU.

Metoda badań
Badania zostały przeprowadzone w marcu 2018 roku. W toku analizy badano reakcje
użytkowników na treści z 13 kategorii tematycznych w postaci polubień i komentarzy, a także występowanie zjawiska sezonowości liczby publikowanych postów i zaangażowania odbiorców. W tym celu zebrano aktualną (stan na 29 marca 2018 roku)
liczbę wszystkich komentarzy i polubień – dla zdjęć oraz ilość wyświetleń, komentarzy i polubień – dla materiałów wideo, które zostały opublikowane na profilu drużyny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Ponadto została obliczona
średnia liczba polubień i komentarzy dla każdej grupy tematycznej wpisów oraz
współczynnik zmienności dla tych mierników zaangażowania w sieci. Statystyki opisowe badanej populacji zostały przedstawione w Tabeli 2.
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Tabela 2. Statystyki opisowe interakcji użytkowników Instagrama na profilu Scuderia Ferrari
Polubienia

Komentarze

33 979,5

76,3

Średnia roczna

Odchylenie standardowe

11 573,5

Współczynnik zmienności

34,1%

141,4%

10 366

4

Mediana

32 452

Maksimum

82 929

Minimum

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

107,9
49

1 389

Badany okres można podzielić na trzy części: przygotowania przedsezonowe (do
23 marca 2017 roku); sezon Mistrzostw Świata Formuły 1 (od 23 marca do 26 listopada) oraz okres posezonowy (po 27 listopada). W sumie w badanym okresie
zebrano 666 postów (w większości to były zdjęcia – 645 publikacji, natomiast liczba
materiałów wideo wyniosła 21). Wyniki przedstawione w Tabeli 3 wskazują, że zdjęcia generują więcej polubień – średnio o około 16 tysięcy, z kolei materiały wideo są
chętniej komentowane przez użytkowników (posiadają średnio o prawie 25 komentarzy więcej). (W Tabeli 2 dane różnią się od tych z Tabeli 3, ponieważ w Tabeli 3 zostały przedstawione dane według podziału na zdjęcia oraz wideo, natomiast Tabela 2
dotyczy wszystkich postów).
Do analizy treści wpisów wykorzystano „Team Association Model” opracowany
na podstawie piramidy Kevina Lane Kellera [1993], która określa atrybuty, korzyści i zachowania kształtujące silną markę. Pierwotna wersja modelu składała się
z 16 skojarzeń z marką w marketingu sportowym, w kontekście sportów zespołowych w Ameryce. Była ona podzielona na cztery kategorie – atrybuty związane
Tabela 3. Zaangażowanie użytkowników Instagrama na profilu Scuderia Ferrari według rodzaju wpisu
Rodzaj
wpisu
Zdjęcie
Wideo

Liczba wpisów

Średnia roczna

Odchylenie
standardowe

Wartość

Udział

Polubienia

Komentarze

Polubienia

645

96,8%

34 484,0

75,5

11 396,6

21

3,2%

18 482,9

100,2

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

3 328,6

Współczynnik
zmienności

Komen- Polubie- Komentarze
nia
tarze
109,3
42,3

33,0%
18,0%

144,7%
42,2%
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z produktem, atrybuty niezwiązane z produktem, korzyści i postawy. Po modyfikacji
dokonanej przez Bauera [2008], obecnie model składa się tylko z atrybutów marki
związanych z produktem. W kontekście drużyn sportowych są to elementy wywierające wpływ na wyniki drużyny (sukces drużyny, trener, główny zawodnik) oraz
czynniki niezwiązane z produktem, które nie wpływają na drużynę bezpośrednio,
ale mają duże znaczenie w kreowaniu całościowego wizerunku marki (np. historia
marki, tradycje i wartości, logo i barwy, stadion itp.). Model ten, stosowany w przestrzeni internetowej, często służy do badania popularności określonych kategorii
treści bezpośrednio kreujących wizerunek marki. W głównej mierze Team Association Model jest dedykowany klubom piłkarskim, natomiast w tym badaniu został
zaadaptowany do realiów Formuły 1. Powstałe w ten sposób grupy tematyczne wpisów wraz z typologią klasyfikacji treści przedstawiono w Tabeli 4. Niektóre treści
były zaliczane do kilku kategorii tematycznych, np. samochody drużyny z logotypami sponsorów.
Tabela 4. Klasyfikacja badanych treści
Kategoria wpisu

Treści zaklasyfikowane do kategorii

Sponsorzy

Logotypy sponsorów drużyny; oferty sponsorskie

Marka (samochód)

Bolidy Scuderia Ferrari; budowa i charakterystyki techniczne
samochodów

Kierowca

Marka (logo)
Drużyna

Sukces drużyny
Arena

Wyścig

Wartości/tradycja
Historia
Kibice

Wydarzenia
Inne

Źródło: opracowanie własne.

Obecni kierowcy drużyny Scuderia Ferrari
Logotyp drużyny w różnych postaciach

Praca zespołowa; przedstawiciele drużyny
Osiągnięcia drużyny; wyniki wyścigów
Tory wyścigowe Formuły 1
Zdjęcia z wyścigów

Tradycje przestrzegane przez drużynę

Wydarzenia historyczne; osoby mające szczególne znaczenie
w historii drużyny
Kibice Scuderia Ferrari

Wydarzenia z życia drużyny oraz organizowane przez koncern
Ferrari
Pozostałe treści, których nie udało się sklasyfikować
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Wyniki badań
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Średnia polubień

Wykres 1. Wpływ sezonowości na publikowanie treści.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

lis

gru

0

Średnia polubień

Liczba postów

Wyniki badań wskazują, że liczba postów na Instagramie drużyny uzależniona jest
od miesiąca publikacji (Wykres 1). Zauważalne są trzy okresy skokowego wzrostu
aktywności na profilu, co wprost wiąże się z harmonogramem sezonu Mistrzostw
Świata Formuły 1. Najczęściej treści są publikowane w kwietniu, lipcu oraz październiku – miesięcznie powyżej 80 wpisów. Są to kluczowe okresy w Formule 1, ponieważ na te miesiące przypada początek, środek i zakończenie sezonu. W związku
z tym, częstotliwość publikowania treści wynosiła w tych miesiącach średnio około
2–3 posty każdego dnia. Aktywność udostępniania treści na profilu drastycznie spada po zakończeniu sezonu oraz w czasie przerwy pomiędzy sezonami (od grudnia do
początku marca publikowano mniej niż 10 postów miesięcznie).
Pewną zmienność można również zaobserwować w zakresie średniej liczby polubień w danym miesiącu. Najwięcej odnotowano ich we wrześniu – prawie 40 tysięcy
oraz w grudniu (około 45 tysięcy polubień), przy czym warto zauważyć, że w tym
miesiącu liczba postów była najmniejsza, uwzględniając cały badany rok. W trakcie sezonu liczba polubień waha się od 35 tysięcy do 40 tysięcy. Należy tu dodać, że
ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców cieszył się wyścig we Włoszech
(3 września 2017 roku). W tym czasie zaobserwowano większą liczbę publikacji oraz
wyższą aktywność użytkowników Instagrama – średnio generowano 37 tysiące polubień oraz 77 komentarzy. Przyczyną tego zjawiska może być włoskie pochodzenie
drużyny Scuderia Ferrari.
Także rodzaj treści zależny jest od terminu, w jakim były one udostępniane (Wykres 2). W trakcie sezonu udział postów dedykowany bolidom i sponsorom drużyny
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Wydarzenia

Kibice

Historia

Wyścig

Poza sezonem

Wartości/tradycja

W sezonie

Arena

Sukces drużyny

Drużyna

Marka (logo)

Inne

Marka (samochód)

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Sponsorzy
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Wykres 2. Rodzaje treści publikowane w sezonie i poza sezonem.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Scuderia Ferrari jest znacznie większy niż innych kategorii (łącznie obie te grupy
stanowią około 40% wszystkich upublicznionych treści). Stosunkowo dużo wpisów
(około 15%) opublikowanych w sezonie zaliczono do kategorii „Inne”, w której przeważnie znajdują się zdjęcia wszystkich uczestników Mistrzostw Świata Formuły 1,
zdjęcia z padoku lub osób niezwiązanych z drużyną Scuderia Ferrari. W grupie „Drużyna” oraz „Wyścig” zauważono większą częstotliwość publikowania treści poza sezonem – rozbieżność wynosiła 15–30%. Różnica dotycząca wpisów w ramach pozostałych kategorii tematycznych nie była uzależniona od kalendarza rozgrywek.
W ogólnym ujęciu (Tabela 5), najczęściej publikowanymi kategoriami tematycznymi treści są posty prezentujące kierowców (152 publikacji), samochody Scuderia
Ferrari (147) oraz głównych sponsorów drużyny: Shell, RayBan oraz UPS (192).
Stosunkowo liczna jest kategoria „Inne” grupująca 133 publikacje. Z drugiej strony,
najrzadziej zamieszczane na profilu są zdjęcia kibiców drużyny (13 publikacji) oraz
wpisy na temat bieżących wydarzeń (8) lub historii Scuderii Ferrari (23). Pozostałe
kategorie treści liczą od 40 do 80 publikacji.
Wyniki zaprezentowane w Tabeli 5 wykazują, że największe zaangażowanie
odbiorców wywołują wpisy, w których pojawiają się kierowcy zespołu. Wpisy z tej
kategorii tematycznej generują średnio około 42 tysiące polubień oraz 125 komentarzy. Należy tu podkreślić, że aktywność użytkowników jest zdecydowanie większa przy wpisach dotyczących obu kierowców (średnio 51,8 tysięcy polubień oraz
178,3 komentarzy) niż kiedy występują osobno (Wykres 3). Ponadto, treści dotyczące S. Vettela publikowane są częściej niż drugiego z kierowców K. Raikkonena (liczba
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Tabela 5. Zaangażowanie użytkowników według kategorii tematycznej wpisu

Współczynnik
zmienności

Średnia

Liczba
postów

Udział
w sumie
postów*

Polubień

Komentarzy

Polubień

Komentarzy

Sponsorzy

193

29,0%

34369,6

95,0

36%

173%

Marka (samochód)

147

22,1%

35724,1

101,9

34%

175%

30%

88%

Kierowca
Inne

Marka (logo)
Drużyna

Sukces drużyny
Arena

Wyścig

Wartości/tradycja
Historia
Kibice

Wydarzenia

152
133
81
61
58
51
42
40
23
13
8

22,8%
20,0%
12,2%
9,2%
8,7%
7,7%
6,3%
6,0%
3,5%
2,0%
1,2%

42120,8

125,5

33669,6

74,7

36265,8
34160,7
30874,4
23557,4
32716,7
38616,1
38702,2
33541,9
38050,6

77,5
69,9
52,5
51,0
56,0
84,0
86,3
88,2

125,9

28%
33%
28%
39%
29%

96%

133%
70%
80%
79%

45%

104%

32%

57%

33%
39%
39%

59%

111%
55%

Udziały nie sumują się do 100%, gdyż niektóre posty sklasyfikowane zostały do więcej niż jednej kategorii.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
*

postów wyniosła 77), są one także bardziej angażujące odbiorców. Może to być spowodowane lepszymi wynikami sportowymi Vettela, czterokrotnego mistrza świata.
Nieco tylko mniej angażujące odbiorców są treści dotyczące historii, wartości/
tradycji oraz wydarzeń z życia drużyny – każde z nich generujepowyżej 38 tysięcy
polubień, chociaż nie są często publikowane. Najmniej interesującymi przekazami
dla użytkowników okazały się wpisy na temat torów wyścigowych (23,5 tysiąca polubień oraz 51 komentarzy). Do pozostałych kategorii tematycznych zalicza się średnio 33–34 tysiące polubień oraz powyżej 70 komentarzy.
Prawie wszystkie kategorie mają podobny współczynnik zmienności polubień
(średnio około 37%). Największe zróżnicowanie interakcji notują publikacje na temat sukcesów drużyny, kibiców oraz wydarzeń (wszystkie 39%), a także wyścigów
(45%). Inaczej jest w przypadku komentarzy, gdzie treści dotyczące sponsorów oraz
samochodów drużyny Scuderia Ferrari podlegają bardzo dużej zmienność interakcji
(174%). Najbardziej stały odzew komentarzy zapewniają wpisy na temat wydarzeń,
historii drużyny oraz jej wartości i tradycji (średnio 57%).
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Wykres 3. Zaangażowanie użytkowników według osoby na zdjęciu.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy można przyjąć, że zaangażowanie odbiorców w dużym stopniu zależy od rodzaju treści udostępnianych na kanałach social
media. Oznacza to, że występowanie prawidłowości odnotowanych wcześniej w innych dyscyplinach sportu, znalazło zastosowanie na nowym polu analizy – instagramowym profilu drużyny Formuły 1. W przypadku Scuderia Ferrari najczęściej
pojawiającymi się treściami były zdjęcia samochodów oraz kierowców. Można było
też zaobserwować aktywną promocję sponsorów drużyny. Największą uwagę użytkowników przyciągają wpisy dotyczące kierowców oraz ich sukcesów, przy czym jest
zauważalna wyższa popularność Sebastiana Vettela, prawdopodobnie ze względu na
lepsze wyniki sportowe, niż drugiego z kierowców. Ponadto, wysoką popularnością
cieszyły się treści związane z wydarzeniami, historią oraz tradycjami teamu, chociaż
liczba wpisów na ten temat nie była duża.
Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja w przypadku materiałów o torach, wyścigach oraz sukcesach drużyny – tego rodzaju wpisy nie wzbudzały dużego zainteresowania wśród użytkowników Instagrama. W przypadku polubień zaangażowanie
kibiców jest względnie stałe, o czym świadczą niskie wartości współczynnika zmienności. Natomiast analiza komentarzy wykazała ogromną zmienność przy treściach
dotyczących sponsorów oraz samochodów drużyny (powyżej 170%). Badając wpływ
sezonowości na publikowanie treści zaobserwowano większą aktywność użytkowników w kluczowych momentach sezonu (w kwietniu, lipcu oraz październiku).
Zgodnie z badaniami G. Mazurka [2016] angażowanie odbiorców w mediach
społecznościowych pozytywnie przekłada się na wizerunek marki, co związane
jest z kreowaniem treści atrakcyjnych dla użytkowników social media. Dodatkowo,
umożliwienie użytkownikom interakcji na profilu danej marki buduje silne wzajem-
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ne więzi, co powoduje zwiększenie lojalności konsumenta wobec marki. Badanie wykazało, że zarządzający komunikacją marketingową drużyny Scuderia Ferrari powinni koncentrować swoje działania na publikacji treści dotyczących kierowców, historii
oraz wartości i tradycji drużyny, ponieważ generują one największe i najbardziej stałe zaangażowanie odbiorców. Rekomenduje się także wzmożenie aktywności poza
sezonem przez udostępnianie wpisów na temat wyścigów, drużyny oraz wydarzeń
z życia Scuderii Ferrari.
Analiza, której wyniki przedstawiono w artykule, może być wstępem do dalszych
badań dotyczących wykorzystania mediów społecznościowych w kształtowaniu
marki w sporcie motorowym. W przyszłości warto analogicznymi badaniami objąć
profile Scuderia Ferrari dostępne w pozostałych mediach społecznościowych, aby
sprawdzić czy liczba treści i ich rodzaj są zróżnicowane ze względu na kanał komunikacji. W kolejnych pracach warto również uwzględnić pozostałe drużyny F1, aby
sprawdzić, czy przedstawione wyniki można uznać za reprezentatywne dla całej dyscypliny.
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Shaping the Scuderia Ferrari team brand in social media
S U M M A RY

The ability of the content creation and participation in interactions with favourite team
is an important element of the positive image formation process and the prestige rising of
the team, as well as its promotion in a virtual environment. The aim of this work is to identify
the most-published categories of content by the Formula 1 team of Scuderia Ferrari on
the Instagram profile in 2017 and the determination of the biggest engagement creation among
users. Team Association Model dedicated to team sports was adapted to analyze the content of
the entries. The results of the work show that the most frequent entries concern drivers and
sponsors of the team and drivers generate the biggest engagement. Generally, more entries are
published in the season than after it, when the audience’s engagement is greatest in April, July
and October which are the key months of the F1 calendar.
Key words: sport brand, Instagram, social media, engagement

Kształtowanie marki drużyny Scuderia Ferrari w mediach społecznościowych
STRESZCZENIE

Możliwość generowania treści oraz uczestniczenie w interakcjach z ulubioną drużyną jest
istotnym elementem w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku oraz podniesienia
prestiżu drużyny, jak również jej promowania w środowisku wirtualnym. Celem artykułu jest
identyfikacja najczęściej publikowanych kategorii treści przez drużynę Formuły 1 Scuderia
Ferrari na instagramowym profilu w 2017 roku oraz ustalenie, które z nich generują największe zaangażowanie wśród użytkowników. Do analizy treści wpisów zaadaptowano dedykowany sportom drużynowym „Team Association Model”. Wyniki badań wskazują, że najczęściej
publikowane są wpisy dotyczące kierowców i sponsorów drużyny i to kierowcy generują największe zaangażowanie. Generalizując, więcej wpisów publikowanych jest podczas sezonu niż
poza nim, a zaangażowanie odbiorców największe jest w kwietniu, lipcu i październiku – kluczowych miesiącach kalendarza rozgrywek F1.
Słowa kluczowe: marka sportowa, Instagram, media społecznościowe, zaangażowanie
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Uniwersytet Jagielloński

PRAWNE ASPEKTY
ROZSTRZYGANIA KONFLIKTÓW W SPORCIE –
ANALIZA ZJAWISKA1
Wstęp
Postępująca komercjalizacja współczesnego sportu przyczyniła się do przeistoczenia tego spontanicznego dotychczas zjawiska społecznego w zinstytucjonalizowaną
i w znaczącym stopniu sprofesjonalizowaną dziedzinę stosunków międzyludzkich.
Efektem dokonujących się w tym kierunku zmian charakteru sportu jest – dająca się
zaobserwować w kilku ostatnich dekadach – postępująca jurydyzacja tej dziedziny
życia i objęcie jej szeregiem regulacji normatywnych, dających się określić zbiorczym
pojęciem prawa sportowego. Stanowiąca jedną z jego immanentnych cech, specyfika
sportu [Parrish, Miettinen 2008] powoduje, iż w przestrzeni systemu prawa, regulacje odnoszące się do sportu charakteryzują się znaczącymi odmiennościami od jego
gałęzi dedykowanych innego rodzaju stosunkom społecznym. Ta swoistość prawa
sportowego przekłada się na szczególny charakter wynikających z tego konfliktów
prawnych w sporcie. Dokonujące się na płaszczyźnie stosunków społecznych, funkcjonujących w obszarze aktywności sportowej, konflikty prawne zaistniałe między
ich uczestnikami nie przystają do tradycyjnych konfliktów na płaszczyźnie prawa
prywatnego czy publicznego. Próba odpowiedzialnego i dotykającego istoty sprawy
opowiedzenia się za którąś ze stron konfliktu prawnosportowego, wymaga uwzględnienia w toku rozstrzygania konkretnego przypadku zarówno generalnej specyfiki
sportu, jak i konkretnej specyfiki dyscypliny, stanowiącej płaszczyznę powstania
analizowanego konfliktu prawnego.
1
Artykuł oparty jest w części na rozdziałach II oraz IV przygotowanej przez Autora pod kierunkiem
Prof. dr hab. Krzysztofa Płeszki pracy magisterskiej pt. „Charakterystyka regulacji prawno-sportowych,
jako próba ustalenia właściwej relacji między autonomią i jurydyzacją sportu”, obronionej we wrześniu
2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stanowi on jednocześnie efekt
dyskusji odbytej po wygłoszeniu przez Autora referatu na zebraniu naukowym Katedry Prawa Administracyjnego UJ w dn. 23.05.2018 roku.
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Powyższy zarys specyfiki konfliktów prawnych w sporcie, stanowiącej istotne
wyzwanie dla organów stosujących prawo sportowe, uzasadnia – podejmowaną
w niniejszej pracy – refleksję, mającą na celu dokonanie charakterystyki konfliktów
prawnych w sporcie oraz – na jej podstawie – zarysowanie pożądanego kształtu
systemu potrafiącego sprostać ich efektywnemu rozstrzyganiu. W celu dokonania
analizy tak postawionego problemu badawczego, w opracowaniu przeprowadzone zostały kolejno: ogólny zarys prawa sportowego jako płaszczyzny normatywnej
powstawania konfliktów prawnych w sporcie, analiza założeń prawnoustrojowych
funkcjonującego w Polsce systemu rozstrzygania sporów prawnosportowych oraz
analiza przypadków powstawania oraz zażegnywania konkretnych sporów prawnych, związanych z funkcjonowaniem klubów sportowych, biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy sezonów 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017. Zestawione w opisany sposób analiza normatywna oraz analiza przypadków, unaocznią
szerszy obraz teorii oraz praktyki systemu zarządzania konfliktami sportowymi
w Polsce, pozwalając na ich ocenę oraz sformułowanie w tym zakresie ewentualnych
postulatów de lege ferenda dla ustawodawcy lub prawodawcy związkowego.

Prawo sportowe – zarys zjawiska
Prawo sportowe stanowi w ostatnich dekadach jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin naukowych oraz dydaktycznych w obrębie nauk prawnych w Polsce. Emanacją tego zjawiska jest powstawanie szeregu jednostek naukowych oraz
kancelarii prawnych, specjalizujących się w zagadnieniach związanych z prawną obsługą podmiotów rynku sportowego. Rozwój prawa sportowego jest ściśle skorelowany z dokonującą się w ostatnich dziesięcioleciach ewolucją sportu, który z niezobowiązującego uprawiania ćwiczeń fizycznych, przeistoczył się w – osiągającą często
zaskakująco wysokie obroty finansowe – gałąź biznesu. Opisana zmiana charakteru
zjawiska sportu stanowi niewątpliwy efekt współoddziaływania nań trzech powiązanych ze sobą czynników, jakimi są jego profesjonalizacja, komercjalizacja, a nade
wszystko globalizacja [Sznajder 2008].
Dokonujący się od kilku dekad, dynamiczny rozwój sportu i jego przeistaczanie
się ze spontanicznej aktywności w istotną dziedzinę życia społecznego i gospodarczego powoduje, że w niewspółmiernie większym – niż to miało miejsce dotychczas –
stopniu, stosunki społeczne, powstające na płaszczyźnie aktywności sportowej, wymagają uregulowania w formie przepisów prawnych. W związku z tymi procesami,
tradycyjnie rozumiane prawo sportowe sensu stricto, obejmujące swoim zasięgiem
tzw. reguły gry (techniczne wytyczne odnoszące się do zasad prowadzenia rywalizacji w poszczególnych dyscyplinach sportu [Vieweg 2010]), zastępowane jest przez
prawo sportowe sensu largo, które można zdefiniować, jako
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zespół, czerpiących ze wszystkich trzech podstawowych gałęzi prawa, a więc z prawa
cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa karnego, a także z prawa konstytucyjnego, regulacji prawnych, rangi prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnątrzzwiązkowego (obu ich w wydaniu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym), tworzących
naukową oraz dydaktyczną dyscyplinę prawa, normującą ogół stosunków społecznych
odnoszących się do aktywności sportowej w wydaniu amatorskim, a także profesjonalnym [Górny 2017].

W polskiej doktrynie prawa nie ma zgodności co do zakresu oraz statusu prawa
sportowego. Istnieje grupa badaczy kontestujących w ogóle jego istnienie i twierdzących, że pojęciem tym nieprecyzyjnie określa się zbiór niepowiązanych ze
sobą przepisów, które w konkretnej sytuacji odnoszą się do aktywności sportowej
[Vieweg 2010]. Niemniej jednak dominuje stanowisko odmienne, według którego
w systemie prawa można wyodrębnić dyscyplinę naukową i dydaktyczną określaną
jako prawo sportowe [Vieweg 2010, Davis 2012, Leciak 2018]. Argumentami przemawiającymi za tym poglądem są cechy prawa sportowego w zasadniczy sposób
odróżniające je od innych dziedzin prawa. Najważniejszą z owych cech jest autonomia sportu, której geneza sięga czasów, w których ingerencja państwa w jego
uprawianie była w zasadzie iluzoryczna. Autonomia sportu ma za zadanie zapewnienie stabilnego i odpornego na wpływy polityczne zaplecza organizacyjnego dla
uprawiania sportu i przeprowadzania zawodów sportowych. Narzędziem zapewniającym jej przestrzeganie jest struktura organizacyjna sportu, opierająca się na
zawodnikach, klubach oraz związkach sportowych. Gwarancją autonomii jest także
istnienie „wewnątrzsportowych” regulacji prawnych, stanowionych przez odpowiednie organy związków sportowych oraz – istniejące poza systemem sądownictwa powszechnego – sądownictwo sportowe, działające w oparciu o formułę arbitrażu [Cyrol 2012].

