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Współczesne wyzwania  
w procesie prowadzenia grupy sportowej 

 
 

Kluby sportowe podlegają ciągłym przeobrażeniom. W zależności od fazy rozwoju 
realizują one różne cele: społeczne, publiczne, rynkowe. Zmiany te zachodzą w sposób 
cykliczny i wyznaczone są dynamiką zmiennych sytuacyjnych oraz procesów 
zachodzących w samych klubach. Współczesna organizacja2 sportowa jest więc jedną 
z wielu organizacji komercyjnych, która uwzględnia rzeczywistość rynkową ze 
wszystkimi jej konsekwencjami zarządczymi3. 

Dynamiczny rozwój sportu oraz instytucji sportowych rodzi potrzebę coraz szerszego 
i głębszego poznania praw, które rządzą prawidłowym procesem treningowym 
i prowadzą do efektywnego przebiegu walki sportowej. Niewątpliwie centralną postacią 
w całym procesie szkolenia sportowego jest trener.  

Na przełomie dziesięcioleci rola trenera ulegała licznym przeobrażeniom. Obecnie 
trener jest nie tylko kierownikiem procesu treningowego, realizującym program 
szkolenia, ale także specjalistą, który powinien posiadać wiedzę organizatorską oraz 
duże uwrażliwienie na potrzeby rynkowe. Do głównych jego zadań należy 
opracowywanie planów treningowych, taktyk treningów i strategii rozwoju kariery 
sportowej zawodnika, jak również budowanie zespołu oraz współpraca z grupami 
wspierającymi proces treningowy. Wobec tak licznych zadań i funkcji, współczesny 
trener musi wykazać się ogromną skutecznością działania na gruncie organizacyjno-
zarządczym. 

Naturą i esencją sportu jest rywalizacja, w której liczą się tylko najlepsi. Jedynie 
sprawnie działający trenerzy-menedżerowie mogą osiągać wysokie rezultaty 
w prowadzeniu zespołów sportowych. Ich styl wywierania wpływu na innych, 
uwarunkowany pożądanymi cechami osobowości, będzie rodził albo sukcesy, albo porażki. 

Należy w tym miejscu wspomnieć, iż zespół graczy bezpośrednio realizuje 
podstawowe cele i funkcje klubu. Zespół jest organizacją, która powstaje jako 
wypadkowa tego, co z założeń menedżera – selekcjonera - wprowadzono w życie 
i tego, co wyznaczyły stosunki społeczno - emocjonalne występujące w zespole 
sportowym. Założenia modelowe przyjęte przez menedżera - selekcjonera rozumiane 
są jako racjonalna koordynacja działań zawodników i trenerów dla osiągnięcia 
wspólnego celu, obejmującego rozwój sportowy i rynkowy zespołu. W tym celu 
menadżer - selekcjoner dokonuje podziału zadań, funkcji oraz hierarchizacji władzy 
i odpowiedzialności w prowadzonym zespole. Nieformalne stosunki społeczno-
emocjonalne są natomiast rodzajem koordynacji zachowań prospołecznych w zespole 
sportowym, która powstaje samorzutnie i bezpośrednio z wzajemnych stosunków 
między zawodnikami i trenerami, i wymaga racjonalnej i sformalizowanej koordynacji4.  

 
2 W opracowaniu wszelkie rozważania na temat organizacji, jej sukcesu oraz jej uczestników traktuje się  

w sposób uniwersalny. Autorka przyjmuje, iż preferowane cechy menedżerów są uniwersalne i odnoszą 
sukcesy niezależnie od branży.  

3 G. Łasiński, Sprawność zarządzania organizacją sportową, Wrocław 2003, s. 7 i nast.  
4 R. Panfil, Zarządzanie produktem klubu sportowego, Warszawa 2004, s. 90 i dalsze 
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Rzeczywista organizacja zespołu sportowego jest więc kompromisem pomiędzy 
organizacją założoną przez menedżera-selekcjonera a samorzutną emocjonalno-
społeczną i charakteryzuje się następującymi cechami5: 

 cele i zadania realizowane przez zespół, obok wyznaczonych i narzuconych, 
obejmują także cele i zadania podjęte przez graczy; 

