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Zarządzanie we współczesnej organizacji sportowej 
a kierowanie zespołem jako odpowiedź nowoczesnej 

organizacji na zmiany w otoczeniu 
 
 

Cel opracowania: wskazanie nowego podejścia do zarządzania organizacją 
sportową, poprzez wdrażanie tzw. pracy zespołów jako efektywnych struktur, które 
poprzez koncentrację kompetencji i uzgadnianie celów osiągają wyższe rezultaty 
i korzyści organizacyjne. 

 
Zarządzanie, jako zespół działań niezbędnych do realizacji celów, przy 

wykorzystaniu wszelkich zasobów organizacji, ulega w ostatnich latach głębokim 
przemianom. 

Pojawia się szereg nowoczesnych i nowatorskich koncepcji na rozwiązywanie 
problemów współczesnej organizacji. Dotyczy to zarówno organizacji w branżach 
produkcyjnych i handlowych, ale w szczególności usługowych, które powoli zaczynają 
dominować na rynku a do których należą organizacje sportowe. 

Przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy wielkości, funkcjonują na rynku 
w określonym otoczeniu, które charakteryzuje w ostatnich latach wzrost nowości zmian, 
wzrost intensywności zmian, wzrost szybkości zmian oraz jego rosnącą złożoność. 
Zmiany te są kompleksowe i jednocześnie coraz trudniejsze do przewidzenia. Samo 
otoczenie w coraz większym stopniu wpływa na działania przedsiębiorstw, stając się 
jednocześnie coraz mniej przyjazne1. 

Transformacja systemowa, jaka dokonała się pod koniec lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia oznaczała radykalną zmianę filozofii gospodarowania zasobami 
organizacji opartej na mechanizmach rynkowych. Nowe rozwiązania strukturalne miały 
zwiększać samodzielność, samorządność oraz samofinansowanie zmieniających się 
instytucji oraz miały być potencjalnie źródłem zapoczątkowania konkurencji rynkowej a 
tym samym powstania mechanizmu wymuszającego wprowadzanie rachunku 
ekonomicznego. 

Z perspektywy ostatnich lat działalności przedsiębiorstw podlegającym omawianym 
procesom można stwierdzić, iż zmiany strukturalne w wielu branżach dokonuję się 
wręcz rewolucyjne w innych stanowią długą i powolną ewolucję. Do sektora powolnych 
zmian bez wątpienia należą organizacje sportowe2. 

Transformacja gospodarcza Polski dotyka wszelkich dziedzin życia oraz wszystkich 
działań gospodarczych. Proces ten nie ominął również przedsiębiorstw i organizacji 
sportowo-rekreacyjnych. 

Postępująca komercjalizacja powoduje, że zarządzanie organizacją sportową coraz 
wyraźniej zmierza w kierunku osiągania sukcesów rynkowych a nie jak dotąd jedynie 
społecznych, choć przemiany te dokonują się dość wolno. 

Organizacje sportowe muszą zatem zmierzyć się z nowymi wyzwaniami gospodarki 
rynkowej. Muszą usprawniać swoje struktury przechodząc od bardzo 

 
1 Stosik A. Kierunek zmian zarządzania w organizacjach usługowych branży sportowo-rekreacyjnej, materiały 

niepublikowane, przygotowane na Międzynarodową Konferencję Naukową "Zmiany w procesie zarządzania 
przedsiębiorstwem", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, listopad 2005. 

2 W artykule przyjęto, że organizacje sportowe to zarówno kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej jak i 
ośrodki sportu i rekreacji działające na rynku polskim. 
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shierarchizowanych, wysoce scentralizowanych struktur smukłych do bardziej 
nowoczesnych, płaskich struktur organizacyjnych, gdzie rozpiętość kierowania 
dostosowana jest do zadań i funkcji poszczególnych jednostek organizacji, gdzie 
delegowanie uprawnień decyzyjnych oraz uzgadnianie celów organizacji jest 
kluczowym elementem przetrwania i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. 

W realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach, naczelną rolę 
odgrywają ludzie. Rola człowieka w organizacji podkreślana jest od czasu upadku 
powojennej koniunktury, kiedy to dominowało podejście Naukowej Organizacji Pracy 
Taylora. Wtedy to intensywnie poszukiwano metod i technik zarządzania według nowej 
koncepcji zarządzania, którą określamy dziś psychosocjologiczną. Koncepcja ta traktuje 
organizację jako "zbiór grup nieformalnych, ukształtowanych w procesie pracy na 
zasadzie różnorodnych więzi nieformalnych. Grupy te mają swoje nieformalne cele, jak 
i swoje hierarchie wartości, które stają się podstawą swoistej kontroli zachowań"3. 