Rozstrzyganie konfliktów w sporcie – założenia prawno-ustrojowe
W drugiej połowie XIX wieku, wraz z pojawieniem się sportu w jego nowożytnym
wydaniu, pojawiła się potrzeba – precyzyjniejszego niż miało to miejsce poprzednio – uregulowania zasad uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych. Rozwój
sportu i jego ewolucja od rekreacyjnie uprawianej działalności do globalnego zjawiska społecznego oraz potężnej gałęzi działalności biznesowej, pociągnęły za sobą
niebywały rozrost odnoszących się do niego norm. Z biegiem czasu zmieniała się
także rola regulacji prawnosportowych, które musiały sprostać już nie tylko ich pierwotnemu zadaniu, jakim było ustalenie zasad gry, ale także rozstrzyganiu sporów
powstałych na tle działalności sportowej sensu largo. Przez relatywnie długi okres
czasu dominowało powszechne przekonanie, że spory wynikające ze stosunków
sportowych, jako swoiste oraz nieposiadające szczególnie doniosłej wartości spo-
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łecznej, „(…) powinny być rozstrzygane wyłącznie w trybie wewnątrzorganizacyjnym. To rozwiązanie stało się jednak niemożliwe do dalszej realizacji w warunkach
szybko rozwijającego się sportu profesjonalnego” [Wach 2005].
Mimo wspomnianej sytuacji większość przedstawicieli świata sportu zgadzała się
z poglądem, że – ze względu na specyfikę sporów sportowych – sądownictwo powszechne nie zapewnia wystarczająco szybkiego i elastycznego ich rozwiązywania.
Koniecznym okazało się znalezienie alternatywnej, stanowiącej kompromis między
trybem wewnątrzorganizacyjnym, a trybem sądowym, formy zaradczej.
W tym trudnym dla ruchu sportowego momencie, przyjęto i zaczęto wdrażać w życie założenie, że (…) możliwe jest zaoferowanie zawodnikom oraz podmiotom ruchu sportowego komplementarnego systemu załatwiania spraw ze stosunków sportowych, realizowanego przez różnego rodzaju instancje orzekające i neutralne osoby trzecie, posługujące
się m.in. arbitrażowymi oraz koncyliacyjno-mediacyjnymi instrumentami eliminowania
wynikłych konfliktów [Wach 2005].

Wskutek rozpowszechnienia się tej koncepcji i przyjęcia jej przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski oraz międzynarodowe konfederacje sportowe, sądownictwo polubowne (arbitrażowe) stało się rdzeniem systemu rozwiązywania sporów sportowych.
Analizując polskie regulacje prawne w tym zakresie należy wskazać, że obowiązująca – przed wejściem w życie ustawy o sporcie [2010] – ustawa o sporcie kwalifikowanym [2005] zawierała, w art. 42 i n., uregulowania dotyczące sądownictwa
sportowego, które szczególną rolę przyznawały Trybunałowi Arbitrażowemu do
Spraw Sportu, działającemu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (dalej: PKOl). Jego
szczególna rola polegała na tym, że poza kompetencjami arbitrażowymi, stanowił
on organ odwoławczy właściwy do rozpatrywania środków zaskarżenia od rozstrzygnięć dyscyplinarnych lub regulaminowych wydawanych przez uprawnione do tego
organy polskich związków sportowych. Od orzeczeń Trybunału przysługiwała skarga kasacyjna, wnoszona za jego pośrednictwem do Sądu Najwyższego.
Podczas prac nad projektem ustawy o sporcie przyjęto początkowo koncepcję
rozwinięcia ustawowych unormowań tyczących się sądownictwa sportowego, w tym
działalności Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy PKOl. Argumentacja
środowisk prawniczych, przedstawiona przez prof. Andrzeja Szwarca na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki [Stenogram 2010]
w dniu 17 marca 2010 roku, doprowadziła jednak do tego, że rozdział 6. projektu
pt. „Rozstrzyganie sporów w sporcie” nie został włączony do ostatecznego tekstu
ustawy. Prof. Szwarc, wskazując na brak potrzeby ustawowej regulacji rozstrzygania sporów sportowych, podkreślał fakt, że sądownictwo sportowe, jako sądownictwo polubowne, posiada dostateczną regulację w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego [1964] (dalej: k.p.c.), a wobec braku zasadniczych oboczności, jakimi
w odniesieniu do zwykłego arbitrażu cechowałby się arbitraż sportowy, tworzenie
dlań odrębnych unormowań stanowiłoby powielanie istniejących już w tym zakresie
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regulacji, co z punktu widzenia zasad prawidłowej legislacji jest niedopuszczalne.
Prof. Szwarc wyraźnie akcentował iż:
stosowne regulacje dotyczące sądownictwa sportowego zawarte są w k.p.c., w bardzo

wielu regulacjach tego kodeksu – w art. 1154 do 1217. To postępowanie jest bardzo
szczegółowo i w sposób zupełnie wystarczający uregulowane w k.p.c. Nie ma najmniejszej potrzeby tworzenia innych dalszych regulacji i innych dalszych podstaw prawnych

funkcjonowania sądownictwa polubownego w sporcie. Regulacje k.p.c. są całkowicie wy-

starczające. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu może z powodzeniem dalej funkcjonować
na podstawie k.p.c. i jako organ tworzony przez PKOl. Podobne organy mogą być tworzone w innych organizacjach sportowych [Wach 2005].

Podsumowując rozważania nad ramami legislacyjnymi, w jakich funkcjonuje sądownictwo sportowe w Polsce, można więc wskazać, że na gruncie ustawy o sporcie,
przyjęta została zasada, że rozstrzyganie sporów sportowych odbywa się w ramach
działalności powołanych w tym celu sądów polubownych. Ich funkcjonowanie oraz
postępowanie przed nimi, odbywa się – wobec braku osobnej regulacji w tym zakresie przewidzianej w przepisach ustawy o sporcie – na ogólnych zasadach regulujących sądownictwo arbitrażowe, przewidzianych w części V kodeksu postępowania
cywilnego. Dotyczy to zarówno kwestii ustrojowych (regulowanych w regulaminach
tych sądów), jak i kwestii procesowych, w tym w szczególności zagadnień tzw. „zdatności arbitrażowej” [Wach 2005] rozpatrywanych spraw oraz zapisu na sąd polubowny. Powierzenie sądom polubownym rozstrzygania sporów sportowych wynika
ze specyfiki materii prawnosportowej i potrzeby posiadania przez osoby orzekające
w tych sprawach specjalistycznej wiedzy wykraczającej poza kompetencje prawnicze. Niewątpliwą zaletą sądów polubownych, w odniesieniu do sportu jest także
szybkość ich działania w porównaniu do sądów powszechnych, która to cecha ma
niebagatelne znaczenie w kontekście konieczności zachowania płynności oraz permanentności rywalizacji sportowej w poszczególnych dyscyplinach.
Jako przykład arbitrażowego charakteru przyjętych w związkach sportowych
systemów rozstrzygania sporów dotyczących danej dyscypliny sportu, można wskazać na rozwiązania przyjęte w tym zakresie w ramach dyscypliny piłka nożna. Wychodząc od regulacji krajowych, zgodnie z art. 45 § 1 Statutu Polskiego Związku Piłki
Nożnej [pzpn.pl 2017], organami jurysdykcyjnymi Polskiego Związku Piłki Nożnej są:
Komisja Dyscyplinarna, Najwyższa Komisja Odwoławcza, Komisja ds. Licencji Klubowych, Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych, Izba ds. Rozwiązywania Sporów
Sportowych oraz Piłkarski Sąd Polubowny. Pierwsze cztery z przytoczonych instytucji są organami o charakterze quasi administracyjnym. Piłkarski Sąd Polubowny oraz
Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych są natomiast typowymi przykładami
powoływanych przez polskie związki sportowe organów arbitrażowych.
Piłkarski Sąd Polubowny w oparciu o § 1 swojego Regulaminu (Regulamin PSP
2008) zajmuje się „rozstrzyganiem sporów o charakterze majątkowym lub niemająt-
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kowym mogących być przedmiotem ugody, powstających w związku z uprawianiem
w Polsce sportu piłki nożnej”. Zgodnie z treścią § 4 Regulaminu do jego kompetencji
należy w szczególności rozstrzyganie sporów dotyczących: majątkowych stosunków
cywilnoprawnych, będących pochodnymi stosunków członkowskich istniejących
między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi; ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika
w związku ze zmianą przynależności klubowej; umów sponsorskich i menedżerskich;
umów między organizatorami imprez piłkarskich, a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych;
wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem
zawodów piłkarskich; umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej; umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami
i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą oraz ubezpieczeń w sporcie
piłki nożnej.
Do właściwości Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych należy natomiast,
zgodnie z § 1 Regulaminu działania Izby [Regulamin Izby 2013] rozstrzyganie sporów
w przedmiocie istnienia, ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich (mających

charakter umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) oraz podejmowania innych decyzji w sprawie zapewnienia stabilności kontraktowej zawodników będących stronami
takiej umowy, a także w sprawach dotyczących mechanizmu solidarności.

Warto podkreślić, że wskazane powyżej organy są właściwe do rozstrzygania sporów
związanych z uprawianiem piłki nożnej w Polsce i tylko w Polsce. Gdy w zaistniałym
sporze istnieje element o charakterze ponadnarodowym (w szczególności dotyczy
to międzynarodowych transferów piłkarskich), kompetencję do ich rozstrzygania
posiadają – na podstawie stosownych przepisów federacji piłkarskich: europejskiej
UEFA oraz światowej FIFA – właściwe organy arbitrażowe, powoływane przez te
federacje.
Uzupełniając zarys instytucji zajmujących się rozstrzyganiem sporów zaistniałych na płaszczyźnie dyscypliny piłka nożna, należy wskazać, że szczególne miejsce w opisywanej konstrukcji posiada Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie
(Court of Arbitration for Sport, dalej: CAS) który zgodnie z art. S12 ust. 3 Kodeksu CAS [tascas.org 2017] posiada kompetencje w zakresie: rozwiązywania sporów
sądowych w drodze zwyczajnych procedur arbitrażowych; rozpatrywania odwołań
od decyzji i orzeczeń wydanych przez organy międzynarodowych federacji i krajowych związków sportowych w zakresie, jaki jest przewidywany przez ich statuty,
regulaminy bądź porozumienia z tymi organizacjami, a w końcu w zakresie wydawania niewiążących opinii na wniosek międzynarodowych organizacji sportowych.
Uwzględniając w tym kontekście wskazanie zawarte w art. 58 § 1 Statutu PZPN,
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który stanowi, że „zgodnie z odpowiednimi artykułami Statutów FIFA i (lub) UEFA,
każde odwołanie od ostatecznej i wiążącej decyzji FIFA lub UEFA jest rozstrzygane
przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie, w Szwajcarii”, rola Trybunału jest w sferze rozstrzygania sporów, powstałych na gruncie dyscypliny piłka
nożna, niezwykle doniosła. Znaczenie Trybunału jest tym donioślejsze, że zarówno
statystyki odnoszące się do polskiej Ekstraklasy [ey.com 2017], jak i statystyki zagraniczne, wyraźnie dowodzą postępującego z roku na rok, znaczącego wzrostu udziału
transferów międzynarodowych w skali ogółu transferów piłkarskich dokonujących
się na świecie. Owa, wpisująca się w zjawisko globalizacji w sporcie, tendencja pokazuje, że punkt ciężkości w zakresie stosowania norm prawa sportowego będzie
z biegiem czasu coraz bardziej przesuwał się w kierunku spraw prawnosportowych
o zasięgu międzynarodowym, co implikuje pilną potrzebę systemowego wsparcia
rozwoju międzynarodowych instytucji wyspecjalizowanych w rozpatrywaniu tego
typu spraw w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Rozstrzyganie konfliktów w sporcie – analiza przypadków
Proces stosowania prawa sportowego dokonuje się przez zarządzanie sporem sportowym. Zarządzanie to opiera się na identyfikacji sporu sportowego, jego rozważeniu i rozwiązaniu, a także na podejmowaniu działań ukierunkowanych na unikanie
podobnych sytuacji w przyszłości. Mimo najintensywniejszych zabiegów ukierunkowanych na unikanie sporów w sporcie ich istnienie wpisane jest jednak w istotę sportu i jako takie wymaga nieco głębszej analizy. A. Wach [2005] definiuje spór
sportowy, jako
sformalizowaną, zantagonizowaną i zazwyczaj już wcześniej ujawnioną otoczeniu różnicę zdań, czy sprzeczność stanowisk lub interesów między podmiotami ruchu sportowego. Wynika ona najczęściej z faktu kwestionowania decyzji klubów bądź federacji
sportowych realizujących odpowiedzialność organizacyjną, sportową lub dyscyplinarną,

z popełnionego deliktu sportowego, a także z niewykonania czy też nienależytego wyko-

nania określonych świadczeń, rodzących zobowiązania, którym odpowiadają roszczenia,
żądania i pretensje uprawnionych osób.

Tak rozumiane spory sportowe, stanowią zagadnienie współtworzące współczesny
sport w stopniu równie istotnym, co sam akt sportowej rywalizacji, znajdując poczesne miejsce w przekazach mediów sportowych.
Dyscypliną sportu, która – ze względu na wysoki stopień profesjonalizacji i komercjalizacji – w relatywnie największej skali przejawia potencjał konfliktogenności,
a co za tym idzie, w której najczęściej mają miejsce spory prawne, znajdujące swój
finał w odpowiednich organach arbitrażowych, jest piłka nożna. Jak już wspomniano, w polskich realiach organami powołanymi do rozstrzygania pojawiających się na
płaszczyźnie tej dyscypliny konfliktów są – w zależności od charakteru sporu – dzia-
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łające w strukturach PZPN: Piłkarski Sąd Polubowny oraz Izba ds. Rozwiązywania
Sporów Sportowych. W niniejszych rozważaniach poddawano analizie trzy ostatnie
sezony rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy, kiedy to występujące w niej kluby wielokrotnie stawały przed wspomnianymi organami w charakterze strony.
Typowym przykładem konfliktu w wyżej wspomnianej dyscyplinie sportowej
może być chociażby spór zawodnika Patryka Lipskiego z Ruchem Chorzów, w którym
Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych badała skuteczność – złożonego przez
piłkarza – oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu zawodniczego. Izba orzekła w tej
sprawie o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, która miała polegać na dopuszczeniu
się – przekraczających dozwolone limity czasowe – zaległości w wypłacie wynagrodzenia piłkarza [Kręcidło 2017].
Nieco inny charakter miał zawisły przed Izbą spór piłkarzy Zbigniewa Małkowskiego i Pawła Sobolewskiego z Koroną Kielce, w którym to klub dopominał się rozwiązania kontraktów zawodniczych w związku z rzekomymi uchybieniami proceduralnymi zaistniałymi przy ich zawieraniu. W orzeczeniu wydanym w tej sprawie Izba
odrzuciła wniosek klubu [Rożek 2015].
Szereg spraw zawisłych przed organami arbitrażowymi przy PZPN stanowiło
pokłosie trwającej w ostatnich latach dynamicznej sytuacji właścicielskiej i finansowej Wisły Kraków. Izba orzekała w tym czasie o rozwiązaniu z winy klubu kontraktu
z trenerem Dariuszem Wdowczykiem w związku z zaległościami w wypłacie wynagrodzenia [Miga 2017], a także o rozwiązaniu kontraktu z bramkarzem – Radosławem Cierzniakiem. Druga z przytoczonych spraw była szczególnie interesująca, jako
że powodem rozwiązania kontraktu nie były – jak ma to na ogół miejsce – zaległości
w płatnościach wynagrodzenia, ale przeniesienie zawodnika do zespołu rezerw, wywołane podpisaniem przez niego kontraktu z Legią Warszawa – zawodnik nie zgodził się na warunki przedłużenia kontraktu zaproponowane mu uprzednio przez Wisłę Kraków, a klub nie przystał na przedstawioną przez Legię Warszawa propozycję
transferu zawodnika [Miga 2016].
Relatywnie nietypowym przypadkiem sporu sportowego był także konflikt powstały pomiędzy albańskim piłkarzem Sebino Plaku, a Śląskiem Wrocław. Jego atypowość polegała na skuteczności odwołania – złożonego przez zawodnika, na orzeczenie Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych – do Trybunału Arbitrażowego
ds. Sportu w Lozannie. CAS uznając argumentację piłkarza, wskazującą na winę klubu w rozwiązaniu kontraktu zawodniczego, stwierdził zasadność jego roszczenia odszkodowawczego wobec klubu, uchylając równocześnie rozstrzygnięcie Izby, która
w przeprowadzonym uprzednio postępowaniu orzekła o rozwiązaniu kontraktu bez
wskazywania strony winnej tego zdarzenia [Głuszniewski, Guz 2016].
Bardzo istotnym dla polskiej piłki, a odbiegającym od typowego – opartego na
zagadnieniach związanych z ważnością kontraktów zawodniczych oraz z roszczeniami majątkowymi z nich wynikającymi – modelu sporu sportowego, przypadkiem
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był konflikt zaistniały na linii Legia Warszawa–UEFA w związku z wydarzeniami decydującymi o awansie Celticu Glesgow kosztem Legii do czwartej rundy eliminacji
Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2014/2015. Po zwycięstwie odniesionym w pierwszym meczu w Warszawie 4:1, Legia wygrała w Edynburgu 0:2. Ostatni z wyników
został jednak anulowany i zamieniony na walkower dla Celticu, co przy uwzględnieniu przewagi wynikającej z faktu strzelenia bramki na wyjeździe, zadecydowało
o awansie Szkotów do kolejnej rundy eliminacji. Powodem decyzji organów UEFA
o przyznaniu walkowera Celticowi była okoliczność polegająca na tym, iż w końcówce drugiego spotkania między obu zespołami, na boisku pojawił się piłkarz Bartosz
Bereszyński, który – zdaniem europejskich władz – nie odbył skutecznie kary zawieszenia na trzy mecze za czerwoną kartkę, pozostałą mu z poprzedniego sezonu
Ligi Europejskiej. Legia od niekorzystnej dla siebie decyzji UEFA odwołała się do
CAS, dopominając się uznania bezprawności podjętej decyzji oraz przyznania odszkodowania za szkodę wywołaną jej wykonaniem (mimo stosownego wniosku do
CAS Legia nie została warunkowo dopuszczona do rywalizacji w czwartej rundzie
eliminacji). Oba roszczenia polskiego klubu zostały jednak uznane przez Trybunał
za niezasadne [Tabor 2014].
Opisany przypadek stanowi jedną z głośniejszych w ostatnich latach w Europie
spraw, w której podstawą orzekania przez sądy sportowe były nie regulacje prawa
sportowego sensu largo, a więc tzw. reguły prawa, ale prawo sportowe sensu stricto,
a więc reguły gry [Górny 2017]. Przykład ten jaskrawo unaocznia skalę w jakiej –
dokonana w ostatnich dekadach – merkantylizacja sportu, w szczególności zaś piłki
nożnej, spowodowała, że rozstrzygnięcia zapadające w sferze – z pozoru trywialnych – reguł gry, przekładają się nie tylko na emocje zawodników i kibiców, ale także
na wymierne, często niezwykle wysokie, straty majątkowe.

Podsumowanie
Przeprowadzone powyżej zestawienie normatywnych oraz faktycznych uwarunkowań, powstawania oraz rozpoznawania sporów prawnych w polskim sporcie, zdaje
się nasuwać dwa podstawowe wnioski. Pierwszym z nich jest rudymentarna słuszność przyjęcia – w obowiązującym w Polsce systemie rozwiązywania sporów sportowych – konstrukcji arbitrażu, jako podstawowego mechanizmu ich rozstrzygania.
Umożliwione przez odpowiednie ukształtowanie proporcji, pomiędzy jurydyzacją
a autonomią sportu, rozwiązanie organizacyjne, oddające spory sportowe pod jurysdykcję utworzonych ad hoc do tych celów organów arbitrażowych, w najwyższym
stopniu odpowiada potrzebie uwzględnienia specyfiki spraw prawnosportowych,
przekładając się na jakość i szybkość ich rozpoznawania. Zasadnym w tym zakresie
postulatem wydaje się jednak – większe niż ma to miejsce obecnie – rozpowszechnienie specjalizacji prawnosportowej w polskiej przestrzeni naukowej. Rozwijanie
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doktryny prawa sportowego oraz odpowiadające mu poszerzanie oferty dydaktycznej w tym zakresie na polskich uczelniach, stanowią warunek sine qua non systematycznego podnoszenia poziomu oferty obsługi prawnej podmiotów polskiego rynku
sportowego.
Drugą z dających się sformułować – na podstawie powyższych rozważań – konstatacji jest postulat de lege ferenda wprowadzenia – na płaszczyźnie powszechnie
obowiązującego polskiego prawa oraz na polu regulacji związków sportowych – mechanizmów prawnych zapewniających skuteczną ochronę prawną stabilnego bytu
oraz prawidłowej kondycji ekonomicznej klubów sportowych. Przywołane w niniejszej pracy przypadki sporów sportowych, w znacznej części odnoszą się do sytuacji
niewywiązywania się klubu sportowego z obowiązku wypłaty wynagrodzenia przynależącemu doń zawodnikowi. Zaistnienie takiego stanu stanowi często prostą konsekwencję złej sytuacji ekonomicznej samego klubu. Podjęcie działań legislacyjnych
zmierzających do wyeliminowania, a co najmniej znaczącego ograniczenia takich
sytuacji, mogłoby w drastycznym stopniu zmniejszyć liczbę sporów prawnosportowych pojawiających się na tym tle, a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia
poziomu organizacyjnego, a także sportowego rozgrywek polskiej Ekstraklasy.
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Legal aspects of resolving conflicts in sports – phenomenon analysis
S U M M A RY

Sport law is a relatively young domain of the law, which has just started to build its status
in the space of the Polish legal discourse. Similarly, the characteristic of types of matters
and conflicts generated in this field – present in the doctrine of this legal domain – has no
strong grounds. Insufficient quantity of theoretical studies with regard to sport law requires,
therefore, its doctrine to be developed based on observation of practical cases – anticipating
theoretical discussions.
Keywords: sport law, sport disputes, football, football club, Ekstraklasa
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STRESZCZENIE

Prawo sportowe stanowi dziedzinę prawa relatywnie młodą i dopiero budującą swoją pozycję w przestrzeni polskiego dyskursu prawniczego. Podobnie nieugruntowana jest – obecna
w doktrynie tej dziedziny prawa – charakterystyka typów powstających na jego płaszczyźnie
spraw i konfliktów. Niedostateczna ilość opracowań teoretycznych w zakresie prawa sportowego wymaga zatem, aby jego doktrynę rozwijać w oparciu o obserwację przypadków praktycznych wyprzedzających rozważania teoretyczne.
Słowa kluczowe: prawo sportowe, spory sportowe, piłka nożna, klub piłkarski, Ekstraklasa

Mariusz Szatkowski
Uniwersytet Gdański

PRAWO DO WIZERUNKU
ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ
I REPREZENTACJI OLIMPIJSKIEJ
Wstęp
Wzajemne oddziaływanie na siebie świata biznesu i świata sportu jest od lat zjawiskiem pożądanym i korzystnym. Beneficjentami współpracy sportowca z przedsiębiorcą są obie strony – przedsiębiorca zyskuje rozpoznawalną twarz/ambasadora
swojej marki, zawodnik zaś otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Sport już dawno przeniknął do świadomości społecznej jako jedno z jej zjawisk [Burzała 2009],
sportowcy zaś są podmiotami posiadającymi dużą wartość marketingową. Wykorzystywane jest to oczywiście przez odpowiednie podmioty, wśród których wskazać można reklamodawców oraz sponsorów, którzy w inwestowaniu w sport widzą
szansę na zwiększenie sprzedaży, kształtowanie dobrego wizerunku, opanowywanie
nowych rynków, a przede wszystkim budowę pozycji marki [Rischka-Słowik 2014].
W praktyce istnieją jednak sytuacje, w których sportowcy nie są jedynymi podmiotami uprawnionymi do dysponowania własnym wizerunkiem. Ustawa o sporcie
przewiduje szczególną regulację, która pozwala związkom sportowym oraz Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu (dalej: PKOl) na wyłączne wykorzystanie wizerunku
sportowca w stroju reprezentacji.
Celem artykułu jest wskazanie na przepisy ustawy o sporcie dotyczące wizerunku zawodników kadry narodowej oraz reprezentacji olimpijskiej, które w praktyce
mogą budzić daleko idące wątpliwości. Ponadto wskazane zostaną zależności pomiędzy komentowanym uregulowaniem a marketingowym ujęciem tego zjawiska oraz
przykłady wykorzystania przez sponsorów wizerunku reprezentantów w reklamach.