 występuje specjalizacja realizowanych w grze zadań, będących wypadkową 
pozycji zajmowanej w zespole i umiejętności gracza; 

 integracją społeczną zespołu regulującą: menedżera-selekcjonera oraz 
przywódcy grup nieformalnych; 

 organizacją działań w grze kieruje menedżer-selekcjoner wraz z wyznaczonymi 
dodatkowo zawodnikami; 

 kontakty pomiędzy członkami zespołu wynikają z koncepcji prowadzenia gry 
sportowej oraz ze struktury społecznej zespołu; 

 zależność autorytetu od wiedzy i umiejętności oraz pozycji zajmowanej 
w zespole;  

 regulowanie zachowań graczy poprzez decyzję, instrukcję ze strony menedżera-
selekcjonera oraz przywódców grup nieformalnych;  

 współdziałanie członków zespołu sportowego w zakresie sprawnej realizacji 
celów gry sportowej w grach klasyfikowanych oraz współzawodnictwo o miejsce 
w tzw. składzie podstawowym zespołu, gdyż liczba członków zespołu jest 
większa niż liczba graczy mogących jednocześnie uczestniczyć w grze 
sportowej6.  

Zarządzanie zespołem sportowym opiera się na wielu założeniach, z których do 
najważniejszych można zaliczyć7:  

 zespół sportowy jako podsystem klubu sportowego składa się z wielu elementów, 
w tym zawodników i trenerów, między którymi występuje sprzężenie zwrotne 
w obrębie zespołu: poprzez menedżera - selekcjonera i przedstawicieli 
zawodników, zespół sportowy „sprzęga się” zwrotnie z władzami klubu, 
a poprzez udział w rozgrywkach klasyfikowanych „sprzęga się” z zespołem 
współzawodniczącym; 

 zespół sportowy stworzony został po to, by realizować postawione cele, 
tj. tworzyć atrakcyjne widowisko oraz promować gracza; 

 w zespole sportowym, jako podsystemie społecznym, wyróżnia się zespół 
kierowniczy (menedżer - selekcjoner i niektórzy wyznaczeni zawodnicy) oraz 
wykonawczy (pozostali zawodnicy), zróżnicowany ze względu na cele i zadania 
realizowane przez zawodników w grze sportowej; 

 cele i zadania mogą być realizowane w różny sposób, wobec czego należy 
szukać ulepszeń i wprowadzać zmiany ulepszające strategię prowadzenia gry 
sportowej, uwzględniając obserwowane tendencje rozwojowe dyscypliny; 

 dla realizowanych powyższych założeń korzysta się z metod zarządzania. 
Wracając do cech współczesnych menedżerów, w tym trenerów, należy przytoczyć 

wyniki badań8 empirycznych, które wskazują na preferowane zachowania i cechy, 
wspomagające proces kierowania oraz wywierania pożądanego wpływu na zachowania 
innych. 

Do najważniejszych cech i zachowań, charakteryzujących idealnego menedżera – 
przywódcę, w opinii respondentów, należą: komunikatywność, otwartość, uczciwość, 
sprawiedliwość, wzbudzanie zaufania, zorganizowanie i uporządkowanie. 

 
5 R. Panfil, Zarządzanie produktem klubu sportowego, Warszawa 2004, s. 92-93 i dalsze 
6 Tamże s. 99-100  
7 Tamże 
8 badania własne 
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Ważna jest również umiejętność stworzenia przyjaznej atmosfery, a także zdolność 
służenia pomocą i wspierającymi radami. Cechy te warunkują odpowiednie relacje na 
gruncie menedżer – zawodnik, które z punktu widzenia przełożonych są najważniejsze. 

Badani wskazali również, że włączanie ich do uzgadniania podstawowych celów 
organizacji jest warunkiem skutecznego zarządzania. Pozostaje to w zgodzie 
z podstawowymi założeniami jednego z modeli9 zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie 
partycypacja pracownicza jest podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania. 
Omawiając temat zaangażowania, nie można pominąć współzależności, która jest 
wtedy, gdy interesy kierownictwa i pracowników są zbieżne oraz gdy kierownictwo 
i pracownicy są od siebie zależni i czerpią z tego stanu korzyści. 