W tym właśnie okresie szczególnego znaczenia nabrała funkcja kierowania, czyli 
zbiór działań skierowany na zasoby ludzkie organizacji, w tym na proces formułowania i 
uzgadniania celów, planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania 
personelu organizacji, którego celem jest realizacja przyjętych strategii w sposób 
zorganizowany, efektywny i racjonalny. 

Kierowanie to dążenie do osiągnięcia konkretnych celów, dzięki współpracy z innymi 
członkami organizacji. Takie podejście do kierowania nie zawsze obecne jest 
w organizacjach sportowych, a bez wątpienia współpraca na wszelkich poziomach 
funkcjonowania organizacji przynosi znacznie większe efekty niż działanie indywidualne 
na wielu poziomach hierarchii tych organizacji. 

Rola kierownika ulegała, na przestrzeni ostatnich lat, wielu przemianom. Wydaje się, 
że w polskich klubach sportowych funkcja kierowania realizowana jest według koncepcji 
Fayola, twórcy Szkoły Administracyjnej w teorii zarządzania, który preferował w kadrze 
kierowniczej kwalifikacje, polegające na umiejętności kierowania i organizowania 
procesu pracy. Kierownik w tej koncepcji to przede wszystkim specjalista od 
"administrowania". Obecnie to archaiczne nieco podejście ewoluuje w kierunku 
nowoczesnego spojrzenia na rolę kierownika - menedżera, którego umiejętności to 
przede wszystkim zdolność do perspektywicznego myślenia, umiejętność analizy i 
syntezy, umiejętność przewodzenia i motywowania w oparciu o budowanie 
pożądanej kultury organizacyjnej. 

Proces kierowania nie jest jednoznaczny z procesem przewodzenia. Dobry 
kierownik powinien być jednocześnie przywódcą – niestety zbyt często nie jest. 
Przewodzenie wynika bezpośrednio ze stosunków kierownika z pracującymi z nim 
podwładnymi. Kierownik przewodzi innymi zachęcając ich do wspólnego osiągania 
celów pośrednich wynikających z głównego celu organizacji. Przewodzenie jest, więc 
takim elementem zarządzania, który wykorzystuje postawę – charyzmę osoby 
zajmującej kierownicze stanowisko w mniejszym zaś stopniu zależności hierarchiczne 
i wynikające z nich uprawnienia kierownicze. 

Wiele organizacji sportowych, w tym również kluby sportowe, częściej przypominają 
Fayolowską praktykę podejścia do sprawowania funkcji kierowniczej niż nowoczesną 
organizację, która reprezentuje bardziej twórcze, innowacyjne i niekonwencjonalne 
podejście do zarządzania. 

W kontekście oczekiwań współczesnej, nowoczesnej i dynamicznej organizacji 
lansuje się w ostatnich latach pracę projektową, pracę w oparciu o zespoły 
pracownicze i prace grupową, jako odpowiedz na poszukiwania bardziej efektywnych 
struktur organizacyjnych, w mocno zmiennym i niespokojnym otoczeniu rynkowym 
polskich organizacji. 

 
3 Kieżun W. Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. SGH, Warszawa 1997, str.68 
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Skąd, zatem takie przeświadczenie o większej efektywności pracy grupowej 
i budowaniu zespołów4 pracowniczych oraz kierowaniu nimi? 

Zespoły pracują efektywniej niż pojedyncze jednostki, szczególnie, jeśli do 
wykonania zadania potrzebne są różnorodne umiejętności, doświadczenia i poglądy. 
Praca zespołowa, której szczególny przypadek obserwujemy w sporcie, otwiera 
niezmierzone możliwości pracy poprzez współdziałanie i osiąganie efektu 
synergicznego. Z doświadczenia wielu zespołów sportowych, wiadomo, że zdarza się, 
iż zespoły tzw. „gwiazd” nie osiągają wysokiej skuteczności. Dlaczego? 

Podstawową przyczyną złego funkcjonowania zespołów jest niechęć do ponoszenia 
tzw. zbiorowej odpowiedzialności, choć w przypadku porażek wspomnianych wyżej, 
pewnie nie tylko o odpowiedzialność chodzi ale przede wszystkim o koncentrowanie się 
na indywidualnych potrzebach poszczególnych członków. 