Wizerunek prywatny, klubowy i reprezentacyjny
Pojęciem nadrzędnym w niniejszym opracowaniu jest „wizerunek”, który jako jedno
z dóbr osobistych, stanowi atrybut każdej osoby fizycznej [Radwański 2013]. Przepi-
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sy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw zaliczanych w poczet prawa cywilnego nie
zawierają legalnej definicji terminów takich jak „dobro osobiste” czy „wizerunek”.
Pomocny w tym wypadku okazuje się dorobek doktryny. Pojęcie „wizerunek” w niniejszym tekście będzie postrzegane wraz za J. Bartą oraz R. Markiewiczem jako:
„konkretyzacja obrazu fizycznego zdatna do rozpowszechniania” [Barta, Markiewicz 2002]. Z kolei w orzecznictwie przyjął się inny pogląd głoszący, że wizerunek
oznacza podobiznę człowieka utrwaloną jako portret, fotografię lub w innej postaci1.
Wizerunek podlega ochronie prawnej jako dobro osobiste osoby fizycznej. Roszczenia ochronne przewidują nie tylko przepisy kodeksu cywilnego2, ale również
przepisy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych3 oraz ustawy prawo
prasowe4 [Ślęzak 2009].
Aby osiągnąć sukces poza areną, profesjonalny sportowiec powinien podjąć działania, mające na celu zbudowanie własnej marki. Tworzenie indywidualnej marki zawodnika następuje przez kreowanie oraz udostępnianie własnego wizerunku – prywatnego, klubowego, reprezentacyjnego. Podział wizerunku profesjonalnego sportowca na
trzy różne rodzaje wydaje się być zasadny z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy,
a przede wszystkim samego zawodnika. Wyróżnienia rodzajów wizerunków dokonał
również Sąd Najwyższy w wyroku z 2009 roku5. Z kolei niektórzy autorzy wymieniają
i nazywają nie sam wizerunek, a kontekst, w którym jest on wykorzystany – prywatny,
klubowy, związkowy i olimpijski [Grabska-Luberadzka 2017]. I tak przykładowo, Łukasz Piszczek występujący jako ambasador marki „Krispol” w zwykłym, codziennym
stroju jest w pełni dysponentem swojego wizerunku prywatnego, zaś nie może samodzielnie zarządzać swoim wizerunkiem w stroju klubowym, czy też w reprezentacyjnym [Krispol 2016].
Inną kwestią pozostaje fakt, że najczęściej to umowa zawierana pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym zawiera punkty dotyczące możliwości, sposobu, a także
odpłatności wykorzystania wizerunku zawodnika przez klub sportowy. Wspomina
o tym chociażby Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: PZPN) nr
III/54 z dnia 27 marca 2015 roku. Minimalne Wymagania Dla Standardowych Kontraktów Zawodników w Sektorze Zawodowej Piłki Nożnej, jako akt prawa wewnątrzzwiązkowego, wchodzą w skład specyficznego systemu prawnego, jaki tworzą przepisy wewnętrzne związków sportowych [Stankiewicz 2016]. Możliwość swobodnego
dysponowania przez zawodnika swoim wizerunkiem w kontekście profesjonalnego
kontraktu podpisywanego z klubem piłkarskim stanowi kontrast dla postanowień
1
Zob. wyrok SN z dnia 7 października 2009 roku, III CSK 39/09, LEX nr 532155; zob. też wyrok SN
z dnia 26 stycznia 1982 roku, I CR 411/81, LEX nr 8392.
2
Art. 24, 448 KC.
3
Art. 78 ust. 1 w zw. z art. 83.
4
Art. 31–33, art. 37–38.
5
Wyrok SN z 16.12.2009 roku, I CSK 160/09, niepubl.
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umowy o sporcie, dotyczących możliwości rozpowszechniania wizerunku reprezentantów kadr – narodowej oraz olimpijskiej, które to prawo zostało udzielone związkom „na wyłączność”.
Potencjał ekonomiczny wizerunku sportowca stanowi przedmiot działań specjalistów od marketingu już od wielu lat [Westfal 2016]. Z tego tytułu gwiazdy zawodowego sportu osiągają każdego roku wymierne zyski. Komercyjny wymiar wizerunku
sportowca już od dawna uznawany jest za fakt w praktyce gospodarczej i w realiach
profesjonalnego sportu. Co do zasady, sportowiec pozostaje jedynym podmiotem,
który jest uprawniony do dysponowania własnym wizerunkiem.

Wizerunek prywatny i klubowy
Najbardziej przejrzysta pozostaje kwestia wykorzystania wizerunku prywatnego.
Sposób jego udostępniania osobom trzecim pozostaje wyłącznie kwestią uznaniową
dla samego zawodnika. Oprócz wspomnianego już na początku opracowania kazusu Łukasza Piszczka jako ambasadora marki „Krispol”, wskazać należy inny ciekawy przykład dotyczący wykorzystania prywatnego wizerunku polskiego sportowca.
Marcin Gortat, najbardziej znany polski koszykarz, który jako jedyny występuje obecnie w koszykarskiej lidze świata NBA, udostępnił swój wizerunek do wykorzystania
w reklamach PLAY [Wirtualne Media 2015]. Co ciekawe, w przywołanej reklamie
M. Gortat występuje w stroju koszykarskim, na którym znajduje się logo jego fundacji
„MG13”. Wskazana powyżej sieć telefonii komórkowej prowadziła już wcześniej inne
kampanie marketingowe wykorzystując wizerunki różnych sportowców, takich jak:
Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz, czy też zawodników polskiej kadry skoczków
narciarskich.
W przypadku wykorzystywania wizerunku w stroju klubowym zawodnika kluczowe pozostają założenia kontraktu wiążącego sportowca z klubem. W kontraktach
takich najczęściej znajduje się zapis, że w ramach ustalonego wynagrodzenia, klub
nabywa prawo do dysponowania – w określonym zakresie – wizerunkiem zawodnika. Jak wskazuje jednak Uchwała nr III/54 z 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN
Minimalne Wymagania Dla Standardowych Kontraktów Zawodników w Sektorze
Zawodowej Piłki Nożnej: „w przypadku uprzedniego zawarcia przez Zawodnika
umowy przenoszącej prawa do wykorzystania wizerunku Zawodnika na inny podmiot, okoliczność ta powinna być w Kontrakcie wskazana”. Jak więc uregulowano,
zawodnik pozostaje ograniczony również i w tej sytuacji w dysponowaniu własnym
wizerunkiem, jednakże tutaj jego pozycja pozostaje silniejsza, gdyż wyraża on zgodę
na określony zakres wykorzystania wizerunku w umowie – a więc w obustronnym
porozumieniu.
Wizerunek klubowy zawodników stanowi towar pożądany dla przedsiębiorców
pragnących reklamować własną markę przez rozpoznawalnego zawodnika repre-
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zentującego klub w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Sponsor świadomie wybiera ambasadora marki, którego obecność w mediach zagwarantowana jest przez
większą część roku, zgodnie z terminarzem rozgrywek. Częstotliwość pojawiania się
zawodnika w mediach jest więc stosunkowo wysoka. Inaczej będzie jednak postrzegany niż reprezentant kraju, którego występy nie są już tak regularne, jednak trafiają
do większej ilości odbiorców oraz budzą mocniejsze emocje. Istnieją również dyscypliny sportowe, w których reprezentanci Polski stanowią światową elitę, co również
wiąże się z większą obecnością sponsorów w mediach oraz chęcią wykorzystania
wizerunków najbardziej znanych zawodników.
Przykładowo, A. Sznajder [2005] wskazuje dwie formy zastosowania wizerunków sportowców:

1.	jako ambasadorów marki – w przedmiotowej sprawie jest to np. dążenie przez
głównych sponsorów reprezentacji do kojarzenia marki sponsora z reprezentacją narodową/olimpijską odnoszącą sukcesy; przykładem może być kampania reklamowa garniturów Vistula z udziałem reprezentantów z drużyny
piłkarskiej Polski,
2.	jako podmioty służące do promocji sprzedaży – ten sposób jest szczególnie
wykorzystywany podczas imprez sportowych o randze mistrzowskiej, kiedy
reprezentacja osiąga największą popularność; trafnym przykładem jest akcja
promocyjna Grupy LOTOS – „Drużyna Lotos”, która umożliwiała kibicom zakup figurek z reprezentantami Polski podczas EURO 2016 w przypadku zatankowania odpowiedniej ilości paliwa.

Wizerunek zawodników kadry narodowej i reprezentacji
olimpijskiej
Przechodząc do kwestii wizerunku zawodników kadry narodowej i reprezentacji
olimpijskiej, najważniejszym – z punktu widzenia niniejszego opracowania – będzie
art. 14 ustawy o sporcie. Podzielić należy pogląd, że przepisy ustawy o sporcie stanowią lex specialis [Cajsel 2011] do wyżej wspomnianych przepisów innych ustaw,
w których zawarty jest reżim ochronny dobra osobistego, jakim pozostaje wizerunek.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o sporcie członek kadry narodowej udostępnia,
na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu
związkowi sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do
swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez przepisy tego związku
lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danej dyscyplinie. Z kolei,
jak wskazuje art. 14 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, członek reprezentacji olimpijskiej, z chwilą powołania do reprezentacji olimpijskiej, udostępnia na zasadach
wyłączności swój wizerunek w stroju reprezentacji PKOl, który jest uprawniony do
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wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje przepisy lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
W sytuacji, gdy zawodnik zostanie powołany do kadry narodowej albo reprezentacji olimpijskiej, realia wyglądają dla niego zdecydowanie mniej korzystnie,
jeśli chodzi o możliwość dysponowania własnym wizerunkiem, w porównaniu do
wcześniej omówionego wizerunku prywatnego, czy też klubowego. Zakwalifikowanie sportowca do kadry narodowej i wyrażenie przez niego zgody na występowanie
w reprezentacji kraju uprawnia polski związek sportowy do wykorzystania wizerunku zawodnika w stroju reprezentacyjnym do celów gospodarczych. Tym samym
sportowiec z mocy samego prawa nie jest w 100% uprawniony do dysponowania
własnym wizerunkiem. Powyższy stan jest o tyle niekorzystny dla samego sportowca, gdyż przeważnie mecze Reprezentacji Polski trafiają do największego grona
odbiorców, przykładowo najważniejsze mecze najbardziej eksponowanej obecnie
Reprezentacji Polski w piłce nożnej ogląda średnio od 8 milionów do nawet 16 milionów odbiorców [Wirtualne Media 2016].
Powyższe regulacje prawne budzą wątpliwości. W niniejszym opracowaniu głównie omówiony zostanie wpływ takiego uregulowania na obszar działań marketingowych.
Jak już zostało wspomniane, wizerunek jest jednym z dóbr osobistych. Należy
jednak wskazać, że ma on o tyle doniosłe znaczenie praktyczne, że stanowi egzemplifikację postępującego zjawiska komercjalizacji [Badura 2011]. Niektórzy autorzy podejmują się również próby wyodrębnienia specjalnego rodzaju wizerunku,
definiując go jako „wizerunek komercyjny” [Balcarczyk 2009]. W przedmiotowym
opracowaniu należy z całą pewnością stwierdzić, że wizerunek reprezentantów kadry narodowej oraz reprezentacji olimpijskiej, powinien być postrzegany jako wizerunek komercyjny. Sposób, w jaki wykorzystywane jest to dobro osobiste osoby
fizycznej bezapelacyjnie wypełnia bowiem przesłanki takie jak: rozpowszechnienie
lub wykorzystanie w celu merchandisingu lub innym celu komercyjnym [Balcarczyk 2009].
Biorąc pod uwagę popularność oraz rozpoznawalność zawodników kadry narodowej oraz reprezentacji olimpijskiej, przepisy obowiązującej ustawy o sporcie wytworzyły taki stan prawny, w którym jeden z podmiotów (polski związek sportowy)
jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku drugiego podmiotu (zawodnika kadry narodowej i reprezentacji olimpijskiej) w sposób niemalże absolutny. Powyższy
stan wynika również wyłącznie z powodu powołania zawodnika do kadry narodowej/olimpijskiej. Ustawodawca pozbawił więc osoby reprezentujące kraj głównie na
arenie międzynarodowej – a więc osoby o zasięgu międzynarodowym i większym
potencjale marketingowym – możliwości czerpania korzyści z przedstawiania własnej osoby w stroju reprezentacji narodowej/olimpijskiej.
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Przepisy ustawy o sporcie wyposażają bowiem polskie związki sportowe w daleko idące uprawnienia oraz pozbawiają zawodników kadry narodowej oraz reprezentacji olimpijskiej tych uprawnień, które przysługują każdej innej osobie fizycznej:

1.	polskim związkom sportowym przysługują wyłączne uprawnienia – prawo
podmiotowe – do eksploatacji wizerunku zawodników kadry narodowej i reprezentacji olimpijskiej,
2.	zawodnik kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej nie może dysponować własnym wizerunkiem w stroju reprezentacji, chyba że uzyska w tym celu
zgodę właściwego polskiego związku sportowego,
3.	zawodnik może dysponować swoim wizerunkiem prywatnym lub też w stroju
klubowym,
4.	wykorzystanie wizerunku zawodnika, w tym członka kadry narodowej, w innym stroju niż strój reprezentacji kraju, może stanowić przedmiot umów cywilnoprawnych, zawieranych przez zawodników z klubami czy też związkami
sportowym, na zasadach ogólnych.

Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o sporcie są powtórzeniem przepisów zawartych w poprzednio obowiązującej ustawie dotyczącej sportu – ustawie o sporcie
kwalifikowanym. Właśnie na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów prawa
zapadł wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa ówczesnego reprezentanta
Polski w piłce nożnej – Macieja Żurawskiego, mający doniosłe znaczenie w dokonywaniu wykładni również obecnie obowiązujących przepisów prawa6. W wyroku tym,
SN stwierdził, że:
polski związek sportowy może wykorzystywać (tzn. nie tylko ustalić i rozpowszechniać,
ale również podejmować w stosunku do wizerunku inne działania oraz czerpać z tego
tytułu korzyści) wizerunek członka kadry narodowej w stroju reprezentacji kraju do
swoich celów gospodarczych.

W doktrynie pojawiają się poglądy, poddające w wątpliwość zgodność obecnie obowiązującej regulacji prawnej z Konstytucją [Szczepaniak 2007, Flisak 2009].
Inną kwestią pozostaje fakt pozbawienia zawodnika prawa podmiotowego do
dysponowania swoim wizerunkiem i przeniesienie tego prawa w sposób wskazany w ustawie na inny podmiot – polski związek sportowy. Taka regulacja również
poddawana jest krytyce, niektórzy autorzy wskazują nawet, że w przedmiotowej
sytuacji występuje instytucja podobna do „wywłaszczenia”, polegająca jednak na
pozbawieniu osoby fizycznej możliwości dysponowania swoim dobrem osobistym
[Balcarczyk 2009].
6

Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2009 roku, I CSK 160/09, LEX nr 566088.
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Rola wizerunku zawodników kadry narodowej oraz
reprezentacji olimpijskiej w działaniach marketingowych
polskich związków sportowych
Jako uzasadnienie obecnie obowiązujących przepisów o sporcie dotyczących wizerunku reprezentantów wskazane zostaje wzmocnienie sytuacji prawnej związku
sportowego w relacji z zawodnikami i ze sponsorami. Należy jednak poddać w wątpliwość działania ustawodawcy, które doprowadziły do uprzywilejowania i wzmocnienia kondycji finansowej polskich związków sportowych kosztem pozbawienia
zawodników kadry narodowej i reprezentacji olimpijskiej możliwości dysponowania
jednym z przysługujących im praw podmiotowych. Należy również zestawić pogląd
Sądu Najwyższego ze wspominanego już wcześniej wyroku, w którym to sąd stwierdził, że:
Wykorzystanie wizerunku do celów gospodarczych oznacza także cel zarobkowy, zgodny
z funkcją danego polskiego związku sportowego, który nie może być sprzeczny z jego

statutowymi zadaniami. Taka działalność obejmuje m.in. zawieranie umów wzajemnych,
które mogą polegać na udostępnieniu kontrahentowi wizerunku członków kadry narodowej w stroju reprezentacji kraju w zamian za świadczenie pieniężne wykorzystywane na
realizację statutowych zadań, np. na szkolenie zawodników kadry.

Z kolei W. Cajsel [2011] podnosi, że „mając na uwadze zasadę niezbywalności praw
osobistych polskie związki sportowe nie mogą zawierać umów rozporządzających
ze sponsorami reprezentacji w odniesieniu do wizerunków zawodników kadry narodowej”.
Podzielić należy w tym przypadku pogląd doktryny, a ustawodawca z kolei powinien dążyć do ujednolicenia przepisów w ten sposób, aby nie pozostawiały one
miejsca na swobodną interpretację postanowień ustawy o sporcie.
Jak wskazuje M. Badura [2011] cechą charakterystyczną dla umów merchandisingowych – a więc takich, które dotyczą wykorzystania wizerunku w produktach
komercyjnych [Stankiewicz 2016] – jest ich ścisłe powiązanie z umowami sponsorskimi [Badura 2011]. Sponsoring z kolei w przedmiotowym opracowaniu definiowany będzie jako „przedsięwzięcie marketingowe polegające na wzajemnych świadczeniach: sponsor stawia do dyspozycji środki materialne lub medialne, a sponsorowany
odwzajemnia się oczekiwanymi od sponsora świadczeniami” [Misiołowski 2005].
Ustawodawca pozostawił polskim związkom sportowym praktycznie całkowitą
niezależność w kwestii ustanawiania regulacji wewnętrznych, które decydują o zakresie komercyjnego wykorzystania wizerunku członka kadry narodowej przez
związek [Badura 2011]. Związek sam określa swoje cele gospodarcze, a naturalną
konsekwencją wydaje się chęć pozyskania sponsorów oferujących jak największe
sumy pieniężne w zamian za możliwość wykorzystania wizerunku reprezentantów.
Wskazać należy jednak, że w przypadku braku wewnętrznego regulaminu dotyczą-
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cego wykorzystania wizerunku kadrowicza – co w konsekwencji powoduje niemożność ustalenia treści prawa, jakie przysługuje związkowi – zawodnicy będą mogli
dochodzić naruszania swoich dóbr osobistych przez związek.
W rzeczywistości dochodziło do sytuacji, w których niektóre podmioty próbowały
wykorzystać wizerunek reprezentantów Polski w sposób nieuprawniony. Nieoceniona pozostaje w tym przypadku szybka reakcja właściwego polskiego związku sportowego w przypadku naruszenia dokonywanego przez podmiot zewnętrzny, który nie
jest związany żadną umową sponsoringową ze związkiem, ani też nie uzyskał zgody
na wykorzystanie wizerunku zawodnika reprezentacji w stroju reprezentacji. Wszystkie te sytuacje łączyła chęć odniesienia korzyści, jaka przyświecała podmiotom wykorzystującym wizerunek głównie reprezentantów kadry narodowej w piłce nożnej,
oraz bardzo szybka reakcja Polskiego Związku Piłki Nożnej a także sponsorów.

Przykłady nieuprawnionego wykorzystania wizerunku
Platforma Obywatelska i Robert Lewandowski
W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, w październiku
2015 roku, dzień po zwycięstwie z Irlandią, które przypieczętowało awans reprezentacji Polski w piłce nożnej na Mistrzostwa Europy rozgrywane we Francji, na oficjalnym koncie Platformy Obywatelskiej na Facebooku pojawił się wpis: „Radość po
wczorajszym meczu trwa! 13 dni do wyborów… i 13 goli zdobył Robert Lewandowski
dla Reprezentacji Polski podczas eliminacji do EURO 2016” [Kmita 2016]. Wpis zawierał powyższy tekst ze zdjęciem Roberta Lewandowskiego dziękującego kibicom
po meczu w stroju reprezentacji Polski. Takie zachowanie spotkało się w konsekwencji z szybką reakcjąPZPN, który w specjalnie wydanym oświadczeniu wskazał, że:
Polski Związek Piłki Nożnej z przykrością stwierdził, że na oficjalnym profilu Platformy
Obywatelskiej na portalu społecznościowym Facebook zamieszczono zdjęcie Roberta Lewandowskiego w stroju reprezentacji kraju, bez uprzedniego uzgodnienia z PZPN możliwości wykorzystania tego rodzaju wizerunku zawodnika. W związku z tym PZPN wskazuje, że stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 715, z późn. zm.), członek kadry narodowej udostępnia,
na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich
celów gospodarczych. Przepis ten przyznaje PZPN, jako polskiemu związkowi sportowemu działającemu w sporcie piłka nożna, wyłączne uprawnienie do gospodarczego wykorzystywania wizerunków członków kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn w stroju
reprezentacji kraju [Kmita 2016].

Reakcja PZPN odniosła skutek – wpis został usunięty. Władze PZPN powołały się
na apolityczność związku oraz wskazały fakt, że związek jest „podmiotem apolitycznym i nie popiera żadnego z ugrupowań politycznych oraz nie sympatyzuje z żadną
z partii biorących udział w bieżącej kampanii wyborczej” [Kmita 2016].
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Robert Lewandowski i Kuba Błaszczykowski w reklamie Orange
W sierpniu 2013 roku Robert Lewandowski i Kuba Błaszczykowski odmówili występu w reklamie Orange – firmy, która była wówczas sponsorem reprezentacji Polski.
W spocie reklamowym ówczesnego głównego sponsora reprezentacji mieli wystąpić wspólnie z bramkarzem reprezentacji Polski – Wojciechem Szczęsnym. Umowa
między Orange a PZPN przewidywała bowiem, że firma ma prawo nakręcić spoty
z udziałem zawodników naszej drużyny narodowej, a wynagrodzenie z tego tytułu
wpływa na konto PZPN. Cała sytuacja obiła się dość głośnym echem w mediach ogólnopolskich. Jak podawał wówczas portal www.gazetaprawna.pl: „Piłkarze odmówili
reklamowania Orange bez dodatkowych premii argumentując, że za ich udział w jednej reklamie trzeba byłoby zapłacić około miliona euro. Lewandowski twierdził,
iż jego wizerunek jest wart więcej, niż całej reprezentacji” [Gazeta Prawna 2013].
Ostatecznie piłkarze wystąpili w reklamie Orange, a w rolę mediatora wcielił się Prezes PZPN – Zbigniew Boniek. Już wtedy – w 2013 roku – Prezes PZPN w specjalnym
oświadczeniu podnosił kwestię, że zawodnicy wskazali na potrzebę „systemowego
rozwiązania spraw związanych z powinnościami wobec PZPN i sponsorów związku”
[Telepolis.pl 2013].
W sprawie wypowiadało się wiele osób ze świata sportu i nie tylko, a jedną
z propozycji uniknięcia podobnych sytuacji konfliktowych w przyszłości wysunął
Ryszard Solski – prezes agencji Solski Burson-Marsteller [Różańska 2013]. Stwierdził on, że w przypadku, gdy związek w ramach umowy z Orange (sponsorem reprezentacji) zobowiązał się do zapewnienia udziału piłkarzy w reklamach, to powinien mieć również indywidualne umowy z każdym z tych zawodników. Podkreślił
również fakt, że tylko precyzyjne umowy mogą sprawić, że PZPN uniknie dalszych
nieporozumień.
Powyższa sytuacja między innymi doprowadziła ostatecznie do uchwalenia
Uchwały nr II/33 z dnia 19 lutego 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania zawodników reprezentacji Polski z tytułu wykorzystania
wizerunku przez sponsorów. Zgodnie z postanowieniami powyższej uchwały, analogiczne sytuacje do wyżej opisanej nie powinny mieć miejsca. Jednym z uprawnień
głównego sponsora reprezentacji jest:
prawo do przeprowadzenia 2 razy w roku przez Głównego Sponsora reżyserowanych
sesji zdjęciowych do filmów reklamowych z wykorzystaniem w finalnym montażu tego
filmu min. 6 zawodników będących członkami kadry narodowej oraz w stroju reprezentanta kraju (przy czym żaden z zawodników nie może być widoczny indywidualnie na
ekranie w czasie trwania emisji filmu reklamowego dłużej niż przez 30% czasu trwania
tego filmu). Jeden zawodnik może wystąpić w filmie Głównego Sponsora nie częściej niż
raz w roku kalendarzowym7.