Na wzrost zaangażowania pracowników organizacja może liczyć wtedy, gdy mogą 
być oni współpodejmującymi decyzje, gdy mogą być uczestnikami tworzenia nowych 
praktyk i jeśli są świadomi tego, że ich wkład jest oczekiwany i uwzględniany. 

Idealny menedżer – przywódca powinien być odważny, innowacyjny, zorientowany 
na odkrywanie "nowego" oraz gotowy podjąć ryzyko, by przyczynić się do osiągania 
sukcesów przez zespół. Opinia ta pozostaje w zgodzie z teoriami charakteryzującymi 
sylwetkę skutecznego menedżera – lidera mobilizującego do działania, kreatywnego 
myślenia, eksperymentowania i samodoskonalenia. Można przypuszczać, że zawodnicy 
czują, iż rozwój zespołu oraz ich sukces leży w rękach trenerów sprawnie 
zarządzających i rzucających wyzwania w celu tworzenia nowych wartości. Zestaw 
cech preferowanych przez respondentów przedstawiono na rysunku nr 1. 

 
Rys. 1. Preferowane cechy i zachowania menedżerów. (Źródło: Opracowanie własne) 

 

Z badań wynika również, że pracownicy cenią sobie indywidualne podejście do 
podwładnych oraz indywidualny system motywowania w oparciu o analizę wrażliwości 
każdego z nich. Preferowana jest postawa dynamiczna, energiczna, pełna gotowości do 
działania i natychmiastowego reagowania na zaistniałe problemy.  

 
9 Model Harwardzki, który zakłada 4 główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi: Partycypacja 

pracowników, Ruchliwość pracowników (przemieszczenia), Systemy wynagrodzeń (różne bodźce), 
Organizacja pracy oraz ich koordynację. 
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Idealny10 menedżer osiąga sukces dzięki: umiejętnej współpracy z podwładnymi, 
trafnie podejmowanym decyzjom, zdecydowaniu w realizacji trudnych zadań, 
wytrwałości i konsekwencji w działaniu. 

Inne badania11 wskazują, iż trenerzy w swojej pracy zawodowej realizują szereg ról 
menedżerskich. Do najczęściej wymienianych ról zaliczyć należy rolę propagatora 
dyscypliny sportu, rolę reprezentanta, rolę przywódcy i rolę negocjatora. Równie ważna 
w pracy trenera jest rola wychowawcy, pedagoga i nauczyciela odpowiednich postaw 
i ról kierowniczych. Oprócz wielu ról, trenerzy w swej pracy szkoleniowej charakteryzują 
się licznymi umiejętnościami, jak: umiejętność prowadzenia kontroli treningowej, 
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętność rozwiązywania 
problemów i umiejętność współpracy z innymi ludźmi. 

W swej pracy zawodowej trenerzy niejednokrotnie wypełniają wiele złożonych funkcji 
menedżerskich. Do najliczniej wymienianych należy zaliczyć: kierowanie klubem 
sportowym, organizację imprez sportowych, kontakty społeczne i rozmowy ze 
sponsorami. Zatem dobór kadry trenerskiej powinien uwzględniać cechy 
osobowościowe niezbędne do wykonania pracy zawodowej trenerów. Według 
badanych najważniejszymi cechami są: ambicja, komunikatywność, umiejętność 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, motywacja, sumienność, punktualność, autorytet, 
bezkonfliktowość i wysoka kultura osobista.  

W swej pracy trenerzy napotykają najczęściej na bariery biurokratyczne, bariery 
organizacyjne i bariery kompetencyjne. Stąd selekcja i rekrutacja na stanowiska 
menedżerskie w klubach sportowych powinny mieć bardzo merytoryczny charakter, 
uwzględniający specyfikę pracy trenera, często jednocześnie menedżera i coacha. 