W pracy zespołowej siły koncentruje się przede wszystkim na osiąganiu wyników 
i na podstawowych zasadach funkcjonowania zespołu, nie zaś na wysiłkach 
podejmowanych w celu tworzenia zespołu. 

Charakterystyczne cechy efektywnych zespołów to: 
· głębokie zaangażowanie w działania ukierunkowane na osiąganie celu5, 
· wspólne podejście członków do wykonywanych zadań, wspólna odpowiedzialność 

za wynik. 
Aby poszczególne zespoły mogły skutecznie działać, członkowie zespołu muszą 

mieć zdolności: otwartego i uczciwego komunikowania się ze sobą, zajmowania się 
różnicami i rozstrzyganiem konfliktów oraz sublimowania celów osobistych dla dobra 
zespołu. Stąd kierujący zespołem powinni precyzyjnie budować grupę, w oparciu 
o potrzebę kluczowych kompetencji jego członków, skupiać się na doskonaleniu 
wszelkich cech jego członków oraz umiejętnie stosować wzmocnienia, czyli nagradzać. 

Efektywny zespół, to szczególny rodzaj grupy, której członkowie: 
· zauważają wzajemną zależność i wspomagają osobiste i zespołowe cele. 
· czują się współwłaścicielami, ponieważ zobowiązani są do realizacji celów, które 

sami formułowali. 
· swym udziałem i swymi silnymi stronami pomagają w drodze do sukcesu. 
· pracują w atmosferze otwartej dla nowych idei, myśli, uczuć i pytań. 
· prowadzą otwarte i szczere rozmowy i są zainteresowani zdaniem innych. 
· traktują konflikty jako część stosunków międzyludzkich i widzą w nich okazje do 

innowacji i kreatywności. 
· - uczestniczą aktywnie w procesie wymiany myśli, akceptują jednak różnicę 

poglądów traktując ją jako szansa a nie zagrożenie. 
Celem każdego zespołu są pozytywne wyniki, a nie jednomyślność za wszelką 

cenę6. 

 
4 Zespół to szczególny rodzaj grupy mogący osiągnąć wysoką efektywność, dzięki wykorzystaniu potencjału 

wszystkich jego członków w procesie realizacji wspólnie sformułowanych i uzgodnionych celów. Ze względu na 
wysoką spójność możliwe jest wykorzystanie owego potencjału i generowania efektu synergii, w procesach 
komunikacji, poprzez sterowanie wzajemnymi interakcjami.  Synergia w pracy grupowej to taka współpraca dwóch 
lub więcej liczby uczestników, by ich działanie dawało skutek większy niż suma skutków wywoływanych przez 
każdą osobę z osobna.(efekt: 2 + 2 = 5)Synergia jest nadrzędna dla efektu organizacyjnego i efektu facylitacyjnego 
(efekt współudziału i publiczności) Więcej na ten temat w C.K.Oyster "Grupy" Poznań, 2000, 

W opracowaniu pojęcie zespołu traktowane jest uniwersalnie i odnosi się w takim samym stopniu do zespołów 
pracowniczych jak i do zespołów sportowych. 

5 Często w grach zespołowych, w trakcie meczu, celem wielu zawodników jest, np. przejęcie piłki, zdobycie 
określonej ilości punktów, "brylowanie" na parkiecie, a nie koncentracja na wyniku, który ostatecznie przynosi 
zwycięstwo. 

6 W oparciu o materiały szkoleniowe Akademii Prezentacji G. Łasiński,, Warsztaty: Budowanie zespołów 
projektowych, 2005 
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Zarządzanie w klubach sportowych nie sprowadza się jedynie do administrowania jej 
najcenniejszymi aktywami, a te aktywa to przede wszystkim ludzie a nie tylko 
materialne zasoby organizacji. 

Nowoczesna organizacja powinna kreować swoją rzeczywistość w oparciu 
o kreatywnych kierowników-menedżerów7. Kierownicy, bez względu na szczebel w 
strukturze organizacji, powinien mieć formalne uprawnienia do oddziaływania na 
zachowania swoich podwładnych, tak aby wykonywane przez nich zadania, włączały 
się w nurt działań wszystkich członków organizacji i sprzyjały realizacji celów 
organizacyjnych8. 