7
Uchwała PZPN nr II/33 z dnia 19 lutego 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu
wynagradzania zawodników reprezentacji Polski z tytułu wykorzystania wizerunku przez sponsorów.
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Podsumowanie
Kwestia prawa do wizerunku zawodników kadry narodowej i reprezentacji olimpijskiej budzi wiele wątpliwości zarówno po stronie prawnej, jak i w samej praktyce
gospodarczej. Wizerunek sportowców – reprezentantów Polski – stanowi bowiem
bardzo rozpoznawalny produkt marketingowy, przy wykorzystywaniu którego często dochodzi do nadużyć.
Stan wynikający z obowiązujących przepisów prawa przenosi możliwość wykorzystania wizerunku profesjonalnych sportowców na inny podmiot – polski związek
sportowy – tylko w wyniku samego faktu zakwalifikowania do kadry narodowej albo
reprezentacji olimpijskiej. Ponadto sytuacja, w której polskim związkom sportowym
przysługuje praktycznie nieograniczona swoboda w określaniu swoich kompetencji
dotyczących wizerunku kadrowicza, może budzić daleko idące wątpliwości w zakresie niemal absolutnej ingerencji w sferę praw podmiotowych członka reprezentacji,
bez jakiegokolwiek wpływu samego zawodnika.
Wyżej omówiona regulacja ustawowa została uchwalona głównie z myślą o wykorzystaniu wizerunku członków kadry narodowej w celach komercyjnych, związanych m.in. ze sponsorowaniem, merchandisingiem i reklamą.
Dla podkreślenia doniosłości kwestii wykorzystania wizerunku w opracowaniu
wskazano na sytuacje z lat minionych, które dotyczyły nieuprawnionego wykorzystania wizerunku reprezentantów. Jako postulat możliwych przyszłych zmian
w ustawodawstwie, wskazane byłoby uchwalenie wysokiej jakości aktów wewnętrznych związków sportowych, określających zasady wykorzystania wizerunku reprezentantów oraz ich szczegółowe obowiązki. Ponadto polskie związki sportowe, które
nie uchwaliły wewnętrznych przepisów dotyczących wykorzystania wizerunku reprezentantów, powinny każdorazowo zawierać odrębną umowę z każdym zawodnikiem, który w danej reklamie ma wystąpić.
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Image rights of the national and olympic teams players
S U M M A RY

This paper is an attempt to present the provisions of the Sports Act of 25th June 2010
concerning the image rights of the players of the national team and the Olympic team. Creating
an individual brand by professional players occurs by allowing another entity to use its image
in exchange for certain financial benefits. The article indicates the different types of images
of a player and the situations in which a player of the National team and the Olympic team,
despite the great marketing potential and nationwide recognition, is deprived of the right to
individually decide about his own image rights.
Keywords: sport law, image rights, player, image rights commercialization, sport marketing

Prawo do wizerunku zawodników kadry narodowej i reprezentacji olimpijskiej
STRESZCZENIE

Artykuł jest próbą przedstawienia uregulowań dotyczących prawa do wizerunku zawodników
kadry narodowej i reprezentacji olimpijskiej, które znajdują się w ustawie o sporcie. Budowanie indywidualnej marki profesjonalnego zawodnika następuje najczęściej przez umożliwienie innemu podmiotowi wykorzystania jego wizerunku, w zamian za określone korzyści
finansowe. W artykule wskazano różne rodzaje wizerunku sportowca oraz sytuacje, w których
zawodnik kadry narodowej i reprezentacji olimpijskiej, pomimo wielkiego potencjału marketingowego i rozpoznawalności w barwach narodowych, nie pozostaje jedynym dysponentem
własnego wizerunku.
Słowa kluczowe: prawo sportowe, prawo do wizerunku, zawodnik, komercjalizacja wizerunku, marketing sportowy
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ROLA AGENTA PIŁKARSKIEGO
WE WSPÓŁCZESNYM FUTBOLU
Wstęp
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że w dzisiejszych czasach coraz większym zainteresowaniem cieszy się nie tylko sport jako taki, ale przede wszystkim piłka nożna.
Poza rosnącą popularnością futbolu na całym świecie (m.in. dzięki jego popularyzacji
także w krajach Azji czy też w USA), coraz bardziej wzrasta również przewaga liczby
fanów piłki nożnej nad kibicami innych dyscyplin sportowych. Piłka nożna obecnie
zyskuje coraz większą popularność wśród starszych oraz młodszych osób, a co za tym
idzie – zwiększa zyski z biletów czy sprzedaży gadżetów związanych z klubem.
W górę idą także kwoty związane z wynagrodzeniem piłkarzy, np. Carlos Tevez
w Chinach zarabia na mocy nowego kontraktu około 730 tysięcy euro tygodniowo,
co daje w przeliczeniu około 38 milionów euro rocznie [Gol24 2014], czy też przeznaczane na zakup zawodników – w sierpniu 2017 roku najdroższym piłkarzem na
świecie został Brazylijczyk Neymar, wykupiony z klubu FC Barcelona do Paris Saint
Germain za około 222 miliony euro [Rosiński 2017]. Aby zrozumieć to, jak ogromnym i dochodowym biznesem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stała się piłka
nożna, wystarczy spojrzeć na Manchester United, którego dochody w 2017 roku ze
sprzedaży biletów, gadżetów klubowych oraz praw do transmisji wyniosły około
689 milionów euro [Deloitte 2017]. Zarobki polskich piłkarzy, którzy grają w klubach za granicą także nie odstają od innych dobrze zarabiających graczy. Przykładem
może być Grzegorz Krychowiak, który mimo spadku formy w porównaniu z jego grą
dla Sevilli, według francuskiego dziennika L’Equipe w dalszym ciągu zarabia około
400 tysięcy euro miesięcznie [Kręcidło 2016].
Wobec rosnącego zainteresowania piłką nożną na świecie oraz coraz większą ilością pieniędzy związanych z tą dyscypliną sportu, oprócz piłkarzy potrzebna jest również duża liczba innych osób pracujących dla futbolu. Wobec rozwoju tej dyscypliny
sportu potrzebni są nie tylko zawodnicy, ale także trenerzy, działacze, dziennikarze
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sportowi czy fizjoterapeuci. Znaczenie zyskują także prawnicy, co powiązane jest z rosnącym zainteresowaniem prawem sportowym, którego dynamiczny rozwój nastąpił
dopiero w ciągu ostatnich lat [Vieweg 2010]. Sport znany jest przecież już od starożytności i Imperium Rzymskiego [Fundowicz 2013], a do wykształcenia jego legalnej
definicji doszło dopiero w ciągu ostatnich lat (zgodnie z ustawą o sporcie1 – sportem
są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach, a także współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego
celem jest osiągnięcie wyniku sportowego). W wielu kwestiach nawet ustawodawca
odstępuje od wydania odpowiednich regulacji prawnych, pozostawiając te kwestie dla
krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych [Pawlak, Smoleń 2012].
W ramach struktury piłki nożnej na świecie potrzebne są także osoby takie jak
agenci piłkarscy. To ich zawód wydaje się szczególnie ciekawy w kontekście niniejszego opracowania, gdyż to oni uzyskują coraz większe wpływy na rynku piłkarskim,
pośredniczą w większości transakcji sprzedaży zawodników, a ich miesięczne wynagrodzenia niejednokrotnie przekraczają zarobki samych piłkarzy. Ich działalność
jest szczególnie interesująca nie tylko w kontekście instytucjonalno-prawym, ponieważ wielokrotnie negocjują kontrakty, które podpisują zawodowi piłkarze, ale także
w aspekcie finansowym czy dotyczącym sposobów ich działania, komunikacji oraz
marketingu. Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena roli agenta piłkarskiego
we współczesnym futbolu. W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną prawa i obowiązki agenta piłkarskiego, a także to, jak zmieniły się przepisy prawne dotyczące jego działalności. W części drugiej omówione zostaną natomiast rozważania
związane z przyszłością zawodu agenta sportowego.

Kim jest agent piłkarski i jak nim zostać?
Niniejsze rozważania dotyczące agentów piłkarskich warto rozpocząć przede wszystkim od ustalenia, kim tak naprawdę jest agent piłkarski i jakie prawa oraz obowiązki
wiążą się z uprawianiem tego zawodu. W Polsce agent piłkarski często bywa określany mianem menadżer zawodnika i działa on na podstawie umowy agencyjnej, która
regulowana jest przede wszystkim w ramach Kodeksu cywilnego2 (dalej: k.c.). Zgodnie z art. 758 k.c.:

1
2

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy
zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127 poz. 857).
Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16 poz. 93).
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Jeśli odnieść tę regulację do agenta piłkarskiego można uznać, że taka osoba jest
pośrednikiem transakcyjnym zobowiązującym się – na podstawie umowy agencyjnej
i za odpowiednim wynagrodzeniem – do stałego pośredniczenia m.in. przy zawieraniu kontraktów zawodników (również trenerów) z klubami lub kontraktów transferowych pomiędzy klubami. Definicję oraz sposób funkcjonowania pośrednika transakcyjnego w Polsce reguluje Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: PZPN) w sprawie współpracy z pośrednikami
transakcyjnymi, która stanowi implementację (z dokonaniem pewnych zmian) FIFA
Regulations on Working with Intermediaries. Zgodnie z art. 1 ust. 5 wskazanej uchwały, pośrednikiem transakcyjnym jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, zarejestrowana w PZPN zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały,
która to nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje klub lub zawodnika przy
negocjacjach i zawieraniu umowy transferowej (względnie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa
pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego.
Współpracę z agentem piłkarskim podejmują zarówno zawodnicy rozpoczynający swoją karierę, którzy potrzebują pomocy profesjonalisty, jak i ci bardziej doświadczeni, na różnych etapach rozwoju zawodowego, by wynegocjować atrakcyjne kontrakty z jak największym wynagrodzeniem i bonusami. W dzisiejszych czasach rola
agenta piłkarskiego jest ogromna, gdyż większość zawodników posiada własnych
agentów. Sam zawód pośrednika piłkarskiego często wymaga dobrej znajomości
przepisów prawa sportowego, zainteresowania piłką nożną oraz aktualną sytuacją
na rynku, a także znajomością języków obcych oraz umiejętnościami komunikacyjnymi w przypadku negocjacji z zagranicznymi klientami [Pawlak, Smoleń 2012].
W wielu przypadkach natomiast sam zawód agenta piłkarskiego może kojarzyć się
z dużymi prowizjami zarabianymi przez nich przy sprzedaży piłkarzy do (zazwyczaj) większego klubu czy też aferami futbolowymi, w których brali oni udział [Jessel,
Mendelewitsch 2012]. Mimo to, tak jak w każdym zawodzie, znaleźć tu można osoby
profesjonalne i uczciwe, ale niestety również takie, które nie są lojalne i często działają w celu obejścia prawa.
Znaczny wzrost popularności agentów piłkarskich odnotowano na przełomie lat
90. XX wieku oraz na początku XXI wieku, kiedy to wykształciła się grupa osób, które postanowiły w sposób profesjonalny trudnić się zawodem agenta i, w zamian za
wynagrodzenie, pracować na jak najlepsze kontrakty dla swoich klientów. Zaczęli
oni zastępować osoby bliskie czy znajomych zawodników, którzy do tej pory pełnili tę funkcję. W Polsce trend ten wykształcił się w podobnym okresie, a przepisy
związane z pośrednikami transakcyjnymi (czyli w tym przypadku agentami sportowymi) zmieniły się w marcu 2015 roku, kiedy to w życie weszła wyżej już wymieniona uchwała PZPN nr III/42, która implementowała przepisy FIFA do polskiego
porządku prawnego. Na podstawie tych właśnie przepisów doszło m.in. do zmiany
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wymagań, które przewidują przepisy prawne dla osoby, która chce zostać agentem
piłkarskim.
W ramach wcześniejszej procedury sprzed 2015 roku było to o wiele trudniejsze.
W tamtym czasie zwolnieni z obowiązku posiadania licencji agenta byli tylko rodzice, rodzeństwo czy małżonek gracza oraz praktykujący adwokaci i radcy prawni. Od
pozostałych wymagane było zdanie trudnego egzaminu, odbywającego się dwa razy
w roku, i niezbędnego do otrzymania licencji, a opłata za niego wynosiła 5 tysięcy
złotych, które należało wpłacać na konto PZPN. Zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami, agentem mogła zostać tylko osoba fizyczna, która korzysta z pełni
praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie
(a dokładnie posiada obywatelstwo polskie i nie zamieszkuje poza granicami Polski
przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu, bądź
posiada obywatelstwo inne niż polskie i przez co najmniej dwa lata posiada prawo
pobytu na terytorium RP), nienaganną reputację oraz nie była wcześniej karana za
przestępstwa wskazane w przepisach. Po pozytywnym zdaniu egzaminu należało
także podpisać i złożyć w PZPN kodeks postępowania zawodowego, a także zawrzeć
umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej [Kancelaria Sportu 2015].
Po zmianach wynikających ze wskazanej wcześniej uchwały, doszło do wprowadzenia legalnej definicji pośrednika – aktualnie może nim zostać nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba prawna, czyli np. spółka akcyjna. W ramach zmian doszło
do swego rodzaju otwarcia tego zawodu dla innych osób i zniesiono wymóg zdania
odpowiedniego egzaminu dla uzyskania licencji, a także usunięto obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wydaje się, że zmieniła się też
kwota uiszczana na rzecz PZPN, gdyż wynosi ona 1 000 zł, jednakże jest to opłata
coroczna, zatem w przypadku licencji wydawanej na okres 5 lat – wpłacana kwota
będzie taka sama (5 000 zł) co poprzednio, jednakże rozłożona w czasie.
Co więcej, na mocy nowych przepisów droga do zostania agentem piłkarskim jest
znacznie krótsza oraz prostsza. Wystarczy ściągnięcie ze strony internetowej PZPN
odpowiedniej deklaracji, wypełnienie jej, wysłanie listem poleconym do związku,
rejestracja agenta w systemie rejestracyjnym i poinformowanie o tym PZPN, zapłata kwoty i oczekiwanie na weryfikację dokumentów przez związek. Jeśli zgłoszenie
nie spełniałoby warunków formalnych, PZPN wezwie osobę składającą zgłoszenie
do uzupełnienia brakujących danych w terminie tygodniowym, a w przypadku niewniesienia stosownych poprawek w dokumentach w określonym terminie, dokumenty te podlegają zwrotowi. Powyższe kwestie były bardzo ważne w przypadku
egzaminu i licencji i są istotne również przy uzyskaniu odpowiedniego wpisu w aktualnym stanie prawnym, gdyż działanie bez spełnienia tych warunków skutkuje
karami nakładanymi przez związek. Dodatkową odpowiedzialność dyscyplinarną
mogą ponieść także kluby czy zawodnicy, których pośrednicy nie zostali zarejestrowani [Kaliszuk 2015].
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Działalność, prawa i obowiązki agenta piłkarskiego
Po spełnieniu wyżej wskazanych warunków możliwe jest już rozpoczęcie działalności pośrednika. Należy jednak pamiętać, że po podpisaniu umowy pośrednictwa
z zawodnikiem należy ją w ciągu trzech dni (nie później jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej) wprowadzić do systemu i przesłać oryginalną wersję listem poleconym do PZPN. Natomiast przy transferze zawodnika agent
musi pamiętać o tym, że w ciągu tygodnia jest on zobowiązany do wprowadzenia do
rejestru odpowiednich dokumentów oraz wysłania ich odpisów do związku. Takie
rozwiązania mają zapewnić większą transparentność działań agentów, a także opublikowanie ich zarobków, czy ochronę młodych zawodników, od których agent nie
będzie mógł pobierać opłat za pośrednictwo przy transferze bądź zawarciu kontraktu aż do ukończenia przez nich pełnoletniości.
W tym miejscu należy także wspomnieć o innych obowiązkach i działaniach, które są podejmowane przez pośredników piłkarskich. Czasem o agentach mówi się
nawet jako o tzw. ,,doradcach od wszystkiego”. Rola agenta piłkarskiego we współczesnym świecie ciągle rośnie, a zakres ich działań stale się rozszerza, nawet w kwestii działania w mediach społecznościowych czy stosunkach osobistych łączących
pośredników z piłkarzami. Praca agenta piłkarskiego polega przede wszystkim na
wyszukiwaniu młodych utalentowanych zawodników i odpowiednim pokierowaniu
ich karierą sportową. W tym celu agenci przygotowani muszą być na wiele podróży
w różne miejsca na świecie, oglądanie nie tylko meczy, ale również treningów zespołów z trybun. Zawód ten wymaga zatem zorientowania w aktualnej sytuacji na rynku,
wiedzy na temat nie tylko piłki nożnej, ale również finansów czy marketingu.
W tym samym czasie agent powinien śledzić sytuację aktualnych klientów, których posiada, nawiązywać nowe kontakty, wyszukiwać oferty czy też np. wysyłać
nagrania na płytach DVD z meczami swoich podopiecznych do potencjalnie zainteresowanych nowych pracodawców. W dalszym ciągu agent musi także pamiętać
o spotkaniach z przedstawicielami klubów i z samymi zawodnikami, a także o negocjacjach nowych kontraktów swoich podopiecznych.
Kontrakty dla zawodników piłkarskich charakteryzują się tym, że oprócz tygodniowego wynagrodzenia, przewidują one także wiele innych klauzul, np. podwyżki
wynagrodzenia, premię za występy i bramki, miejsce w jedenastce sezonu, warunki leczenia, klauzule transferowe, czy nawet kwestie związane z prawem do wizerunku danego zawodnika. Ze względu na wizję świetlanej przyszłości roztaczanej
przed młodymi zawodnikami oraz próbę ich przekupstwa (np. przez zabieranie zawodników do drogich restauracji czy dawanie prezentów), o agentach piłkarskich
krążą różne opinie. Wielu z nich przez tego typu działania postrzeganych jest jako
oszustów, którzy za wszelką cenę starają się wpłynąć na młodych graczy i zyskać jak
najwięcej pieniędzy z zostania ich pośrednikiem, a także podpisywania przez nich
nowych kontraktów.
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W ostatnim czasie, dużo informacji dotyczących kulisów pracy agenta piłkarskiego zostało ujawnionych w ramach książek nieznanego autora (bądź nieznanych
autorów) Agent. Naga prawda o kulisach futbolu z 2015 roku, a także Futbol obnażony. Szpieg w szatni Premier League z 2014 roku. Pozycje te wywołały burzliwą
dyskusję w świecie futbolowym, a internauci na specjalnej stronie internetowej próbowali nawet wytypować, kim tak naprawdę jest autor książki dotyczącej agenta.
W drugiej z tych pozycji [Futbol… 2014] autor opisuje pracę i rolę agenta na konkretnym przykładzie – klub zatrudnia wybranego agenta do wyznaczonego celu,
np. pozyskania lewego obrońcy. Na szczycie listy życzeń jest np. Ashley Cole. Klub
przekazuje agentowi ile może wydać pieniędzy na to zadanie, w tym wielkość zarobków możliwych do zaoferowania oraz długość kontraktu. Agent następnie musi
zbadać rynek, sprawdzić dostępność oraz chęć piłkarza do dołączenia do klubu. Jeśli
pierwszy zawodnik z listy jest za drogi lub nie chce opuszczać dotychczasowego
klubu, procedura powtarza się w związku z drugim czy kolejnym zawodnikiem na
liście życzeń.
Natomiast w ramach książki dotyczącej wprost agenta [Agent… 2015] można
ujrzeć także inne, dodatkowe aspekty pracy agenta piłkarskiego, choć pochodzące
stamtąd informacje należy jednak traktować z pewną dozą ostrożności. Zgodnie ze
wspomnieniami agenta – jak pisze autor – w ramach swojego zawodu już od początku musiał on zrozumieć, że aby utrzymać się w branży obowiązkowo należało przyjąć – tak jak inni agenci – że jego największym wrogiem jest FA (Football Association), a głównym wyzwaniem ominięcie ich ,,okropnych” przepisów prawnych. We
wskazanej pozycji autor przyznaje także, że wielokrotnie zmuszony był do długich
negocjacji z rodzicami młodych piłkarzy, zapewniania ich o jak najlepszej opiece dla
ich dziecka, ciągłego komplementowania zawodników, kupowania im małych prezentów (np. nowego modelu butów) i obiecywania wspaniałej przyszłości. W trakcie
swojej pracy agent podnosi, że nauczył się także tego, że to klient ma zawsze rację, że
liczy się zbudowanie jak największej sieci kontaktów (także z dziennikarzami, których medialne wpływy powodują zainteresowanie danym zawodnikiem i podbijanie
jego ceny) i że agent musi być dla swojego zawodnika nikim innym jak opiekunem.
Osoby, które myślą, że rola współczesnego agenta piłkarskiego kończy się na spotkaniu z piłkarzem i wynegocjowaniu kontraktu, tkwią w błędzie. Autor wspomnień
przyznaje, że wielokrotnie musiał chronić swoich klientów przed nadużywaniem
alkoholu, wyjściami na imprezy czy uzależnieniem od hazardu. Niektórzy zawodnicy, którzy nie potrafili poradzić sobie z dużą ilością pieniędzy zarobionych w krótkim czasie, wielokrotnie wymagali od swoich agentów przysług, np. podwożenia ich
do kochanek, załatwiania narkotyków czy też wychodzenia z nimi na imprezy, aby
nie dopuścić do upojenia alkoholowego, zdrady czy bójki. Wspomnienia zawarte
w tej pozycji mają dość kontrowersyjny charakter i ukazują środowisko piłkarskie
(przede wszystkim w Anglii) jako świat oszustw, łapówek, kłamstw i korupcji, jed-
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nak wszelkie te informacje należy przyjmować zdroworozsądkowo. Przestępstwo
korupcji w sporcie znane jest bowiem już od wieków i nie jest wyłącznie znakiem
naszych czasów [Żurowska 2010].
Istotne wydaje się także rozważenie wynagrodzenia, jakie otrzymują pośrednicy
piłkarscy w zamian za swoje działania. Mogą oni liczyć przede wszystkim na prowizje – które pochodzą głównie z zawartych umów sponsorskich (nawet do 50%)
i transferów piłkarzy do innego klubu (zazwyczaj od 2 do 10%). Do tych kwot mogą
zostać dołączone także pensje, które są wypłacane przez dany klub piłkarski czy
też przez samych zawodników z tytułu tego, że są oni reprezentowani przez danego pośrednika. Przykładem może być sytuacja Edena Hazarda, na którego Chelsea
w 2012 roku przy zakupie zawodnika oprócz zapłaty dla klubu Lille za samego piłkarza, musiała również wydać prawie 6 milionów funtów na same prowizje dla ówczesnego przedstawiciela zawodnika [Forsal 2012].