Problematyka cech przywódczych i roli menedżera w organizacji staje się istotnym 
czynnikiem, wpływającym na skuteczne funkcjonowanie organizacji. Należy zauważyć, 
że odpowiedni rozwój kompetencji menedżerskich i unikatowe zdolności umożliwiają 
efektywne wykorzystanie zasobów firmy, takich jak kwalifikacje i wiedza kadr, jak 
również sprawniejszy przepływ informacji, co może stanowić o zdobyciu przewagi 
konkurencyjnej. Ujawnia się niejako potrzeba rozwijania wspólnego sposobu myślenia, 
swobodnej wymiany pomysłów, co umożliwia powstanie oryginalnych koncepcji 
i alternatywnych sposobów efektywnego działania. Uwidaczniają się także nowe 
wyzwania dla menedżerów, takie jak tworzenie warunków do samorealizacji, 
realizowania indywidualnych potrzeb, do odpowiedzialności za dokonywane wybory 
i zachowania. Istotne staje się etyczne zachowanie, wywołujące akceptację 
pracowników (zawodników), profesjonalizm, wzbudzający ich chęć zdobywania wiedzy 
oraz umiejętne koordynowanie i integrowanie wysiłków grupy wokół wspólnych celów.  

Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę wprowadzenia nowego profilu 
menedżera, który przewodzi, inspiruje, dostarcza wizji i motywacji do rozwoju. Pozwala 
to na stwierdzenie, które zakłada, że cechy przywódcze determinują efektywne 
zachowania pracowników, a wyższy poziom zadowolenia wykazują pracownicy, których 
menedżer posiada cechy przywódcze.  

Dzisiaj przyjmuje się, że w kreowaniu stylu kierowania najważniejsze są dwa elementy: 
zadowolenie i akceptacja przez podwładnych stosowanego stylu oraz jego efektywność, 
czyli wynik pracy zespołu lub indywidualnego pracownika. Odchodzi się więc od starego 
paradygmatu kierowania. W miejsce 3K (komenderowanie, korygowanie i kontrolowanie) 
wprowadza się regułę 3W (wymaganie, wspomaganie i wiązanie) dla pobudzenia inwencji 
i kreatywności pracowników, a nie tylko żądania od nich dobrego wykonania polecenia.  

 
10 Opracowanie własne, badania własne 
11 Badania na użytek pracy magisterskiej pt. "Funkcje  menedżerskie trenerów", Marek Szczęch, AWF 

Wrocław 2005, str.63-64. 
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Według R. M. Kanter: „Organizacja przyszłości wymaga koncentracji działań na 
polityce kadrowej. Instytucje mają za zadanie pomóc pracownikom zdobyć takie 
umiejętności i nauczyć ich takiego polegania na własnych siłach, aby mogli zapewnić 
sobie bezpieczeństwo i utrzymanie, kiedy nie będą mogli liczyć na taką pomoc ze strony 
pracodawców (...). Aby skutecznie konkurować na rynku, instytucje muszą przyciągać, 
zatrzymywać motywować, a nade wszystko skutecznie wykorzystywać umiejętność 
najbardziej utalentowanych pracowników, jakich będą w stanie znaleźć(...). Ludzie nie 
będą zainteresowani kładzeniem na szalę swoich talentów, nie otrzymując dostatecznie 
dużo w zamian. Przedsiębiorstwa stają wobec konieczności zmiany podejścia do tego 
problemu”12. 

Zmieni się charakter nie tylko samych organizacji, ale i pracowników. Na rynek pracy 
wkraczają bowiem ludzie nowych wartości o odmiennej mentalności od pracowników 
starszej generacji. Ludzie ci „mają znacznie mniejszą ochotę na określanie swojej 
tożsamości przez ścisły związek z organizacją. Wolą raczej traktować siebie jako ludzi 
niezależnych, którzy są w stanie przeprowadzić się na inne miejsce, jeśli to, w którym 
się znajdują nie przypadnie im do gustu (...) będą oni poszukiwać takich zwierzchników, 
których rola przywódcza bliższa jest mentorowi czy trenerowi i (...) będą skłonni wiązać 
się z takimi menedżerami i organizacjami, które tworzą prawdziwe poczucie 
wspólnoty”13. Zmieni się więc całkowicie stosunek pracowników do organizacji. 
Powstanie zupełnie nowy układ współzależności. Istotą nowego układu w nowoczesnej 
organizacji jest transakcja wymienna: inicjatywa za możliwości. Firma oferuje swoim 
pracownikom możliwości osiągnięcia osobistego sukcesu. 
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