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Współcześnie organizacja to związek zasobów i kapitału intelektualnego, których 
potencjał staje się najcenniejszy, gdy tworzy wartość dodaną zarówno dla pracowników, 
jak i dla klientów. Nowoczesna organizacja to proces elastycznego, kreatywnego 
i innowacyjnego projektowania celów i zadań, z wykorzystaniem najcenniejszego 
zasobu, jakim jest kapitał ludzki. 

Organizacja jest złożonym podmiotem, składającym się z zasobów materialnych 
i niematerialnych, posiadającym cele i strukturę. Aby mogła realizować swoje zadania, 
wszystkie jej elementy muszą ze sobą współpracować2. 

Organizacja winna funkcjonować wedle tak zwanych zasad sprawnego działania. 
Według T. Kotarbińskiego postaciami tego działania są: skuteczność, korzystność 
i ekonomiczność3. 

Skutecznym jest działanie, które prowadzi do skutku wyznaczonego jako cel. Miarą 
skuteczności jest stopień osiągnięcia celu. 

Korzyść może być przedstawiana jako różnica między wynikiem użytecznym 
a kosztami działania. 

Ekonomiczność to natomiast stosunek wyniku użytecznego do kosztów działania, 
zarówno materialnych, jak i moralnych.  

„Sprawne działanie koncentruje się dzisiaj na tworzeniu systemowych warunków 
kreowania i wykorzystywania zasobów ludzkich, pełnego spożytkowania ich wiedzy, 
umiejętności i twórczej energii”4. 

Przez otoczenie rozumie się zbiór składników, których nie zalicza się do 
składników samej organizacji, ale ich bezpośrednie oddziaływanie lub zmienna 
właściwości może spowodować zmianę stanu samej organizacji5. 

Elementy znajdujące się poza przedsiębiorstwem tworzą warunki działania 
przedsiębiorstwa jako systemu otwartego. Są to czynniki dotyczące rynku, cen, 
zaopatrzenia, zbytu i postępu technicznego, jak również ekonomiczne, prawne, 
polityczne oraz ekologiczne. 

Otoczenie kształtuje zachowanie się organizacji. Odpowiednie zachowanie się 
organizacji polega na reagowaniu na zmiany zachodzące w otoczeniu, a także w samej 
organizacji po to, aby zapobiec zmniejszeniu efektywności działania systemu. 

 
 

 
1 Opracowanie jest wycinkiem większej całości za Stosik A, Morawski M „Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów 

w sporcie. Wyd. AWF Wrocław, 2009, przytoczono tu obszerne fragmenty niniejszej pracy. 
2 P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer, Warszawa 2001, s. 13. 
3 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław, 1963, s. 11 i nast.  
4 J. Penc, Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000, s. 18. 
5 Znaczenie kluczowej roli otoczenia jest dostrzegane przez wiele dyscyplin zajmujących się zarządzaniem organizacją i nie stanowi 

wyłącznie specyfiki podejścia finansowego czy też marketingowego. Niemniej jednak należy tu podkreślić, iż każdy rodzaj 
zarządzania, także innowacjami, a tym samym wpływ otoczenia na działania innowacyjne występujące w przedsiębiorstwie, 
regionie, państwie.  
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Organizacja sportowa w ujęciu wielowymiarowym 
 
Sektor organizacji sportowych to głównie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury 

fizycznej, federacje sportowe, związki sportowe, ośrodki sportu i rekreacji, sportowe 
spółki akcyjne oraz szkolne kluby sportowe. 

Organizacje sportowe to prawie 40% sektora pozarządowego, których główną 
działalnością są sport, turystyka i rekreacja6. 

Spośród wszystkich organizacji, które wskazały „sport, turystykę, rekreację i hobby” 
jako obszar swych działań”: 

 „co trzecia prowadzi zajęcia w zakresie amatorskiej kultury fizycznej, organizuje 
zawody sportowe, prowadzi obiekty sportowe,  

 co piąta zajmuje się organizowaniem imprez turystycznych i rekreacyjnych, 
prowadzeniem obiektów służących turystyce lub rekreacji,  

 co dziesiąta prowadzi działalność hobbystyczną, kluby i koła zainteresowań,  
 co siódma zajmuje się inną działalnością w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji” 

7. 

W dobie postępującej komercjalizacji sportu i przekształcania się polskich 
organizacji sportowych z organizacji non-profit w podmioty komercyjne, funkcjonują one 
głównie w sferze usług. Kluby sportowe, przekształcane w sportowe spółki akcyjne, 
muszą działać jak organizacje stosujące marketingową orientację rynkową. Funkcjonują 
na kształtującym się rynku sportowym i powinny stosować właściwe w takich 
uwarunkowaniach metody działania. Zakres centralnego finansowania sportu, 
szczególnie zawodowego, stale się zmniejsza i wymagane jest rozwijanie umiejętności 
pozyskiwania zasobów finansowych w organizacjach samorządowych i od sponsorów. 