Przyszłość zawodu agenta piłkarskiego
Uzupełniając powyższe rozważania warto się także zastanowić nad tym, jaka przyszłość czeka zawód agenta piłkarskiego w ciągu najbliższych lat. Jak wskazano
wcześniej, rola agenta we współczesnym futbolu związana jest z różnorodnymi
dziedzinami i wymaga często wielu godzin pracy oraz opieki nad swoimi klientami.
W najbliższych latach może dojść zatem do dwóch scenariuszy.
W jednym z nich rola agenta piłkarskiego ulegnie jeszcze większemu rozszerzeniu i agent piłkarski będzie musiał, poza dotychczasowymi obowiązkami, doglądać
także np. inwestycji swoich klientów i być swego rodzaju doradcą finansowym dla
piłkarza, czy też m.in. dbać o jego medialność, w tym o wpisy dokonywane przez
niego na portalach społecznościowych takich jak Twitter czy Instagram. W drugim
z przewidywanych scenariuszy sytuacja może się odwrócić – może dojść do podziału
zawodu agenta na kilka innych zawodów, kiedy okaże się, że jedna osoba nie jest
w stanie zapanować nad wszystkimi płaszczyznami życia swojego klienta. Wówczas
zawód agenta piłkarskiego sensu stricte może być związany tylko z wyszukiwaniem
talentów i negocjowaniem dla nich jak najlepszych kontraktów, a do innych aspektów mogą zostać powołane nowe zawody takie jak opiekun piłkarza, doradca inwestycyjny zawodnika czy też specjalista od mediów i wypowiedzi prasowych. W tym
przypadku doszłoby do odciążenia zawodu agenta i możliwości skupienia się przez
niego na aspektach, które są dla niego kluczowe i wobec których mógłby uzyskać dla
swojego zawodnika jak najwięcej korzyści.
Wydaje się, że w najbliższych latach nie powinno dojść do zaniku zawodu agenta
piłkarskiego. W ostatnim czasie liczba pieniędzy związana ze światem futbolu stale
rośnie, co przyciąga coraz to nowych zawodników, działaczy czy właśnie agentów
piłkarskich. Aby utrzymać się obecnie w zawodzie trzeba poświęcić temu dużo czasu,
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interesować się piłką nożną oraz aktualnościami na rynku, mieć rozbudowaną sieć
kontaktów oraz dbać o swoich klientów. Wobec wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportu, zapewne ilość pośredników będzie stale rosnąć, a wynagrodzenie najlepszych z nich nie powinno ulegać redukcji. W obecnej sytuacji wystarczy wskazać
np. na Jorge Mendesa, którego klientami są m.in. Cristiano Ronaldo, James Rodriguez,
Jose Mourinho czy Eliaqim Mangala, a dzięki transferowi ostatniego z nich pośrednik
zarobił niedawno około 18 milionów euro [Transfery.info 2014], a jego roczny dochód oscyluje w granicach 65 milionów euro. Wysokie zarobki uzyskują także polscy
agenci, np. Cezary Kucharski, który został umieszczony na dziewiątym miejscu w Europie w rankingu najbardziej wpływowych agentów piłkarskich [Mieżejewski 2016].
Dobrą sławą cieszy się także m.in. Jarosław Kołakowski, który był agentem Kamila
Glika, kiedy ten przechodził ze spadającego z Ekstraklasy Piasta Gliwice do Palermo
we Włoszech za kwotę miliona euro [Stanowski 2016].

Podsumowanie
Reasumując, we współczesnym świecie piłka nożna zyskuje coraz to większą popularność, a co za tym idzie – rośnie ilość pieniędzy powiązana z tą dyscypliną sportu.
Wobec tego, doszło do rozwoju wielu rodzajów zawodów związanych z futbolem,
m.in. agenta piłkarskiego. Jego rola wobec klubów czy też zawodników ma stosunkowo szeroki charakter, wymaga bowiem od niego odpowiednich umiejętności oraz
ciągłego wsparcia dla piłkarzy, którzy są klientami danego agenta.
W ostatnim czasie doszło do otwarcia zawodu agenta dla większej liczby osób
poprzez zniesienie wymaganych wcześniej egzaminów oraz obowiązku uzyskania
licencji. Agenci piłkarscy wywierają duży wpływ na rynek piłki nożnej, wielokrotnie
oddziałują na transfery zawodników, ich kontrakty czy nawet życie prywatne.
Sądzę, że w najbliższym czasie zawód agenta piłkarskiego będzie nadal potrzebny w świecie futbolu, może dojść jednak do zawężenia obowiązków osoby wykonującej ten zawód albo wręcz przeciwnie – do jeszcze większego ich rozszerzenia.
Brak obowiązku posiadania licencji i duża ilość pieniędzy zachęca coraz to nowe
osoby do spróbowania swoich sił w zawodzie agenta piłkarskiego, a ich liczba w kolejnych latach może jeszcze wzrosnąć. Podwyższeniu mogą ulec także zarobki otrzymywane przez agentów sportowych, gdyż należy pamiętać, że w wielu kwestiach
piłka nożna w dzisiejszych czasach to nie tylko sport, ale także przede wszystkim
biznes. Wiąże się to z tym, że stosunkowo młody zawód agenta piłkarskiego przetrwa w najbliższych dekadach próbę czasu i nadal będzie niezbędnym elementem
w świecie futbolu.
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The role of a football agent in modern football
S U M M A RY

Contemporary football sees the increase in number of its fans and the amount of money related
to this sport discipline. Consequently, the number of professions related to it is also on the rise
and one of them is football agent. Recently there has been a change in the legislation that
has made this profession more accessible for a wider number of people: neither the special
exam, nor the appropriate license is now obligatory. However, the profession of football agent
requires adequate skills, versatility and constant supervision of the clients. The football agent
has considerable influence on the football market nowadays. Its significance and the total
number of people pursuing this profession may grow in the upcoming years.
Keywords: agent, football agent, modern football, football, sports law

Rola agenta piłkarskiego we współczesnym futbolu
STRESZCZENIE

We współczesnym futbolu rośnie liczba fanów oraz pieniędzy związanych z tą dyscypliną
sportu. Wobec tego wzrasta także liczba zawodów powiązanych z piłką nożną, a jednym z nich
jest np. zawód agenta piłkarskiego. W ostatnim czasie doszło do zmiany przepisów prawnych
i otwarcia tego zawodu dla większej liczby osób przez odejście od egzaminów oraz obowiązku
uzyskania odpowiedniej licencji. Zawód agenta piłkarskiego wymaga jednak odpowiednich
umiejętności, wszechstronności i stałej opieki nad klientami. Agent piłkarski we współczesnym futbolu ma duży wpływ na rynek piłkarski. Jego znaczenie oraz liczba osób wykonujących zawód agenta sportowego mogą w kolejnych latach wzrosnąć.
Słowa kluczowe: agent, agent piłkarski, współczesny futbol, piłka nożna, prawo sportowe
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PROJEKTOWANIE GIER
JAKO PODSTAWA E-SPORTU
Wstęp
W ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku, zmieniającej ustawę o sporcie, przyjęto, że „za
sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej,
którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego” [Dz.U. 2017 poz. 1600]. Nowelizacja ustawy nie zrównuje sportu tradycyjnego i sportu elektronicznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprzeczyło pojawiającym się komentarzom, że zmiana
w ustawie przyznaje nowy status prawny rozgrywkom elektronicznym:
Nowe propozycje nie zmieniają statusu prawnego tzw. e-sportu, są natomiast zmianami
technicznymi i symbolicznymi. Mają być wyrazem doceniania poszczególnych sportów
umysłowych (na terenie całego kraju działa blisko 600 klubów: warcabowych, brydża
sportowego, szachowych etc.), a także symbolicznym otwarciem się na środowisko tzw.
e-sportu [www.wirtualnemedia.pl 2018].

Zapis wprowadzający zmiany w ustawie o sporcie jest krokiem w kierunku prawnego usankcjonowania e-sportu w Polsce.

E-sport
Sport elektroniczny może być rozumiany jako gaming, gdzie uczestnicy nastawieni są na rywalizację między sobą – czyli jako każdą aktywność polegającą na graniu w gry komputerowe, której celem jest pokonanie innego gracza [Stępnik 2009].
Gaming, w tym kontekście, oznacza spędzanie wolnego czasu na grze w gry komputerowe [Stępnik 2009]. E-sport jednak nie dotyczy wyłącznie gier komputerowych,
ale również gier przeznaczonych na inne urządzenia elektroniczne, jak konsole gier
wideo i telefony komórkowe [Dąbrowski 2011]. Można go definiować wąsko – jako
aktywność psychosomatyczną, lub szeroko – jako zjawisko obejmujące nie tylko ry-
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walizację pomiędzy zawodnikami, ale również jego subdyscypliny oraz sztab ludzi
z nim związanych [Dąbrowski 2011].
E-sportowcy dążą do poprawienia swoich wyników, co przede wszystkim wynika z pragnienia zwycięstwa w rywalizacji z innymi graczami. Ponieważ za monitorowanie osiągnięć graczy odpowiada komputer, wyniki rozgrywek e-sportowych
są znacznie bardziej obiektywne i wymierne w porównaniu z większością dyscyplin
sportowych [Stępnik 2009].

Projektowanie gier
Projektowanie gier stanowi ważny aspekt funkcjonowania e-sportu. Bez gier, tak jak
i bez graczy, e-sport nie istnieje. Analizując istniejące gry, zarówno te, które dominują na scenie e-sportowej, jak i mniej popularne, czy też rozważając zaangażowanie
w przedsięwzięcie, którego istotą byłoby stworzenie nowej gry, warto prześledzić
zasady ich tworzenia oraz samą konstrukcję.
Tworzenie gier komputerowych, planszowych czy szkoleniowych nie opiera się
jedynie na dobrym pomyśle i estetycznym wykonaniu. Game design jest obszarem
skupiającym teorię i praktykę tworzenia gier od podstaw, tj. od pomysłu, przez mechanikę, zrozumienie potrzeb i psychologii graczy, dynamikę i estetykę, aż do zasad.
Aby stworzyć „dobrą” grę niezbędne jest korzystanie z wiedzy zawierającej się w następujących dziedzinach [Schell 2009]:
–	psychologii,
–	antropologii,
–	design, czyli projektowania – czy bardziej odpowiednio – tworzenia; można
czerpać wiedzę i pomysły od projektanta niemalże każdego rodzaju: muzyka,
architekta, reżysera filmowego, choreografa, projektanta mody itp.

Motywacja do grania

Pytanie, jakie warto zadać projektując grę, to dlaczego ludzie lubią grać. Istnieją cztery powody [Zichermann, Cunningham 2011]. Pierwszym jest zdobycie mistrzostwa,
wyspecjalizowanie się w czymś, co sprawia im radość. Drugim – zrelaksowanie się,
oderwanie od codziennych obowiązków. Trzecim – możliwość nawiązania kontaktu,
wspólnego spędzenia czasu. Ostatnim – zabawa.
W 2004 roku Nicole Lazzaro, ekspertka w dziedzinie doświadczania i emocji
w grze, przeprowadziła badania, na podstawie których wskazała cztery typy zabawy
[Zichermann, Cunningham 2011]:
–	hard fun, czyli zabawa na poważnie, przeznaczona dla osób lubiących wyzwania; ważne jest przejście całej gry i wygranie,
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–	easy fun, czyli zabawa dla zabawy; ważna jest przygoda, ekscytacja, jednakże
wygrana nie jest konieczna,
–	altered state fun, czyli zmiana stanu emocjonalnego gracza; polega na całkowitym oderwaniu się od rzeczywistości, zmiany poczucia własnej wartości.
Przykładem może być gra Settlers, w której kierujemy cywilizacją. Gdy uda się
ją rozwinąć i utrzymać na wysokim poziomie, może to pozytywnie wpłynąć na
samoocenę gracza,
–	social fun, czyli zabawa z czynnikiem ludzkim; ważne jest komunikowanie się
z innymi graczami. Czasem gra się w grę, której się nawet nie lubi, jednakże dla
towarzystwa warto poświęcić dla niej czas.

Jak łatwo zauważyć, typy zabawy odpowiadają powodom, dla których ludzie grają.
Warto jednak projektować gry tak, aby zaspokajały wszystkie potrzeby.
Typy graczy

Richard Bartle, twórca gier i profesor game design, w swoich badaniach wyróżnił
cztery podstawowe typy graczy [Schell 2009]. Pierwszy typ reprezentują „zabójcy”.
Najczęściej nastawieni są na działanie, pragną zwyciężyć i pokonywać innych graczy. Ciekawy jest fakt, że Bartle do tej grupy zalicza również ludzi, którzy są skorzy
do pomocy. Cechą wspólną wszystkich reprezentantów tego typu jest chęć posiadania wpływu na innych graczy. Drugim typem są zdobywcy. Lubią osiągać cele i brać
udział w wyzwaniach. Problemem dla projektantów może być stworzenie gry, gdzie
wszyscy się rozwijają i wszyscy wygrywają. A właśnie to głównie zadowala zdobywców. Kolejnym typem jest społecznik. Dla niego wygrana również jest ważna, jednakże istotniejsze jest nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z innymi
graczami. Ostatnim typem są odkrywcy. Są to ludzie, którzy lubią sprawdzać, jaki
jest zakres gry, potrafią przechodzić poziomy gry kilkukrotnie, aby odkryć wszystkie
ukryte treści czy przedmioty. Lubią się chwalić swoimi odkryciami i dzielić się wiedzą z innymi graczami.
Oczywiście ludzie nie zaliczają się wyłącznie do jednego typu. Mogą skupiać
cechy dwóch, trzech czy nawet czterech typów graczy. 80% ludzi posiada cechy
społecznika, 50% – odkrywcy, 40% – zdobywcy a 20% – zabójcy [Zichermann,
Cunningham 2011]. Jednak przyjmując, że człowiek może należeć wyłącznie do jednego typu graczy, ich rozkład kształtowałyby się następująco: 75% – społecznicy,
10% – odkrywcy, 10% – zdobywcy i zaledwie 5% – zabójcy. Dlatego właśnie gry takie jak FarmVille odnoszą ogromy sukces. Projektując gry, należy więc skupić się na
ludzkim aspekcie i umożliwić graczom interakcję, współpracę i komunikację.
Różnice w wymaganiach i oczekiwaniach są również widoczne w zależności od
tego, czy gracz jest kobietą, czy mężczyzną. J. Schell [2009] zwraca uwagę, że mężczyznom zależy na zdobyciu tytułu mistrza. Nieważne jak proste jest zadanie, chcą
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nabyć biegłość w jego wykonywaniu. Kobiety różnią się od mężczyzn tym, że wykonanie danego zadania musi być ważne, aby opłacalne było dążenie do perfekcji. Dla
mężczyzn ważna jest rywalizacja, lubią pokazywać, że są lepsi od innych graczy. Chcą
również niszczyć. O ile w realnym życiu jest to czynność nieopłacalna, w grze można
sobie na to pozwolić. Mężczyźni nie lubią również czytać instrukcji. Wolą uczyć się na
zasadzie prób i błędów. Samouczki w formie zatrzymań w grze są więc dla nich idealnym rozwiązaniem. Z kolei kobiety mają odmienne oczekiwania. Przede wszystkim
ważne są dla nich emocje. Dlatego nawet w grze RPG takiej jak Mass Effect mamy do
czynienia z romantyzmem – możemy w roli głównej postaci flirtować i romansować,
a następnie odbyć misję polegającą na zabiciu armii mechów. Większość kobiet woli
jednak świat gry zbliżony do realnego. Kobiety lubią również troszczyć się o innych.
Gry pozwalające na pomoc współgraczom mają dla nich dużą wartość. W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy unikają instrukcji, kobiety lubią uczyć się na przykładach.
Chętnie sięgają po tutoriale, które krok po kroku pokazują, w jaki sposób grać.
W kolejnych etapach naszego życia bawimy się i gramy w różny sposób. Dla projektanta jest to ważna wiedza, pozwalająca na dopasowanie gry do grupy docelowej
[Schell 2009]. Maluchy do trzeciego roku życia interesują się zabawkami, nie potrafią
jednak radzić sobie z problemami zawartymi w grach. Przedszkolaki między trzecim a szóstym rokiem przejawiają pierwsze zainteresowanie bardzo prostymi grami,
najczęściej bawiąc się z rodzicami. Dzieci w wieku szkolnym zaczynają podejmować
swoje własne decyzje, dlatego gry, w których mogą decydować są ciekawą opcją spędzania czasu. W wieku nastoletnim zainteresowanie grami wzrasta. Dorośli ludzie,
z uwagi na liczne obowiązki zawodowe i rodzinne, dysponują już mniejsza ilością
czasu na granie. Choć w grupie określanej jako „młodzi ludzie” wciąż wielu chętnie
sięga po gry – osoby te mają już swoje określone potrzeby i wymagania w stosunku
do innych. Uszczegółowiając w wieku 25–35 lat gracze zazwyczaj zapominają o zabawie typu hard fun a rozrywkę zapewniają gry z własnymi dziećmi lub podczas
okazjonalnych spotkań ze znajomymi. Dla tej grupy wiekowej ważne jest budowanie
relacji i miłe towarzystwo do gry. Z kolei dorośli po 50. roku życia to okazjonalni
gracze. Lubią jednak kupować gry młodszym pokoleniom. Ważne jest dla nich spędzanie czasu z rodziną, dlatego wybierają gry, które to umożliwiają. Poza tym takie
osoby, w okresie przedemerytalnym i emrytalnym mają już więcej czasu. Jedni z nich
wracają do gier, które lubili za młodu, inni próbują nowości. Aspekt społeczny jest dla
nich bardzo ważny.
Demograficzne uwarunkowania i sposoby zachowania różnych grup graczy nie są
jedynymi wytycznymi przy projektowaniu gier. Ważnym czynnikiem jest tzw. flow –
pojęcie zaczerpnięte z koncepcji przepływu Mihály’ego Csíkszentmihályi. Flow jest
to stan zapomnienia, euforii i satysfakcji, który jest wywołany całkowitym oddaniem
się wykonywanej czynności [Csikszentmihalyi 2014]. Może to być nauka, praca czy
właśnie zabawa. Często, włączając grę komputerową, można poddać się flow: odry-
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wamy się od gry dopiero po kilku godzinach grania, wielce zdziwieni, że aż tyle czasu
upłynęło. W przypadku game design zjawisko flow wywoływane jest przez zachowanie odpowiedniego stosunku między trudnością gry a umiejętnościami niezbędnymi
do jej przejścia.
Gdy gra jest zbyt trudna (umiejętności gracza są niskie), mamy do czynienia z frustracją. W sytuacji odwrotnej – gracz posiada wysokie umiejętności, a gra jest łatwa – następuje znudzenie. Gra powinna być tak zaprojektowana, aby konkretnemu
poziomowi umiejętności gracza odpowiadała właściwa trudność gry.
Mechanika gry

Czynnik ludzki w grach jest niezmiernie istotny, jednak nie można zapomnieć o mechanice gier. W projektowaniu gier najczęściej wykorzystuje się strukturę MDA
(Mechanics, Dynamics, Aesthetics), która obejmuje [Zichermann, Cunningham 2011]:
–	mechanics – mechanikę, czyli komponenty gry na poziomie reprezentacji danych i algorytmów; są to elementy, które stanowią rdzeń gry – punkty, poziomy, tabele liderów, wyzwania i zadania,
–	dynamics – dynamikę, czyli zachowania graczy, które są odpowiedzią na mechanikę gry; często pojęcia mechaniki i dynamiki są używane zamiennie, są
one ze sobą silnie powiązanie,
–	aesthetics – estetykę systemu, czyli emocjonalne reakcje na mechanikę i dynamikę.

Wymienione elementy mogą być używane oddzielnie – można patrzeć przez ich
pryzmat na projektowaną grę – niemniej jednak powinny być ze sobą powiązane.
Należy pamiętać, że – z perspektywy projektanta – mechanika powoduje pewną dynamikę działania, co z kolei prowadzi do doświadczeń estetycznych. Gracz stoi jednak po drugiej stronie. Z powodu estetyki gry i emocji z nią związanych doświadcza
dynamiki i mechaniki. Projektując grę, należy zdawać sobie z tego sprawę i spojrzeć
na swój produkt nie tylko z perspektywy osoby tworzącej grę, ale również z perspektywy użytkownika.
Chcąc w pełni zrozumieć jak działa struktura MDA, należy zacząć jej opis od doświadczeń estetycznych. Są one rozumiane bardzo szeroko. Nie jest to tylko ładna
grafika czy precyzja wykonania elementów gry, ale również uczucia graczy związane
z przynależnością do zespołu czy ze sprostaniem wyzwaniom. Dynamika odpowiadająca przynależności oznacza współpracę i wspólne zadania, w przypadku wyzwań
będzie nią stworzenie presji czasu lub gra przeciwko drugiej osobie. Na samym końcu
(lub z punktu widzenia projektanta – początku) znajduje się mechanika, która warunkuje wszystkie wcześniejsze elementy. Przykładem może być gra w koszykówkę.
U podstaw poczucia przynależności do zespołu, które wywołane jest współpracą i istnieniem wspólnego celu, leżą: piłka, kosz i zasady dotyczące zdobywania punktów.
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Warto skupić się na tym, jakie elementy mogą być taką podstawą. Pierwszym
i najbardziej oczywistym mechanizmem są punkty. W sporej części gier wygrywa
ten, kto zdobędzie ich najwięcej. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o wielkości liczbowe
same w sobie. Mogą to być wartości pieniężne, rozwój postaci, mogą to być „lajki” na
Facebooku czy śledzenia na Tweeterze. Aby stworzyć odpowiedni fundament, korzysta się z następujących punktów [Zichermann, Cunningham 2011]:
–	punktów doświadczenia, uważanych za najważniejsze; w grach nie stanowią
jakiegokolwiek rodzaju waluty – w tym rodzaju punktacji istotne jest to, że
chociaż punkty nie znikają, nie jesteśmy w stanie zamienić ich na nic innego,
a jedyne co możemy zrobić, to zdobyć ich więcej,
–	punktów zwrotnych, które można wymienić na inne dobra; w grach komputerowych zbieramy pieniądze, a następnie wydajemy je na nowy ekwipunek,
–	punktów umiejętności, znajdujących się na styku punktów doświadczenia
i punktów zwrotnych; mają charakter bonusu, można je przeznaczyć na dowolny cel, zdobywa się je podczas zadań i wyzwań,
–	Karmy, rzadko używanej w klasycznych grach; magazynowanie punktów nie
przynosi bezpośrednich korzyści, dopiero dzielenie się nimi daje pewne profity,
–	punktów reputacji, odzwierciedlających poziom zaangażowania, etykę i honorowość gracza; wskazują, że można go traktować jako profesjonalnego partnera do gry, który będzie w niej uczestniczył niezależnie od wyniku.