Szczególna rola kreatywności w omawianym podejściu, wynika przede wszystkim 
z jej podstawowej funkcji jako nośnika nowych idei, pomysłów i koncepcji, stanowiących 
istotne źródło rozwoju organizacji. 

Owa kreatywność jest niezwykle pożądana zwłaszcza w takich organizacjach jak 
kluby sportowe, gdyż to właśnie tutaj wiele funkcji zarządczych i kierowniczych skupia 
się w jednej osobie, np. trenerzy w polskich klubach bardzo często pełnią szereg funkcji 
menedżerskich, choć nie są do tego odpowiednio przygotowani, bo ich kluczowe 
kompetencje dotyczą raczej treningu sportowego a nie procedur i funkcji 
marketingowych. 

W takiej polskiej rzeczywistości, tym bardziej konieczne jest wdrażanie koncepcji 
zespołowego zarządzania organizacją, gdzie określone jednostki pracownicze mogą 
pełnić jednocześnie wiele ról i funkcji, biorąc udział w pracach wielu zespołów 
projektowych9. 

Trenerzy i zawodnicy, mogą z powodzeniem uczestniczyć w wielu uzgodnieniach 
marketingowych a prezesi w sposób kreatywny mogą włączać się w prace nad 
uzgadnianiem celów organizacji, które muszą być spójne i komplementarne dla 
wszystkich działań klubu10. 

Traktowanie, zatem całej organizacji sportowej jako zespół, który zarządza wieloma 
projektami11 może być receptą na przetrwanie, rozwój i konkurencyjność tych 
organizacji. Zespoły nie osiągają, bowiem sukcesu bez połączenia wspólnej 
i indywidualnej odpowiedzialności za wyniki. Praca zespołowa wspomaga różnorodne 
działania zarządcze, takie jak planowanie, przygotowanie budżetu czy ocena wyników. 
Wysokie korzyści pracy zespołowej zauważa się w usprawnianiu procesów organizacji 
oraz optymalizowaniu procedur. 

Działania wykonywane zespołowo dają wymierne rezultaty, jeśli koncentrują się na 
kluczowych korzyściach, dążąc do uzyskiwania wysokiej efektywności na każdym 
poziomie w strukturze poprzez elastyczne podejście do realizacji celów. 

Członkowie zespołów, częściej podejmują konstruktywne ryzyko oraz 
eksperymentują z nowymi podejściami do działania, co wpływa na skuteczność procesu 
uczenia się, przeprowadzania zmian i rozwijania umiejętności. 

 
7 Kierownik, menedżer to osoba dysponująca określonymi zasobami w celu zaspokojenia określonych potrzeb 

organizacji. W organizacji sportowej cele takie realizują zarówno trenerzy jak i kierownicy sekcji, dyrektorzy czy 
prezesi. Jednocześnie każdy z nich realizuje je na podstawie swoich kompetencji i na określonym szczeblu, 
a dotyczyć mogą zarówno planowania i realizowania procesów treningowych jak i strategii finansowania klubu. 

8 Błaszczyk W., Kreatywność i przedsiębiorczość jako cechy współczesnego menedżera, [w:] red. T. Listwan, Sukces 
w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Prace Naukowe AE, Wrocław 2004 

9 Projektem, w przypadku klubu sportowego, możemy nazywać proces planowania i realizowania określonego celu, 
np. pozyskanie nowego zawodnika na drodze transferu, wyjście z grupy, wejście do II ligi,, wyszkolenie zawodnika 
lub pozyskanie nowego sponsora. Do realizacji projektu wdraża się najbardziej kompetentnych 
w danej dziedzinie pracowników, w tym również trenerów, coachów i pracowników administracyjnych. 

10 W dzisiejszej rzeczywistości działania klubów sportowych w Polsce, cele trenerów i zawodników rozmywają się 
i nie zawsze, a nawet często są mało spójne z celami zarządów. Cele prezesów czy finansistów, nie koniecznie 
sprzyjają realizacji celów trenerów. Taka sytuacja nigdy nie będzie sprzyjać efektywnemu zarządzaniu. 

11 Patrz, przypis 9. 
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Zespoły lepiej też motywują do działania oraz oferują większe możliwości rozwoju 
jednostek i całej organizacji. Ważne jest zatem, aby osoby zajmujące wysokie 
stanowiska kierownicze potrafiły nie tylko oceniać, kiedy konieczne jest działanie 
zespołowe, ale również zapewnić poszczególnym zespołom warunki do efektywnej 
pracy. 
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