Kolejnym mechanizmem są poziomy. Ich zdobywanie świadczy o rozwoju
[Zichermann, Cunningham 2011]. Zazwyczaj im wyższy poziom, tym większa trudność gry i tym lepsze nagrody do zdobycia. Dobrze zaprojektowany mechanizm zdobywania poziomów pozwala na niezauważalny (zgodny z flow) rozwój gracza. Jest to
raczej ewolucja. Gracz zdobywa pewność siebie i nowe doświadczenia.
Innym elementem gier są rankingi. Pozwalają na porównanie swoich osiągnięć
do osiągnięć innych graczy. Pięcie się w rankingu jest źródłem satysfakcji i bardzo
dużym motywatorem. Zichermann i Cunningham [2011] wyróżniają dwa typy rankingów. Pierwszym typem jest ranking „niezniechęcający”. Pozwala on na graficzne
przedstawienie pozycji, jednak bez podawania wartości (np. punktów). Ma na celu
zmotywowanie do dalszej gry – bez zniechęcania pokazywaniem przepaści punktowych. Drugim typem jest ranking „nieskończony”. W rankingu składającym się ze
100 pozycji następuje rotacja. Niektórzy gracze pną się w górę, inni są pokonywani,
spadają w dół lub wypadają z rankingu. „Nieskończony” ranking jest tak skonstruowany, że nie można być z niego wykreślonym. Gracz może przełączać się między
kilkoma widokami: zasięgiem lokalnym, globalnym czy wśród przyjaciół (np. na
Facebooku). Rankingi te nie są ograniczane liczbą pozycji. Posiadają ich setki, jeśli
nie miliony.
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Ważnym elementem mechaniki gier są wyzwania i zadania. Wskazują one kierunki działania w grze. Zdarza się, że gracz rozpoczyna grę, nie wiedząc, jakie są jego
cele, a czasem traci je podczas gry [Zichermann, Cunningham 2011]. Wyzwania ukierunkowują i motywują do dalszego działania. Powinny być zawsze dostępne.
Opisane mechanizmy mają na celu zmotywować i ukierunkować działania gracza.
Warto jednak zastanowić się, co może sprawić, aby w sytuacji, w której nie wystarczają, gracz zmienił zdanie i wrócił, nawet jeśli wcześniej postanowił opuścić grę.
W takiej analizie przydatne jest posłużenie się pętlą zaangażowania społecznego
[Wrona 2013] i wykorzystanie emocji motywujących.
Gra również nie może obyć się bez zasad. Wyróżniamy ich osiem typów [Schell
2009]:

–	zasady operacyjne, które określają, najprościej rzecz ujmując, na czym polega
gra i co mamy robić, aby grać,
–	zasady fundamentalne, czyli matematyczne odzwierciedlenie gry; tworzą
bazę formalnej struktury gry i odnoszą się do zasad operacyjnych, przykładem jest rzucanie kostką; zasadą operacyjną może być rzut w celu uzyskania
np. liczby jednostek wojskowych (jak w grze strategicznej Ryzyko); zasada
fundamentalna będzie bardziej abstrakcyjna i może brzmieć „liczba jednostek
gracza zwiększa się losowo od 1 do 6”; różnica jest subtelna, ale istotna,
–	zasady zachowania, które są nakazami, zakazami czy sugestiami odnoszącymi
się do naszego zachowania; mają charakter domyślny, zwykle są powszechnie
znane – np. grając w szachy, nie przeszkadzamy przeciwnikowi podczas jego
ruchu, a w koszykówce nie podkładamy nóg z premedytacją,
–	zasady pisane, dotyczące konkretnej gry; zawiera je przede wszystkim instrukcja; przed grą należy się z nią zapoznać, aby wiedzieć na czym polega gra, w jaki
sposób wykonuje się ruchy, które działania są dozwolone, a które nie,
–	prawa, wykorzystywane w przypadku rozgrywek „na poważnie” wymagających jasnych i przejrzystych zasad czy dodatkowych zapisów; przykładem
mogą być prawa obowiązujące podczas ogólnoświatowych rozgrywek gier
komputerowych – takim prawem może być możliwość przyniesienia własnego kontrolera (w warunkach domowego zacisza ta zasada nie ma racji bytu),
–	zasady oficjalne, które są tworzone, jeśli rozgrywki mają poważny charakter
i ich uczestnicy decydują się na połączenie zasad pisanych z prawami; z biegiem czasu zasady oficjalne stają się pisanymi, początkowo w grze w szachy,
podczas meczów, przyjęło się używanie słowa „szach” w momencie zagrożenia dla króla przeciwnika, nie była to jednak zasada, którą należało stosować
w innych sytuacjach; obecnie jest to już zasada oficjalna,
–	zasady doradcze (strategiczne); nie są tak naprawdę zasadami, lecz podpowiedziami, które pomagają nam pokonać problemy i stać się lepszym graczem,

108

Joanna Hyla-Nowak, Jarema Batorski

–	zasady domowe, które mogą być uproszczeniem czy rozwinięciem zasad pisanych; grupa znajomych czy rodzina spotykając się i grając, może zmodyfikować zasady, np. ograniczyć w grze w kalambury hasła do konkretnej kategorii
(tytuły filmów, przysłowia itp.).

Wszystkie wymienione zasady są istotne, jednak zasady pierwszego rodzaju są
najważniejsze: dotyczą przedmiotu gry. Gra polega na osiąganiu celów. Czasem jest
ich wiele. Cele powinny być konkretne (jasno określone), osiągalne (jeśli któryś z celów będzie nieosiągalny, może to zniechęcić gracza) oraz satysfakcjonujące (niezbędna jest nagroda – czy to jest przyjemność z gry, mile spędzony czas z przyjaciółmi,
czy voucher, np. w grze Gierki małżeńskie, upoważniający do skorzystania z pomocy
drugiej osoby w sprzątaniu czy gotowaniu).

Podsumowanie
Na pewno projektowanie gier dla e-sportu znacznie się różni od projektowania innych typów gier. Niektóre elementy game design będą wykorzystywane bardziej,
inne mniej, np. motywy stricte emocjonalne kierowane do żeńskiej części publiczności będą rzadziej stosowane. W przypadku e-sportu ważna jest oglądalność. Gry
powinny być tak zaprojektowane, aby szeroka publiczność mogła przyglądać się rozgrywce. Muszą być ciekawe, wzbudzać duże emocje.
Gra dobrze przemyślana i oparta na przedstawionych mechanizmach ma szanse
przyciągnąć szerokie grono odbiorców i odnieść sukces. Dobranie odpowiednich elementów jest wyzwaniem. Może być także bardzo opłacalne.
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Designing games as a base of e-sport
S U M M A RY

Although there are differences between traditional sport and e-sport in both types of activity
participants are focused on competition between each other, and electronic sport meets
the requirements set for traditional sport. Game design, in which the player is the center of
attention, is an important aspect of the functioning of e-sport. An important design mistake
may be focusing on the game itself not on the recipient’s experiences. The aim of the article is
to present elements of game design in the context of e-sport.
Keywords: e-sport, game design

Projektowanie gier jako podstawa e-sportu
STRESZCZENIE

Chociaż istnieją różnice pomiędzy sportem tradycyjnym i e-sportem, w obydwu typach aktywności uczestnicy nastawieni są na rywalizację między sobą, a sport elektroniczny spełnia
wymogi stawiane przed sportem tradycyjnym. Projektowanie gier, w którym gracz znajduje
się w centrum uwagi, stanowi ważny aspekt funkcjonowania e-sportu. Istotnym błędem projektowania może być skupienie się na samej grze, a nie na doświadczeniach jej odbiorcy. Celem
artykułu jest przedstawienie elementów projektowania gier w kontekście e-sportu.
Słowa kluczowe: e-sport, projektowanie gier

Yuliia Kondratenko

Uniwersytet Jagielloński

PERSPEKTYWY ROZWOJU
HOKEJA NA LODZIE KOBIET
W POLSCE
Wstęp
Rządy, organizacje międzynarodowe i narodowe federacje sportowe już od dawna
zajmują się tworzeniem polityk i strategii promocji i rozwoju sportu [Chalip 1995].
Cele ich działań są jednak różne. O ile rządy główne skupiają się na zwiększeniu
udziału ludności uprawiającej sport, o tyle federacje sportowe dążą do podniesienia
wyników reprezentacji na poziomie wyczynowym [Green 2005]. Wysiłki zmierzające
do rozwoju sportu poparte są trzema kluczowymi celami: poprawą zdrowia i sprawności fizycznej społeczeństwa, zwiększeniem korzyści ekonomicznych związanych
z organizacją imprez sportowych oraz wzrostem liczby sportowców mogących konkurować w międzynarodowych zawodach. Za jeden z najbardziej optymalnych modeli rozwoju sportu uznaje się model piramidy [Green 2005]. U jej podstawy leży
sport masowy, powyżej którego znajduje się rywalizacja sportowa, a wierzchołek
stanowi sport wyczynowy. Razem z rozwojem umiejętności sportowca zawodowego
(szczyt piramidy) dokonuje się rozwój dyscypliny (przez napływ nowych osób), co
z kolei powoduje rozwój sportu w danym kraju – i oznacza ruch w górę piramidy
kolejnych kandydatów na sportowców wyczynowych.
W Polsce kluczowe kierunki dla rozwoju sportu określa Ministerstwo Sportu
i Turystyki [Program rozwoju sportu…, 2015]. Analogiczne dokumenty publikują
też związki sportowe, nadające priorytetowe działania dedykowane swoim dyscyplinom. Wśród nich znajdują się między innymi: Polski Związek Piłki Nożnej [Plan
strategiczny Polskiego…, 2011], Związek Piłki Ręcznej w Polsce [Program rozwoju piłki… 2006], Polski Związek Badmintona [Strategia rozwoju badmintona… 2016], Polska Akademia Aktywnego Rozwoju [Ogólnopolski program nauczenia… 2013], Polski
Związek Tenisowy [Program Rozwoju Tenisa… 2017]. W przypadku hokeja na lodzie,
ostatni taki dokument opublikowany został blisko 15 lat temu [Program Szkolenia
Dzieci… 2002]. Co więcej, w dokumencie tym niewiele miejsca poświęcono rozwo111
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jowi hokeja na lodzie kobiet. Występuje więc wyraźna konieczność, z jednej strony
weryfikacji przyjętych wówczas rozwiązań, a z drugiej, przyjęcia nowych ogólnych
ram rozwojowych dla hokeja kobiet.
Głównym celem artykułu jest określenie kierunków priorytetowych działań, jakie
powinien podjąć Polski Związek Hokeja na Lodzie (dalej: PZHL) dla rozwoju hokeja na
lodzie kobiet w Polsce. W pracy wykorzystano technikę wywiadu, a przy pomocy analizy SWOT/TOWS wnioskowano o kierunkach pożądanych działań. W pierwszym etapie,
na podstawie analizy danych wtórnych, takich jak informacje podane na oficjalnej stronie PZHL, w wyniku przeglądu literatury oraz rozmowy z Sebastianem Kędrą – wiceprezesem klubu SKKHL Atomówki GKS Tychy – określono mocne i słabe strony, szanse
i zagrożenia kluczowych obszarów rozwoju hokeja kobiet w Polsce. Następnie, przeprowadzono analizę wzajemnych powiązań mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń.
Praca podzielona została na cztery części. W pierwszej dokonano przeglądu literatury, gdzie opisano ramową historię rozwoju hokeja na lodzie kobiet na świecie oraz w Polsce. Część druga pracy to przegląd bieżących działań PZHL. W trzecim
etapie opracowania zaprezentowano badania własne, gdzie na podstawie analizy
SWOT/TOWS wybrano i opisano najlepszą strategię rozwoju polskiego hokeja na lodzie kobiet przez PZHL. Część ostatnia zawiera wnioski z przeprowadzonej analizy.

Hokej na lodzie kobiet: rozwój dyscypliny
Pomimo że kobiety zaczęły grać w hokeja na lodzie prawie w tym samym czasie co
mężczyźni (w 1930 roku w Kanadzie odbyły się nawet mistrzostwa krajowe), aż do
1990 roku nie prowadzono oficjalnych rozgrywek rangi mistrzowskiej drużyn kobiecych w tej dyscyplinie sportu. Do 1987 roku nie podejmowano żadnych prób zorganizowania turnieju o Mistrzostwo Świata i dopiero w 1988 roku w Toronto na arenie
Centennial Park Stadium odbyły się pierwsze takie zawody [Stewart 1998]. Sukces
tego turnieju był tak wielki, że International Ice Hockey Federation (dalej: IIHF) postanowiła przeprowadzić w 1990 roku w Ottawie oficjalne mistrzostwa świata w hokeju na lodzie kobiet, które w latach 90. odbyły się jeszcze cztery razy [Stewart 1998].
Turniej kobiet rozpoczął się jako ośmiodrużynowe mistrzostwa z udziałem Kanady,
USA, piątki najlepszych drużyn wyłonionych z Mistrzostw Europy w 1989 roku oraz
jednym reprezentantem Azji. Od początku było jednak jasne, że o zwycięstwo będą
walczyć tylko dwie reprezentacje: Kanadyjki i Amerykanki. Ostatecznie zawody wygrała Kanada, zdobywając w tej sposób pierwsze złoto IIHF, pozostając do dziś najbardziej utytułowaną reprezentacją w tej dyscyplinie sportu. Jednocześnie Mistrzostwa Świata Kobiet w hokeju na lodzie prowadzone przez IIHF do dziś pozostają
najważniejszymi międzynarodowymi zawodami w kobiecym hokeju.
Opisany turniej uważa się za najbardziej znaczący krok w historii rozwoju kobiecego hokeja na lodzie. Niektóre zawodniczki z Europy przybywały do Ottawy na
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własny koszt, aby wziąć udział w tym wydarzeniu i poczuć dumę z reprezentowania swojego kraju [Рожков 2010]. Także uwaga mediów, skupiona na tym wydarzeniu, przerosła wszelkie oczekiwania. Finałowy mecz transmitowany był na żywo na
głównym kanale The Sports Network. Cammy Granato (USA) i Angela James (Kanada), uczestniczące w tych mistrzostwach, zostały przyjęte do Hockey Hall of Fame1
swoich krajów za ich wkład w rozwój kobiecego hokeja.
Pod koniec lat 90. Stany Zjednoczone zaczęły wprowadzać system mistrzostw
hokejowych na uniwersytetach i w szkołach wyższych (www.iihf.com). Wraz z nowym tysiącleciem, program „college system” w USA stał się początkiem dla rozwoju National Collegiate Women’s Ice Hockey Championship. Od 2001 roku hokejowe
drużyny kobiet w Kanadzie również zaczęły brać udział w mistrzostwach na podstawie Canadian Interuniversity Sport (dalej: CIS) system (www.iihf.com). Regionalne,
krajowe i zagraniczne ligi zawodowe powstały w Ameryce Północnej w latach 90.
i w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Obecnie Canadian Women’s Hockey League
i Western Women’s Hockey League są uważane za główne zawodowe ligi tej dyscypliny, w której występują także zawodniczki spoza Ameryki Północnej.
Również w Europie hokej na lodzie kobiet zaczął zyskiwać na popularności pod
koniec lat 80. [Mesikkammen 2003]. W 1989 roku zorganizowano pierwsze międzynarodowe mistrzostwa w Europie pod patronatem IIHF (Tabela 1). Mecze odbywały się w Dusseldorfie w Niemczech. Fińska drużyna hokejowa była pierwszym
zwycięzcą tych mistrzostw, by później zostać uznaną za jedną z najsilniejszych
w Europie i na świecie [Mesikkammen 2003]. Do pozostałych reprezentacji znajdujących się w czołówce międzynarodowej zalicza się także Rosję (oceniana jako
jedna z sześciu najlepszych drużyn na świecie) oraz Szwecję, która od 1990 roku
była w pierwszej czwórce większości mistrzostw świata i turniejów olimpijskich
[Nauright 2012].
Tabela 1. Międzynarodowe mistrzostwa IIHF w Europie 1989–1996
Rok

Złoto

Srebro

Brąz

Kraj organizujący

1989

Finlandia

Szwecja

Niemcy Zachodnie

Niemcy Zachodnie

1993

Finlandia

Szwecja

Norwegia

Dania

1991
1995
1996

Finlandia
Finlandia
Szwecja

Szwecja
Szwecja
Rosja

Źródło: IIHF European Women Championships.
1

Dania

Szwajcaria
Finlandia

Czechosłowacja
Łotwa
Rosja

Hockey Hall of Fame – to galeria i jednocześnie muzeum poświęcone historii hokeja na lodzie.
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Obecnie w Europie udział kobiet aktywnie uprawiających ten sport jest bardzo
mały (około 0,4%; Wykres 1). Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego
[Rocznik... 2016] wśród europejskich kobiet uprawiających sport najpopularniejszą
dziedziną pozostaje siatkówka (51,7%). W rankingu popularności hokej na lodzie
wyprzedzają również inne sporty, takie jak koszykówka, piłka nożna i piłka ręczna.
Największymi konkurentami hokeja na lodzie są hokej z piłką oraz hokej na trawie.

Rozwój hokeja na lodzie kobiet w Polsce w latach 2011–2018
W World Women’s Championships reprezentacja Polski po raz pierwszy udział wzięła w 2011 roku (Tabela 2). Uczestniczyła wówczas w rozgrywkach piątej dywizji wraz
z Hiszpanią, Bułgarią, Turcją i Irlandią, gdzie zdobyła złoto, co pozwoliło przejść do
dywizji IB (www.iihf.com). W ogólnym rankingu uczestników Polska drużyna zajęła
31. miejsce na 38 drużyn. W kolejnym roku Polska reprezentacja brała udział już
w meczach dywizji IIB wraz z Hiszpanią, Koreą Południową, Islandią, Belgią i RPA,
gdzie też zdobyła pierwsze miejsce. Zwycięstwo nad wyżej wymienionymi krajami
pozwoliło jej przejść do wyższej dywizji – IIA.
Podczas mistrzostw w kolejnych latach polskim zawodniczkom nie udało się
poprawić swoich pozycji w światowym rankingu. Dopiero w Mistrzostwach Świata w 2016 roku polska drużyna hokejowa ponownie awansowała do wyższej dywizji – IB (www.iihf.com). Najbardziej udanymi mistrzostwami dla polskiej drużyny
hokejowej były mistrzostwa w 2017 roku w Katowicach. Pomimo zajęcia ostatniego
miejsca w swojej dywizji, zespół po raz pierwszy od siedmiu lat uczestniczenia w turniejach uzyskał 20. miejsce z 38 na światowej liście. W tegorocznych mistrzostwach
Polska przegrała mecze z Włochami, Koreą Południową, Łotwą, Kazachstanem i Chinami, zajęła również 6. miejsce w swojej dywizji oraz 21. miejsce na ogólnej liście.
Należy mieć nadzieję, że przygotowania do kolejnych zawodów wielopłaszczyznowo
Hokej z piłką
Hokej z piłką
Hokej na trawie
Hokej na trawie
Hokej na lodzie
Hokej na lodzie
Piłka ręczna
Piłka ręczna
Piłka nożna
Piłka nożna
Koszykówka
Koszykówka
Tenis
Tenis

0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
2,2
2,2
6,4
6,4
38,9
38,9
0
0

10
10

20
20

30
30

40
40

Wykres 1. Sporty najchętniej uprawiane przez kobiety w Europie.

Źródło: opracowanie na podstawie danych Europejskiego Urzędu Statystycznego.
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Tabela 2. Uczestnictwo polskiej drużyny hokejowej kobiet w Mistrzostwach światowych
w 2011 roku
No

Mecze w rozgrywkach dywizji V

1

Polska – Irlandia

3

Turcja – Hiszpania

2
4
5
6
7
8
9

10

Wyniki
23–0

Bułgaria – Turcja

2–1
0–7

Polska – Bułgaria

19–0

Irlandia – Turcja

0–3

Bułgaria – Hiszpania

0–7

Hiszpania – Polska

4–5

Hiszpania – Irlandia

14–0

Irlandia – Bułgaria

0–3

Turcja – Polska

0–14

Źródło: 2011 IIHF Women’s World Championship Div. V, Sofia, Bulgaria.

wpłyną na rozwój hokeju na lodzie kobiet w Polsce i drużyna znów okaże się na 20.,
a może i znajdzie się na wyższym miejscu (Wykres 2).
Oprócz względnej poprawy pozycji kobiecego hokeja w Polsce na poziomie wyczynowym, rysuje się także rosnący trend liczby kobiet uprawiających tą dyscyplinę
sportu. O ile w momencie uczestnictwa polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świa1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

2011

2012

2013

2014

Miejce w dywizji

2015

2016

2017

2018

Ogólne mejsce w rankingu

Wykres 2. Wyniki polskiej reprezentacji w hokeju kobiet w latach 2011–2018 podczas IIHF
World Women’s Championships.
Źródło: opracowanie na podstawie danych IIHF.
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ta w 2011 roku liczba zarejestrowanych zawodniczek wynosiła jedynie 228, o tyle
zgodnie danymi International Ice Federation (www.iihf.com) w 2017 roku hokej na
lodzie uprawiało w Polsce już 350 pań [Rocznik... 2012]. Oznacza to, że w ciągu sześciu lat liczba hokeistek wzrosła w Polsce o ponad 50%. Z jednej strony to sporo,
biorąc pod uwagę, że w Polsce jest jedynie tysiąc zarejestrowanych hokeistów (bez
uwzględnienia podziału na kategorię wiekową i płeć). Z drugiej jednak strony, dla
porównania, samych tylko piłkarzy nożnych zarejestrowanych w PZPN jest ponad
pół miliona, z czego 6 200 to kobiety [Rocznik... 2012]. Wynika z tego, że omawiana
dyscyplina funkcjonuje w Polsce jako dość wąska nisza rynkowa.
W przeszłości, pod nieobecność zorganizowanych rozgrywek ligowych, drużyny żeńskie w Polsce uczestniczyły w meczach głównie organizowanych przez poszczególne kluby – w turniejach i sparingach (www.iihf.com). Za takie mistrzostwa
odpowiadał Polski Związek Hokeja na Lodzie (dalej: PZHL). W 2011 roku PZHL
utworzył Polską Ligę Hokeja Kobiet (dalej: PLHK) liczącą 10 drużyn. Obecnie w PLHK
występuje 12 zespołów (www.iihf.com): TMH Polonia Bytom, UKHK Unia Oświęcim,
MUKS Naprzód Janów, GKS Stoczniowiec Gdańsk, SKKH Atomówki GKS Tychy, MKHL
Krynica-Zdrój, Ciarko PBS Bank KH Sanok, KS Cracovia 1906, MMKS Podhale Nowy
Targ, MHKL Krynica-Zdrój II, UKH Białe Jastrzębie i MKS Jaskółki Toruń. Rokrocznie
po zakończeniu rozgrywek ligowych, spośród wszystkich wyżej wymienionych zespołów, PZHL powołuje najlepsze zawodniczki do reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata i Europy.

Wybrane działania w obszarze rozwoju hokeju na lodzie kobiet
realizowane przez PZHL
Podmiotem odpowiedzialnym za rozwój kobiecego hokeja w Polsce jest PZHL. Podstawowe cele tego związku, wynikające ze Statutu z dnia 30 kwietnia 2013 roku to:
organizacja, rozwój i popularyzacja hokeja na lodzie wśród mężczyzn i kobiet; podejmowanie działań na rzecz promocji hokeja na lodzie; szkolenie młodzieży hokejowej
[Statut... 2013]. Związek realizuje powyższe cele w szczególności przez rozwinięcie
i realizację systemu szkolenia zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów oraz obserwatorów. Również kluczowym działaniem PZHL-u jest organizowanie sieci kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami.
Ze względu na udział reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy oraz innych rozgrywkach międzynarodowych, PZHL zajmuje
się przygotowaniem do tych wydarzeń. Związek organizuje również krajowe, międzypaństwowe i międzynarodowe zawody sportowe w hokeju na lodzie.
Jeśli chodzi o aspekt prawny, PZHL jest podmiotem odpowiedzialnym za nadawanie licencji przewidzianych prawem lub przepisami wewnętrznymi, organizowanie i prowadzenie lig zawodowych z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących
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przepisów, wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych oraz nakładanie kar dyscyplinarnych. Nie mniej ważną działalnością Związku jest wspieranie
klubów sportowych i szkół publicznych nastawionych na szkolenia w hokeju. Do pozostałych czynności PZHL-u można zaliczyć prowadzenie rejestracji wyników, statystyk i dokumentacji sportowej oraz prowadzenie działalności promocyjnej i gospodarczej – w tym przez obejmowanie akcji i udziałów w spółkach z przeznaczeniem
uzyskanych środków na działalność statutową Związku [Statut... 2013].

Założenia badawcze
Głównym celem artykułu jest określenie kierunków priorytetowych działań, jakie
powinien podjąć PZHL dla rozwoju hokeja na lodzie kobiet w Polsce. Przez rozwój
sportu rozumiemy opracowanie odpowiedniej strategii, która określi cele i główne
kierunki realizacji polityki państwa w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na konkretny okres. W badaniach wykorzystano technikę wywiadu (rozmowa
przeprowadzona 15 maja 2018 roku z przedstawicielem jednego z klubów PLHK –
wiceprezesem SKKHL Atomówki GKS Tychy Sebastianem Kędrą) oraz metodę
SWOT/TOWS.
Procedura wywiadu składała się z kilku etapów. Podczas rozmowy telefonicznej
Sebastianowi Kędrze przedstawiono ogólny cel badania oraz zaproszono go do udziału. Dalsza komunikacja odbywała się drogą elektroniczną, gdzie przedstawiciel klubu
nakreślił bieżącą sytuację klubów przedstawiając bodźce i ograniczenia rozwojowe
dla klubów kobiecego hokeja w Polsce. Na podstawie tej wypowiedzi stworzono macierz SWOT, zawierającą mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia stojące przed
rozwojem hokeja na lodzie kobiet w Polsce, którą to następnie przesłano wiceprezesowi klubu do przeanalizowania. Po przestudiowaniu przygotowanej macierzy
SWOT, Sebastian Kędra 24 maja 2018 roku wypełnił ankietę na temat wzajemnych
powiązań, co z kolei pozwoliło wypełnić tabelę SWOT oraz TOWS danymi.
Dzięki analizie SWOT można zebrać, uporządkować i zaprezentować kluczowe
obszary rozwoju hokeja na lodzie kobiet w Polsce [Zakrzewska 2012]. Ogólnie metoda SWOT/TOWS identyfikuje mocne i słabe strony organizacji w sytuacjach zagrożeń
i szans, jakie dostarcza otoczenie [Zakrzewska 2012]. Mocne strony (z j. ang. strengths) to wszystkie unikalne zasoby, zalety organizacji, które wyróżniają ją na tle konkurentów. Natomiast słabymi stronami (z j. ang. weaknesses) można nazwać wszelkie
niedoskonałości wewnętrzne blokujące dalszy rozwój. Jeśli chodzi o szanse (z j. ang.
opportunities) to należą do nich charakterystyki otoczenia zewnętrznego korzystne
dla danej organizacji, zaś zagrożenia (z j. ang. threats) to procesy i wydarzenia niesprzyjające rozwojowi danej firmy. Dla określenia strategii trzeba zbadać te zależności w dwojaki sposób. Pierwszy przez SWOT „od wewnątrz do zewnątrz” – w tym
podejściu identyfikuje się i kwantyfikuje te mocne i słabe strony organizacji, które
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wywierają wpływ na otoczenie zewnętrzne. Drugi przez TOWS, co jest perspektywą
komplementarną, to znaczy że następuje identyfikacja i kwantyfikacja wpływu poszczególnych szans oraz zagrożeń na wnętrze organizacji (podejście „od zewnątrz do
wewnątrz”). Sumując te relacje, otrzymuje się obraz najbardziej istotnych sił dotyczących organizacji, co pozwala na wybór najbardziej pożądanej w tej sytuacji strategii
oraz określenie priorytetowych dla tej strategii obszarów działań.
Uwzględniając powyższe ustalono procedurę badawczą, zgodnie z którą w pierwszej kolejności zebrano dane na temat środowiska wewnętrznego i zewnętrznego
PZHL (na podstawie opisu przypadku oraz informacji udzielonych przez przedstawiciela SKKHL Atomówki GKS Tychy), a następnie zbadano relacje pomiędzy przedstawionymi czynnikami. Pozwoliło to w finalnym etapie wybrać i określić najbardziej
optymalną strategię oraz priorytetowe działania PZHL w kontekście rozwoju kobiecego hokeja na lodzie.

Wybór optymalnej strategii rozwoju PZHL dla dalszego rozwoju
hokeja na lodzie kobiet
Określone elementy SWOT w obszarze działań rozwojowych PZHL hokeja kobiet na
lodzie na podstawie własnego opracowania przedstawia Tabela 3. Następnie, w wyniku rozmów z działaczami PLHK oraz przedstawicielami klubów, przeprowadzono
analizę wzajemnych powiązań, która podana jest w Tabelach 4 i 5. Kryterium wyboru
czynników poddanych analizie wynikało z ich bezpośredniego i silnego wpływu na
rozwój kobiecego hokeja na lodzie w Polsce. Tym samym, w kolejnym etapie analizy
można było określić pożądaną strategię działań PZHL w kontekście rozwoju tej dyscypliny sportu w naszym kraju.
Finałowym etapem jest sumowanie wyników otrzymanych z macierzy SWOT
oraz TOWS w każdym obszarze –w celu wyboru najbardziej odpowiedniej strategii,
wynikającej z charakteru czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz relacji między nimi (Tabela 6).
Z przeprowadzonej analizy wynika, że pożądaną strategią dla PZHL jest strategia defensywna polegająca na przetrwaniu dzięki przeciwdziałaniu słabym stronom
i zagrożeniom. PZHL działa w niesprzyjającym otoczeniu, a dodatkowo zagrożenia
zewnętrzne są wzmacniane przez słabości wewnętrzne organizacji. Związek nie dysponuje mocnymi stronami, które mógłby wykorzystać, ale dla poprawienia sytuacji
ważna jest minimalizacja słabości i zagrożeń które posiada PZHL.
Zgodnie z zasadami strategii defensywnej według analizy SWOT/TOWS, organizacja powinna rozważyć takie postępowania, jak: stopniowe wycofywanie się z rynku
przed likwidacją firmy, połączenie z inną firmą lub sprzedaż części udziałów innemu
podmiotowi, redukcję kosztów w oczekiwaniu na poprawę sytuacji oraz zaprzestanie
inwestowania. PZHL nie może się likwidować oraz połączyć się z inną organizacją,
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Tabela 3. Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla działań PZHL wspierających rozwój kobiecego hokeja na lodzie w Polsce
Mocne strony (S)

Słabe strony (W)

S1.	Pozytywny wizerunek hokeistek, włączających się w akcje charytatywne.

W1.	Zbyt mała liczba trenerów drużyn hokejowych kobiet.

S2.	Hokej na lodzie uznawany jest za sport widowiskowy (wysoka frekwencja widzów
oraz mocny związek kibiców z klubami
sportowymi)*.

S3.	Wyspecjalizowana kadra trenerska i wysoki poziom jakości szkolenia w Polsce.
Niskie koszty szkolenia kadr trenerskich
(koszt kursu: 1 500 zł)**.
S4.	Istnienie zorganizowanych rozgrywek ligowych: 12 klubów hokejowych na terenie
całego kraju.
S5.	Rozwinięta sieć kontaktów sportowych
z zagranicznymi organizacjami sportowymi.

W3.	Wysokie koszty uprawiania tej dyscypliny
(zawodnika, utrzymania lodowiska, zaniedbania marketingu ze strony związku
oraz klubów).

W4.	Niska liczba zawodników hokejowych zarejestrowanych w PZHL (w porównaniu
z sąsiednimi krajami i innymi sportami
drużynowymi w Polsce).
W5.	Brak wyspecjalizowanych szkół hokejowych dla kobiet.

Szanse (O)

Zagrożenia (T)

O1.	Stale rosnąca popularność hokeja na lodzie kobiet – z roku na rok rosnąca liczba
zawodniczek.

T1.	Spadek liczby osób uprawiających sport
w Polsce.

O2.	Możliwość nawiązania współpracy z organizacjami zajmującymi się wychowaniem
fizycznym w Polsce.
O3.	Wzrost popularności kobiecego hokeja na
lodzie poprzez osiąganie sukcesów na arenie międzynarodowej.
O4.	Wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz lokalnych samorządów.

*

W2.	Niedostateczna liczba obiektów sportowych dla masowego uprawiania hokeja
na lodzie.

O5.	Rozwinięta
infrastruktura
sportowa
umożliwiająca organizację międzynarodowych turniejów i imprez.

T2.	Brak wsparcia finansowego ze strony
sponsorów i samorządów.

T3.	Brak zainteresowania uprawianiem hokeja na lodzie kobiet z uwagi na wysokie
koszty związane z zakupem sprzętu i korzystaniem z obiektów sportowych.
T4.	Brak sukcesów na poziomie wyczynowym.

T5.	Odpływ lokalnych graczy do innych zagranicznych drużyn.

Zgodnie z informacją otrzymaną od działaczy PLHK oraz przedstawicieli klubów.
	Kurs jest organizowany przez PZHL oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach (pzhl.org.pl).

**

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4. Macierz analizy SWOT
S1
S2
S3
S4

O1

O2

O3

O4

O5

SUMA

1

1

1

0

1

4

S1

2

S2

1

1

1

0

1
1

4

S3

0

1

S4

1

S5

0

SUMA

W1
W2
W3
W4

0

T4

T5

SUMA

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

3

2

1

4

1

1

1

S5

2

1

4

4

0

4

15

SUMA

O1

O2

O3

O4

O5

SUMA

1

0

1

0

1

3

W1

5

W2

1

1

1

0

1
1

4

W3

1

3

W4

1

3

W5

1

5

18

SUMA

5

W5

1

SUMA

5

1

0
0

2

1
1
1

5

0

T3

1

1

1

0

T2

0

1

0

0

T1

1
0
0

1

1
0

1
0

0
1

0

3

1

2

0

2

0

1

0

1

1

4

1

3

11

T1

T2

T3

T4

T5

SUMA

1

0

0

1

1

3

1

1

1

1

1

5

1

3

1

1

0
1
0

2

1
0
0

2

1
1
1

5

1

4

0

3

4

18

Źródło: opracowanie własne przy wsparciu działaczy PLHK oraz przedstawicieli klubów.

ponieważ w Polsce wszystkie organizacje działające w tej branży istnieją pod patronatem samego Związku. Z uwagi na ograniczenia w możliwości zastosowania pełnej
strategii defensywnej oraz niewiele niższy wynik strategii konkurencyjnej w analizie
SWOT/TOWS, rekomendowane działania powinny łączyć w sobie elementy strategii
defensywnej i konkurencyjnej.
Warto zauważyć, że obecnie w Polsce występuje stale rosnąca popularność hokeja na lodzie kobiet, liczba zawodniczek według danych IIHF rośnie z roku na rok, co
z kolei daje możliwość rozwoju tej dyscypliny na terenie kraju. Rozwój hokeja ułatwia
również rozwinięta infrastruktura sportowa umożliwiająca organizację międzynarodowych turniejów i imprez. Takie zagrożenia, jak brak zainteresowania uprawianiem hokeja na lodzie kobiet z uwagi na wysokie koszty związane z zakupem sprzętu
i korzystaniem z obiektów sportowych oraz odpływ lokalnych graczy do innych zagranicznych drużyn, zminimalizować pozwoli prawidłowy podział finansów, które
PZHL otrzyma od państwa oraz od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogromną wadą
w rozwoju hokeja jest niedostateczna liczba obiektów sportowych dla uprawiania
tej dyscypliny i wyspecjalizowanych szkół hokejowych dla kobiet. Wyeliminować zaznaczone słabe strony pomogą dodatkowe finanse ze strony państwa, samorządów
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Tabela 5. Macierz analizy TOWS
O1

O2

O3

O4

O5

SUMA

0

1

1

0

1

3

S1

5

S2

1

1

1

0

1
1

4

S3

1

3

S4

S1
S2

1

S3
S4
S5

1

SUMA

1

T3

T4

T5

SUMA

1

0

0

1

0

2

1

1

0

1

1

4

5

1

5

0

1

1

S5

4

1

4

4

1

5
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SUMA

O1

O2

O3

O4

O5

SUMA

1

0

1

0

1

3

W1

4

W2

0

0

1

0

1
1

2

W3

1

4

W4

1

4

W5

1

5

17

SUMA

5

W3
W4

1

W5

1

SUMA

4

1

1
1
1

3

1
1
1

5

0

T2

1

W2

1

1

T1

0

W1

0

1

0
0
0

0
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1
0

1
0

1
1

1

5

1

2

1

4

1

3

1

2

1

5

1

4

18

T1

T2

T3

T4

T5

SUMA

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0

1

4

1

4

1

1

0
0
0

2

1
0
1

4

1
1
1

4

1

4

1

3

5
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Źródło: opracowanie własne przy wsparciu działaczy PLHK oraz przedstawicieli klubów.

i co najważniejsze – sponsorów. PZHL posiada wyspecjalizowanych trenerów i zapewnia wysoki poziom szkolenia zawodników, ale liczba kadry trenerskiej nie jest
wystarczająca, co nie pozwala polskiej reprezentacji osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej. Oprócz tego, rozwinięta sieć kontaktów sportowych z zagranicznymi
organizacjami sportowymi oraz rozwinięta infrastruktura sportowa przyczyniłyby
się też do zahamowania spadku liczby osób uprawiających sport w Polsce.
Tabela 6. Typ strategii PZHL

Scenariusze otoczenia
Szanse (O)

Potencjał
firmy

Siły (S)
Słabości (W)

Strategia agresywna
15+19=34

Strategia konkurencyjna
18+17=35

Zagrożenia (T)
Strategia konserwatywna
11+18=29
Strategia defensywna
17+20=37

Źródło: opracowanie własne przy wsparciu działaczy PLHK oraz przedstawicieli klubów.
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Podsumowanie
Hokej na lodzie kobiet nie jest wiodącą dyscypliną sportową w Polsce, ale mimo to
szybko się rozwija. Sport jest widowiskowy zarówno pod względem wysokiej frekwencji widzów, jak i mocnego związku kibiców z klubami sportowymi. Natomiast
w jego popularyzacji nie pomagają wyniki sportowe reprezentacji Polski, powodem
czego jest niewystarczające finansowanie oraz niska liczba zawodników hokejowych
zarejestrowanych w PZHL. Na tej podstawie, w niniejszej pracy postawiono za cel
określenie kierunków priorytetowych działań, jakie powinien podjąć PZHL dla rozwoju hokeja na lodzie kobiet Polsce.
Zgodnie z analizą SWOT, PZHK we współpracy z PZHL powinien podejmować
działania zgodnie z założeniami strategii defensywnej i konkurencyjnej. Działania
te powinny być oparte na planowanej, szerokiej współpracy z różnorodnymi partnerami zewnętrznymi oraz zredukowaniu kosztów jakie ponosi organizacja. Warto
również, aby PZHL położył nacisk na zwiększenie kadry trenerskiej oraz na przyciągnięcie nowych zawodników do Polskiej reprezentacji w tej dyscyplinie.
W szczególności, w obliczu spadku ogólnego zainteresowania Polaków sportem
w strategii defensywnej, należy przede wszystkim kontynuować oraz podejmować
nowe działania mające na celu popularyzację tej dyscypliny sportowej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży). Dlatego należy wziąć pod uwagę możliwość
otwarcia wyspecjalizowanych szkół hokejowych dla kobiet, a także zwiększyć liczbę
obiektów sportowych przeznaczonych dla masowego uprawiania tej dyscypliny.
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Development prospects of women’s ice hockey in Poland
S U M M A RY

Female hockey is a sport that is constantly gaining popularity, especially after the inclusion
that discipline in the program of the Winter Olympic Games. However, in Poland, women’s
hockey is still considered undeveloped. The aim of the work is to determine the priority actions
that should be taken by the Polish Hockey Association (PZHL) to ensure the development of
women’s hockey. The SWOT/TOWS analysis showed that the PZHL should adopt defensive and
competitive strategies, by counteracting weaknesses and threats. The results of the analysis
also show that for a further development of women’s ice hockey PZHL should seek national
and foreign sponsors and cut the costs.
Keywords: PZHL, SWOT/TOWS, ice hockey, women, strategy

Perspektywy rozwoju hokeja na lodzie kobiet w Polsce
STRESZCZENIE

Hokej na lodzie kobiet jest sportem stale zyskującym na popularności, szczególnie na skutek
włączenia go do programu Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W Polsce jednak, kobiecy hokej
nadal uznawany jest za dyscyplinę niszową. Głównym celem artykułu jest określenie priorytetowych działań, które powinny zostać podjęte przez Polski Związek Hokeja na Lodzie, aby
zapewnić rozwój hokejowi na lodzie kobiet. Na podstawie analizy SWOT/TOWS wykazano, że
PZHL powinien przyjąć strategię defensywną oraz konkurencyjną, polegającą na przetrwaniu
przez przeciwdziałanie słabym stronom i zagrożeniom. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają sądzić, że dla dalszego rozwoju tej dyscypliny sportowej konieczne jest przez PZHL
poszukiwanie narodowych i zagranicznych sponsorów oraz redukcja kosztów.
Słowa kluczowe: PZHL, SWOT/TOWS, hokej na lodzie, kobiety, strategia
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WARTOŚĆ DODANA JAKO MIERNIK EFEKTYWNOŚCI
W PROFESJONALNYCH KLUBACH PIŁKARSKICH –
ANALIZA PRZYPADKÓW MANCHESTER UNITED
I ARSENAL LONDYN

Wstęp

W badaniach nad efektywnością przedsiębiorstw coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące efektywności klubów sportowych [Demir, Danis 2011], wartości zawodników [www.transfermarkt.pl 2018], stóp zwrotu na rynku transferowym czy
wycenie samych klubów sportowych [Ehrbar 2000, Markham 2013]. Autorzy starają
się również znaleźć zależności między różnymi biznesowymi miernikami oceny efektywności a wynikami organizacji jakimi są kluby sportowe. Jednym z interesujących
nurtów są badania nad wartością, które szczególnie mocno starają się uwzględniać
w wycenach klubów czynnik jakim jest kapitał intelektualny [Perechuda 2016].
Przedstawiciele nauki, jak i profesjonaliści z zakresu finansów, korzystają z szerokiej palety modeli i metod wyceny, pomiaru wartości projektów czy przedsiębiorstw [Rappaport 1999, Dudycz 2013]. Wykorzystywane metody są zarówno bardzo prostymi wskaźnikami – np. metody wyceny porównawczej przedsiębiorstw
[Damodaran 1994, Rappaport 1999], jak i skomplikowanymi – np. metody wyceny
zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi czy niektóre metody wyceny i pomiaru kapitału intelektualnego jak VAIC [Pulic 1998]. Problem wyceny wartości często
sprowadza się do pytania, jaka jest wartość danego przedsięwzięcia z punktu widzenia zaangażowanych zasobów. Różnica pomiędzy otrzymaną wartością a zaangażowanymi zasobami bywa rozumiana jako wartość dodana [Ehrbar 2000]. W przypadku branży profesjonalnych klubów sportowych badań w tym zakresie jest ciągle
mało. Najczęściej badane bywają kluby piłkarskie notowane na giełdzie papierów
wartościowych oraz kluby z ligi angielskiej [Szymański 2012, Markham 2013].
Teorie ekonomiczne w ograniczonym stopniu zajmują się rozważaniami wokół
wartości. Najczęściej sprowadzają wartość do ceny [Damodaran 1994, Rappaport
1999, Dudycz 2012, Cyfert 2017] wpisując się jedynie w koncepcję wartości wymiennej rozumianej jako relacja wymienna dóbr dokonująca się za pomocą pieniądza. In125
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nymi słowy, wartość towaru, zasobu, dobra przejawia się w postaci ilości jednostek
pieniężnych, jakie można uzyskać za ten towar, czyli ceny towaru [Dzionek-Kozłowska 2007]. Z drugiej strony wartość może być rozumiana jako użyteczność, przyjmując, że rzeczy bezużyteczne są zarazem bezwartościowe. Takie podejście jest właściwe badaniom zasobów i dóbr niematerialnych występujących w przedsiębiorstwach,
czego przykładem jest wizerunek.
Problem wartości użytecznej dotyczy tylko wzajemnych relacji między producentem i konsumentem oraz sprowadza się do pytania o to, który z nich decyduje o użyteczności przedmiotu wyceny. Czy konsument pozostaje nadal niezależnym podmiotem,
kreującym popyt, czy też producenci kształtując gusty konsumenta – w równym stopniu
decydują o tym, co ma się mu podobać ? W skomercjalizowanych sektorach życia społecznego nie ma miejsca na filozoficzne rozważania wokół wartości. Kategoria wartości
nabrała praktycznego znaczenia. Znacznie łatwiejsze okazuje się podejście pragmatyczne, dostosowujące definicję wartości do deklarowanych potrzeb [Górski 1975].
Dlatego współcześnie interpretuje się wartość na wiele sposobów. Można rozumieć wartość w kontekście materialnym, wyrażając ją w pieniądzu lub innym środku płatniczym. W ten sposób utożsamia się to słowo z ceną, o czym wspomniano
wcześniej. Bardzo często zresztą zamiennie używa się tych pojęć. Mówi się o wartości
produkcji przedsiębiorstwa, mając na myśli sumę cen wszystkich towarów wytworzonych przez nie, albo o wartości jakiegoś wyrobu, myśląc o cenie, za jaką można go
kupić lub sprzedać. Wartość da się również rozumieć jako zespół cech właściwych
danej rzeczy, dzięki którym zaspokajane są czyjeś potrzeby. Takie podejście ma charakter subiektywny i funkcjonuje już w rozumowaniu wartości użytkowej.
Wartość można również określać ilością jednostek zawartą w danej wielkości fizycznej. Tak rozumiana wartość występuje nie tylko w naukach ścisłych (fizyka, matematyka), ale także często w ekonomii [Zagóra-Jonszta 2014].
Słoński [2013] podkreśla, że pomiar wartości składników aktywów przedsiębiorstwa jest jednym z fundamentów koncepcji zarządzania jego wartością. Koncepcja
ta wymaga wyceny aktywów wszystkich składników majątku, w tym niematerialnych i prawnych. W literaturze dominuje przede wszystkim dochodowe podejście
do wyceny – wynika to z tego, że wymóg zarządzania wartością przedsiębiorstwa
nakłada konieczność pomiaru jego wartości na podstawie wielkości generowanego
dochodu. Duża liczba dochodowych metod pomiaru wartości jest konsekwencją odmiennego postrzegania wpływu funkcjonowania przedsiębiorstwa na jego dochód.
Niektóre metody zaproponowane w literaturze zostały opracowane w środowisku
naukowym, ale nie znajdują praktycznego zastosowania w wycenie organizacji sportowych, ponieważ charakter zaproponowanych rozwiązań jest zbyt ogólny, np. metoda Damodarana [1996] oraz metody zawarte w innych opracowaniach [Fernandez
1997, Simon i in. 2001, Fisher i in. 2007]. Miar, które mogą stanowić odpowiedź
na problem wyceny wartości generowanych przez takie podmioty jak organizacje
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sportowe, można upatrywać w miernikach nieklasycznych – głównie wyceniających
wartość dodaną kapitału intelektualnego czy ekonomiczną wartość dodaną.
W związku z zauważonymi ramami stosowania metod wyceny wartości celem niniejszej pracy jest sprawdzenie jak wskaźniki efektywności zmierzone takimi miernikami jak EVA, VAIC czy metoda Markhama [Pulic 1998, Ehrbar 2000, Markham
2013] są wobec siebie skorelowane oraz czy zachodzi relacja pomiędzy efektami
sportowymi, na przykład wartością zawodników jako kluczowych aktywów profesjonalnych klubów sportowych [Perechuda 2016]. Dodatkowo zostanie przeanalizowana zależność wobec prostej metody wyceny kapitału intelektualnego Q-tobina
[Ujwary-Gil 2009, Dudycz 2012]. Artykuł pozwoli określić nowy wątek badań nad
pomiarem wartości dodanej klubów sportowych i wzbogacić badania w obszarze
wyceny, zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.
Do przeanalizowania zjawiska wybrano dwa kluby, które są spółkami akcyjnymi notowanymi na giełdzie. Kluby wybrano z ligi angielskiej ze względu na jej wysoki stopień komercjalizacji [Szymański 2012]. Przyjęto, że okres poddany analizie będzie
stanowił 5 lat z uwagi na to, że punkty w rankingu UEFA za osiągnięcia klubów są
przyznawane właśnie w takim przedziale czasu.

Miara wartości dodanej wobec kapitału intelektualnego
i wyceny przedsiębiorstw
EVA, czyli ekonomiczna wartość dodana, jest jedną z najczęstszych miar stosowanych
do oceny wyników działalności gospodarczej. Wprowadzenie zmian w obliczeniach
może pozwolić na zastosowanie tej metody w instytucjach społecznych. Wnuczak
[2011] przedstawił modyfikacje, które umożliwiają stosowanie tej metodologii przez
różne instytucje. I tak EVA –„dostosowana” do specyfiki instytucji społecznych –
może być określana jako wartość dodana (SVA). Miara ta może być zastosowana
w instytucjach zaangażowanych w działalność kulturalną, wspierając swoich menedżerów w sprawdzaniu racjonalności przyjętego kierunku działania. Zastosowanie
w publicznych instytucjach kultury może pozytywnie wpływać na poziom satysfakcji
społecznej dla zdolności państwa do dostarczania oczekiwanych publicznych dóbr
i usług. Sport jest również elementem działalności społecznej tak więc w przeprowadzonym badaniu również do porównania wybrano wskaźnik EVA. .
Źródłem wartości dodanej jest praca. W działalności gospodarczej jest to różnica między całkowitym przychodem ze sprzedaży a całkowitymi kosztami zasobów zewnętrznych zużytych do produkcji (surowców, energii i usług zewnętrznych
związanych z daną produkcją). Koncepcja zysku ekonomicznego była rozwijana
przez M. Millera i F. Modiglianiego (zakładających, że wartość spółki i oczekiwaną
przez inwestorów stopę zwrotu określają dochód ekonomiczny i poziom ryzyka),
A. Rappaporta (który wprowadził miernik wartości dodanej dla akcjonariuszy)
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oraz J. M. Sterna i B. Stewarta (uznawanych za prekursorów ekonomicznej wartości
dodanej) [Szablewski 2008].
Podstawowa różnica między zyskiem ekonomicznym a zyskiem księgowym wynika
z faktu, że spółka jest naprawdę zyskowna nie w momencie, kiedy pokryje koszty
produkcji, ale wtedy, gdy zapewni jej właścicielom stopę zwrotu z zainwestowanego
kapitału przynajmniej na poziomie alternatywnego kosztu kapitału własnego. Miara
ta informuje czy dana firma kreuje wartość dla właścicieli. Właściciel firmy (np. akcjonariusz spółki giełdowej) oczekuje wzrostu jej wartości. Wzrost wartości przedsiębiorstwa następuje gdy – w toku bieżącej działalności inwestycyjnej – stopa zwrotu
od zainwestowanego kapitału (ROIC) w porównaniu do kosztu pozyskania i dysponowania tym kapitałem (WACC) będzie wyższa (ROIC > WACC).
Metoda EVA jest pod względem wielu aspektów prostsza niż wycena zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Główne korzyści ze stosowania metody EVA
zamiast DCF to:
1.	wymagana jest mniejsza ilość danych; w przypadku DCF sporządza się
prognozę na kolejne okresy m.in. potrzebne są: amortyzacja, inwestycje,
kapitał obrotowy netto, a najczęściej cały rachunek zysków i strat, bilans oraz
rachunek przepływów pieniężnych,
2.	bardziej zrozumiała struktura wyceny modelem EVA, co zaznaczono w dalszych częściach pracy,
3.	mniejsza ilość założeń przyjętych na poczet procesu wyceny,
4.	wartość EVA w danym roku można wykorzystać nie tylko na poczet wyceny,
lecz również jako miernik funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Metoda EVA jest względnie prosta do zrozumienia. Otóż jeśli procentowy zysk
generowany na zainwestowanym kapitale (ROIC) jest większy niż koszt tego
kapitału (WACC) to przedsiębiorstwo generuje tzw. „ekonomiczną wartość dodaną”.
Jeśli natomiast koszt kapitału będzie przewyższał jego rentowność to EVA będzie
przyjmowała wartości ujemne – to natomiast oznacza, że spółka traci ekonomiczną
wartość dodaną, a przy utrzymywaniu się takiej tendencji przez długi czas,
przedsiębiorstwo będzie traciło na wartości.
Silnie spokrewnionym pojęciem z EVA jest MVA czyli rynkowa wartość dodana.
MVA nie bierze jednak udziału w wycenie przedsiębiorstwa, służy jedynie jako jedna
z miar jego funkcjonowania [www.inwestycjegieldowe.pl 2014].

Zalety EVA:
–	syntetyczny miernik, który informuje o sytuacji przedsiębiorstwa,
–	łatwy w interpretacji,
–	pozwala na porównanie efektów działalności przedsiębiorstw niezależnie od
struktury ich kapitałów,
–	sprawia, że pracownicy przedsiębiorstw zachowują się jak właściciele.
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Wady EVA:
–	EVA jest niedoszacowane w niedawno powstałych spółkach,
–	wyższy wskaźnik mają te przedsiębiorstwa, które opóźniają lub przejściowo
wstrzymują realizację planowanych inwestycji,
–	wybór metody amortyzacji może zniekształcać wielkość EVA,
–	nie wykazuje zbyt wysokiej zgodności z wartością rynkową przedsiębiorstwa
[www.nbportal.pl 2018].

Jako że w klubach sportowych jednym z kluczowych aktywów jest kapitał intelektualny [Perechuda 2016] miernikiem – opierającym się metodologicznie na podobnych założenia jak EVA – jest VAIC, czyli wartość dodana kapitału intelektualnego.
Według najczęściej stosowanej definicji kapitał intelektualny to kapitał niematerialny będący różnicą między wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa [Ujwary-Gil 2009] co przedstawia Rysunek 1. Wyróżnia się trzy podstawowe
składniki kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie [Bombiak 2011]:
–	kapitał ludzki (z j. ang. human capital) – ma on największy udział w kapitale intelektualnym; są to m.in. wykształcenie, kompetencje, postawy, umiejętności
i doświadczenie pracowników,
–	kapitał strukturalny (z. j. ang. structural capital, organisational capital) – procesy, systemy informatyczne, marki, patenty, licencje, majątkowe prawa autorskie, znaki towarowe, infrastruktura, strategie oraz kultura organizacyjna,
–	kapitał relacyjny (z j. ang. relational capital, customer capital) – relacje z interesariuszami, w tym zwłaszcza z klientami i dostawcami.
Wartość rynkowa
Kapitał finansowy

Kapitał intelektualny

Kapitał ludzki

Kapitał strukturalny

Kapitał kliencki

Rysunek 1. Drzewo wartości Skandii.
Źródło: Sopińska [2005].

Kapitał organizacyjny

Kapitał innowacji

Kapitał procesów
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W klubach sportowych kapitał intelektualny jest głównym czynnikiem kreacji wartości rynkowej. Wartość rynkowa zależy od sukcesów na boisku sportowym, a zwycięstwa zależą przede wszystkim od wiedzy oraz umiętności trenerów i sportowców.
Pomiar kapitału intelektualnego prowadzony jest na potrzeby kontroli zarządczej oraz
dla wymogów informacji zewnętrznej, w szczególności kierowanej do interesariuszy.
Znaczenie kapitału intelektualnego jest istotne w sektorach cechujących się szybką
dynamiką zmian, innowacyjnością i zmiennością środowiska zewnętrznego. Metoda
ta stworzona została przez chorwackiego ekonomistę A. Pulica w latach 90. XX wieku.
Należy ona do grupy metod opartych na zwrocie z aktywów. Tworząc tą metodę,
A. Pulic [1998] przyjął dwa główne założenia: metoda ma umożliwiać wartościowanie
kapitału intelektualnego również dla spółek nienotowanych na giełdzie, i ma monitorować bieżącą działalność operacyjną wykonywaną przez pracowników tak, aby móc
dokonać oceny, w jakim stopniu kapitał ludzki tworzy wartość dodaną.
Wyceną klubów piłkarskich zajmuje się wielu autorów. I. Perechuda [2016] poruszał temat, jak międzynarodowe standardy rachunkowości wpływają na wycenę
zasobów niematerialnych finansowych z ukierunkowaniem na markę na przykładzie
klubów piłkarskich we Włoszech. Zbadawszy taki problem wnioskował, że oceniając kluby piłkarskie należy podejść od strony korzyści pośrednich otrzymywanych
przez interesariuszy. Autor podkreśla, że z analizy struktury właścicielskiej można
wnioskować, że właściciele realizują swoje korzyści w inny sposób niż przez wzrost
wartości rynkowej akcji. Badania nad wartością można kontynuować, poszerzając je
o bardziej szczegółowe metody wyceny, ale pozwalające w dalszym ciągu na korzystanie z publikowanych sprawozdań finansowych, na przykład metodą VAIC.
Obecnie piłka nożna przyciąga inwestycje (firm medialnych, wielkich korporacji,
organizacji sportowych) i w związku z tym należy opracować metodę wyceny klubów taką, aby można było sprawdzić celowość inwestowania zasobów. T. Markham
[2013] twierdzi, że żadna z klasycznych metod nie jest wystarczająca, gdy dokonuje
się bezpośrednich porównań między teoretycznymi szacunkami a faktycznymi kosztami samych transakcji. W rezultacie Markham stworzył własną metodę wyceny.
W jego podejściu bierze się pod uwagę przychód, bilans, rentowność, wykorzystanie
stadionów i, co ważne, stosunek płac do przychodów. Metoda wieloczynnikowa Markhama bazuje na następującym wzorze:
Wycena klubu = (przychód + aktywa netto) x

(zysk netto + przychód)
x (pojemność stadionu %) ÷ (udział płac %)
przychód

Wzór 1. Metoda wieloczynnikowa Markhama.

Im większa wartość przychodów, aktywów, rentowność, jak i wysokie wykorzystanie
stadionu, tym wyższy wynik.
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Wzajemność wybranych miar efektywności
W przeprowadzonych badaniach założono konieczność dokonania korekt. Umożliwia
to uwzględnienie pełnego kosztu kapitału oraz przekształcenie wartości księgowej
w wartość ekonomiczną lub, inaczej mówiąc, skorygowaną wartość księgową. Przed
przystąpieniem do wyliczeń, wybrane pozycje księgowe zostały skorygowane – należy pamiętać, że zaczerpnięte wprost z ksiąg rachunkowych, są obarczone szeregiem
zniekształceń spowodowanych, przyjętymi w ramach systemów rachunkowości, zasadami księgowymi, w tym głównie zasadą memoriałową [Mazur 2011]. Bazowymi
obszarami korekt są: badania i rozwój, marketing, goodwill, odroczony podatek oraz
leasing operacyjny. W przypadku klubów sportowych podstawowa korekta w przeprowadzonej analizie dotyczyła wartości zawodników wykazywanej w bilansie. Pozycję wartości niematerialnych i prawnych, gdzie dokonuje się ujawniania wartości
księgowej zawodników, zastąpiono ich wartością rynkową w poszczególnych sezonach podawanych przez portale branżowe [transfermarkt.pl]. Autorzy są świadomi,
że zastosowana korekta jest uproszczeniem, ale ze względów na mały zakres badań
i ich wstępny charakter uznali, że jest to dopuszczalne.
Do badań wybrano dwa kluby piłkarskie z najbardziej skomercjalizowanej ligi piłkarskiej [Markham 2013], która również była wcześniej analizowana i badana przez
wielu autorów w zakresie wyceny wartości. Wybrane mierniki mają charakter biznesowy, dlatego dobrane dwa przypadki powinny pochodzić z najbardziej komercyjnej ligi piłkarskiej. Analizowane dane pochodzą z okresu 5 lat z uwagi na to, że UEFA
w swoim rankingu ocenia kluby i przyznaje punkty właśnie w takim przedziale czasu.
Na zebranej próbie przeprowadzono analizę korelacji w celu ustalenia jakie relacje zachodzą pomiędzy takimi kluczowymi miarami jak EVA, VAIC, model Markhama,
IC a wartością zawodników czy wynikami sportowymi. W związku z powyższym
w badaniu zmiennymi były:
–	EVA,
–	VAIC,
–	MultValue – wycena przeprowadzona metodą Markhama [Markham 2013],
–	IC (MV-cBV) – wartość kapitału intelektualnego rozumiana jako różnica między wartością rynkową przedsiębiorstwa a skorygowaną wartością księgową,
–	MV – wartość rynkowa, czyli kapitalizacja spółki,
–	cBV – skorygowana wartość księgowa,
–	FP – szacowana rynkowa wartość zawodników z portalu branżowego Transfermarkt [transfermarkt.pl 2018],
–	UEFA points – punkty UFEA przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe.

W Tabeli 1 zaprezentowano zebrane dane na temat dwóch klubów w badanym
okresie: klubu piłkarskiego Manchester United (oznaczanego jako MU) i klubu pił-
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Tabela 1. Opracowane dane wybranych klubów za lata 2013–2017 (dane w milionach GBP)
EVA

VAIC

MV

MU2013

-16,88

1,88

1651,00

MU2015

-20,89

1,38

1836,80

MU2017

8,10

MU2014
MU2016

-1,62

31,23

Arsenal2013

-16,40

Arsenal2015

-16,20

Arsenal2014
Arsenal2016
Arsenal2017

-12,91
-21,17
2,71

Źródło: opracowanie własne.

1,93
2,16
1,81
3,83
4,01
4,33
4,07
4,61

cBV

921,44

IC (MVcBV)

MultValue

FV

UEFA
points

921,44

2671,60

593,44

130,59

633,20

2319,94

394,20

103,08

1647,20

1009,22

1009,22

1799,00

629,31

629,31

633,20

1991,20

1038,60

1038,60

1500,00

747,60

747,60

1600,00
1550,00
1800,00
1900,00

854,40
611,81
762,25
752,21

854,40
611,81
762,25
752,21

2431,04
2798,81
2812,64
946,52
343,89
382,52
374,36
367,62

715,22
415,31
857,60

128,95
82,26
95,19

649,40

113,59

454,81

110,08

553,60
580,25
570,21

112,95
105,26
105,19

karskiego Arsenal (oznaczanego jako Arsenal). Do skrótowych oznaczeń dodano
analizowany okres, stąd przykładowo dane za 2013 rok dla Manchester United będą
opisane jako MU2013, a za 2014 rok dla Arsenalu jako Arsenal2014.
Próba składa się z 10 elementów. Próba nie jest reprezentatywna i przeprowadzona analiza nie ma charakteru ilościowego, natomiast wykorzystanie nieparametrycznej analizy korelacji rang Spearmana pozwoli – nawet na tak małej próbie – określić,
czy istnieją jakiekolwiek wstępne zależności między wybranymi zmiennymi oraz czy
można domniemywać, że kierunek oceny efektywności biznesowej klubu powinien
podążać dalej w kierunku pomiaru kapitału intelektualnego, czy może ekonomicznej
wartości dodanej.
W przedstawionych wynikach (Tabela 2 i w załączniku – Tabela 3) warto zwrócić
uwagę na następujące pary korelacji dobrych i mocniejszych: MV wobec UEFA points
(z R=0,636364, p=–0,047912), MultValue z VAIC (z R=–0,757576, p=0,011143). Wysoka korelacja pomiędzy IC i FV była oczekiwana, ponieważ IC jest liczone na bazie FV
i z tego samego powodu występuje wysoka korelacja pomiędzy cBV oraz FV. W związku z powyższym w dalszym toku badań warto przyjrzeć się parom koreacji MV – UEFA
points oraz MultValue z VAIC. Szczegółowe wartości korelacji z poziomami istotności
poszczególnych par można znaleźć w załączniku do rozdziału (Tabela 3).
Zbadana zależność pomiędzy wartością rynkową klubu a ilością osiąganych
punktów w rankingu UEFA (Wykres 1) pokazuje, że wraz z wyższymi osiągnięciami
sportowymi można zaobserwować spadek wyceny rynkowej klubu. Jest to zastana-
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Tabela 2. Wyniki korelacji rang Spearmana

Wartości korelacji rang Spearmana R*

Zmienne
EVA
VAIC

EVA

VAIC

MV

cBV

IC (MVcBV)

MultValue

FV

UEFA
points

1,00

0,04

0,16

0,04

0,08

0,33

0,13

-0,42

0,28

0,60

0,12

-0,64

-0,66

-0,89

1,00

0,41

MV

1,00

cBV
IC (MV-cBV)

-0,30

1,00

-0,39

1,00

Mult-Value

0,02

-0,76

-0,16

-0,55

0,38

0,94

1,00

FV

0,37

-0,03

1,00

0,30

UEFA points
*

Zaznaczone na czerwono wartości są istotne dla p<0,05.

0,08
0,36

-0,22

1,00

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 1. Mapa rozrzutu korelacji MV (w milionach GBP) z UEFA points.
Źródło: opracowanie własne.
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wiające i pozwala na postawienie pytań badawczych na przyszłość, czy i dlaczego
rynek obniża wycenę klubu wraz ze wzrostem osiągnięć sportowych. Może to wynikać z dwóch przyczyn o których pisał już Markham [2013] w swojej pracy, że wycena
klubów na giełdzie papierów wartościowych jest ograniczona i nieefektywna przez
niską płynność finansową. Drugi argument dotyczył zjawiska inflacji wynagrodzeń
i wydatków na transfery wraz z osiąganymi sukcesami sportowymi i wpływami finansowymi klubów sportowych w Anglii.
Wykres 2 prezentujący zależność wyceny wartości dodanej kapitału intelektualnego od wyceny klubu metodą wieloczynnikową, mimo dobrej korelacji w całej próbie pokazuje, że jeśli przyjrzymy się zależności dla wybranego klubu, niekoniecznie
będzie można tą zależność potwierdzić, widać to szczególnie po rozrzucie danych
dotyczących klubu Manchester United (MU).

Podsumowanie
Na bazie przeprowadzonych badań nie można ostatecznie potwierdzić, że wybrane metody wyceny wartości dodanej zastosowane w klubach sportowych są silnie
zależne od wyników sportowych, czy wykazują co najmniej dobrą zależność wobec
5,0

Arsenal2017
4,5

Arsenal2015

Arsenal2016
Arsenal2014
4,0

Arsenal2013

VAIC

3,5
3,0
2,5
MU2016
MU2014MU2013
MU2017

2,0
1,5
1,0
200

MU2015

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
MultValue

Wykres 2. Mapa rozrzutu korelacji VAIC z MultValue (w milionach GBP).
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siebie. Nawet dobrze skorelowana para dwóch zmiennych tj. VAIC oraz MultValue
przy analizie wykresu rozrzutu poddaje w wątpliwość istnienie takiej korelacji w ramach klubów. Żeby ostatecznie odrzucić lub potwierdzić to założenie konieczne byłoby przeprowadzenie analizy korelacji wewnątrz wybranych klubów angielskich,
ale w znacznie dłuższym szeregu czasowym. Potwierdza to podobne wnioski osiągnięte w innych badaniach nad wyceną kapitału intelektualnego. Badania te [Perechuda 2016] podkreślają, że należy być ostrożnym w analizowaniu próby złożonej
z klubów z różnych rozgrywek piłkarskich. Badanie może być obarczone trudnością
interpretacyjną nawet na próbie klubów w ramach jednej ligi, ponieważ podlegają
one różnym uwarunkowaniom zewnętrznym i wewnętrznym, takim jak inny poziom
i źródła finansowania, odmienna strategia pozyskiwania zawodników, struktura
przychodów itp.
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Załączniki
Tabela 3. Wyniki korelacji rang Spearmana z istotnością p i statystyką t
Spearman R*

Pary zmiennych

Valid
N

Spearman
R

t (N-2)

p-value

EVA & VAIC

10

0,04

0,12

0,91

EVA & cBV

10

0,04

0,12

0,91

EVA & MV

EVA & IC(MV-cBV)
EVA & MultValue
EVA & FV

EVA & UEFA points
VAIC & EVA

10
10
10
10
10
10

0,16
0,08
0,33
0,13

-0,42

0,04

0,47
0,22
1,00
0,36

-1,30

0,12

0,65
0,83
0,35
0,73
0,23
0,91
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Tabela 3. ciąg
Wyniki
dalszy
korelacji rang Spearmana z istotnością p i statystyką t
Spearman R*

Pary zmiennych

Valid
N

Spearman
R

t (N-2)

p-value

VAIC & MV

10

-0,30

-0,88

0,40

VAIC & IC(MV-cBV)

10

0,02

0,05

0,96

VAIC & cBV

VAIC & MultValue
VAIC & FV

VAIC & UEFA points
MV & EVA

MV & VAIC
MV & cBV

MV & IC(MV-cBV)
MV & MultValue
MV & FV

MV & UEFA points
cBV & EVA

cBV & VAIC
cBV & MV

cBV & IC(MV-cBV)
cBV & MultValue
cBV & FV

cBV & UEFA points
IC(MV-cBV) & EVA

IC(MV-cBV) & VAIC
IC(MV-cBV) & MV

IC(MV-cBV) & cBV

IC(MV-cBV) & MultValue
IC(MV-cBV) & FV

IC(MV-cBV) & UEFA points
MultValue & EVA

10

-0,39

-1,21

10

-0,76

-3,28

10

0,08

0,22

10
10

-0,16

0,16

-0,47

0,47

10

-0,30

-0,88

10

0,60

2,12

10
10
10

0,28
0,37
0,12

0,84
1,13
0,33

10

-0,64

-2,33

10

-0,39

-1,21

10

-0,55

-1,87

10

0,94

7,75

10
10
10
10
10
10
10

0,04
0,28
0,38
0,36
0,08
0,02
0,60

0,12
0,84
1,17
1,08
0,22
0,05
2,12

10

-0,55

-1,87

10

-0,66

-2,49

10
10
10

-0,03
-0,89

0,33

-0,09
-5,55

1,00

0,26
0,01
0,65
0,83
0,65
0,40
0,43
0,07
0,29
0,75
0,05
0,91
0,26
0,43
0,10
0,28
0,00
0,31
0,83
0,96
0,07
0,10
0,93
0,04
0,00
0,35
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Wyniki
korelacji rang Spearmana z istotnością p i statystyką t
Tabela 3. ciąg
dalszy
Spearman R*

Pary zmiennych

Valid
N

Spearman
R

t (N-2)

p-value

MultValue & VAIC

10

-0,76

-3,28

0,01

MultValue & cBV

10

0,38

1,17

0,28

MultValue & MV

MultValue & IC(MV-cBV)
MultValue & FV

MultValue & UEFA points
FV & EVA

FV & VAIC
FV & MV

FV & cBV

FV & IC(MV-cBV)
FV & MultValue

FV & UEFA points

UEFA points & EVA

UEFA points & VAIC
UEFA points & MV

UEFA points & cBV

UEFA points & IC(MV-cBV)
UEFA points & MultValue
*

UEFA points & FV

10

0,37

10

-0,03

-0,09

10

-0,22

-0,65

10

-0,16

-0,47

10

0,94

7,75

10
10
10

0,30
0,13
0,12

0,88
0,36
0,33

10

-0,66

-2,49

10

0,41

1,26

10

0,30

0,88

10

-0,42

-1,30

10

-0,64

-2,33

10

-0,89

-5,55

10

0,41

1,26

10
10
10

0,08
0,36

-0,22

zaznaczone na czerwono korelacje są istotne z p <0,05000.

Źródło: opracowanie własne

1,13

0,22
1,08

-0,65

0,29
0,93
0,40
0,53
0,73
0,65
0,75
0,00
0,04
0,40
0,24
0,23
0,83
0,05
0,31
0,00
0,53
0,24
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Value Added Coefficients as a measure of effectiveness in professional football
clubs – Case analysis of Manchester United and Arsenal London
S U M M A RY

Nowadays, football is the most popular game around the world, and especially the Premier
League is one of the most spectacular League in European countries, which is why the study
was selected and done on the example of Manchester United and Arsenal football clubs.
Football is characterized by large money transfers and a high level of market value. The aim of
the article is to assess the impact of added value on the effectiveness of football clubs. Due to
the specificity of the clubs’ activities, in this paper was studied has the added value the potential
to measure change of efficiency and increase of the profits. The field of development is
intellectual property, especially human capital: knowledge, skills, experience and qualification.
It is necessary to focus on such factors. The study in a given article was based on the EVA, VAIC
and Markham methods.
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Wartość dodana jako miernik efektywności w profesjonalnych klubach
piłkarskich – analiza przypadków Manchester United i Arsenal Londyn
STRESZCZENIE

W obecnych czasach piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową na całym
świecie, a zwłaszcza liga angielska jest jedną z najbardziej oglądalnych lig w krajach europejskich, dlatego do badań zostały wybrane przykłady klubów piłkarskich Manchester United
i Arsenal Londyn. Piłka nożna charakteryzuje się dużymi przepływami pieniężnymi i wysokim poziomem wartości rynkowej. Celem tego artykułu jest ocena wpływu wartości dodanej
na efektywność działalności klubów piłkarskich. W pracy badano również czy w związku ze
specyfiką działalności klubów, wartość dodana posiada potencjał do pomiaru efektywności
działań i pomiaru rentowności. Dziedziną wartą podkreślenia w prowadzonych badaniach
jest własność intelektualna, szczególnie kapitał ludzki: wiedza, umiejętności, doświadczenia
i kwalifikacje. Niezbędne jest skupienie się w badaniach na tych czynnikach. Badanie w danym
artykule zostało przeprowadzone na podstawie metod EVA, VAIC i metody Markhama.
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