Istotne jest przygotowanie do pracy w organizacjach sportowych, które prowadzą 
działalność na dwóch rynkach, czyli skierowaną do odbiorców swych usług (widzów 
imprez sportowych, kibiców) oraz do przedsiębiorstw i osób chcących zainwestować 
w sport, jak też do sponsorów sportu. 

Organizacje sportowe postrzegane na rynku polskim to głównie8: 
 kluby sportowe, działające w różnych dyscyplinach,  
 stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym polskie związki sportowe, 
 nowo powstające organizacje sportu, typu ligi sportowe;  
 agencje sportowe, 
 federacje sportu, 
oraz inne, takie jak: 
 przedsiębiorstwa, które rozważają inwestycje w sport lub są potencjalnymi 

sponsorami organizacji sportowych,  
 przedsiębiorstwa produkujące sprzęt sportowy, 
 przedstawiciele mediów realizujący transmisje sportowe i w ten sposób 

uczestniczący w przekazywaniu produktów sportowych kibicom.  
 

Kluby sportowe jako szczególny rodzaj organizacji sportowej 
 

Klub sportowy jest podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania 
w zakresie kultury fizycznej, uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym 

 
6 M. Borowska, www.gazeta.ngo.pl   
7 Tamże. 
8 M. Pastwa, Zarządzanie finansami instytucji sportowo - rekreacyjnych, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, 

Warszawa 2000. 
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i tworzącą w formie stowarzyszeń kultury fizycznej sportowych spółek akcyjnych lub 
innych zgodnych z prawem form organizacyjnych9. Podstawową jednostką 
organizacyjną w klubie sportowym jest sekcja sportowa w określonej dyscyplinie 
sportowej, która realizuje zadania statutowe klubu. 

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się dwie kategorie klubów sportowych10: 
 kluby uczestniczące w oficjalnym klasyfikowanym współzawodnictwie 

sportowym, 
 kluby nieuczestniczące w oficjalnym klasyfikowanym współzawodnictwie 

sportowym. 
Jeżeli klub będzie uczestniczył we współzawodnictwie sportowym, którego 

organizacją i realizacją zajmować się będzie właściwy Polski Związek Sportowy bądź 
inny podmiot, któremu Polski Związek Sportowy przekazał to uprawnienie, to wówczas 
taki klub zaliczyć należy do pierwszej kategorii, czyli uzyska on status klubu 
uczestniczącego w oficjalnie klasyfikowanym współzawodnictwie sportowym. Wszystkie 
inne kluby, które nie będą brały udziału we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez ustawowo wskazany organ, uznawane są za kluby 
nieuczestniczące w oficjalnie klasyfikowanym współzawodnictwie sportowym. 

Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych w sporcie oraz zachodzące między 
nimi relacje, zarówno o charakterze niekomercyjnym jak i coraz częściej komercyjnym, 
upoważnia do stwierdzenia, że mamy w Polsce do czynienia z tworzeniem się nowego 
rynku sportowego. 

Ponadto zarządzanie zasobami klubu sportowego ma wymiar systemowy. Oznacza 
to, że dysponowanie nimi na poziomie strategicznym wywołuje mniejsze lub większe 
zmiany na pozostałych poziomach11. 

Należy w tym miejscu wspomnieć, iż zespoły sportowe i zawodnicy bezpośrednio 
realizują 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 koordynacji.  

Rzeczywista organizacja zespołu sportowego jest więc kompromisem pomiędzy 
organizacją założoną przez menedżera - selekcjonera a samorzutną emocjonalno - 
społeczną i charakteryzuje się następującymi cechami12: 

 cele i zadania realizowane przez zespół i zawodników, mogą być wyznaczone 
przez klub bądź mogą wynikać z własnych potrzeb; 

 występuje podział ról w grze, będących wypadkową pozycji zajmowanej 
w zespole i umiejętności zawodnika; 

 następuje integracja społeczna zespołu z menedżerem poprzez wpływ liderów 
nieformalnych; 

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

 
9 M. Pastwa, Zarządzanie finansami instytucji sportowo - rekreacyjnych, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, 

Warszawa 2000, s. 53. 
10 R. Panfil, Zarządzanie produktem klubu sportowego, Warszawa 2004, s. 8.  
11 Tamże, s. 5.  
12 Tamże, s. 92-93.  
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 kontakty pomiędzy członkami zespołu wynikają z koncepcji prowadzenia gry 
sportowej oraz ze struktury społecznej zespołu; 

 autorytet jest uzależniony od wiedzy i umiejętności oraz pozycji zajmowanej 
w zespole;  

 członkowie zespołu sportowego współdziałają w zakresie sprawnej realizacji 
celów gry sportowej.  

Zarządzanie graczami opiera się na wielu założeniach, z których do najważniejszych 
można zaliczyć13:  

 „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 zawodników i zespół; 

 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 usprawnień i wprowadzać zmiany ulepszające strategię prowadzenia gry 
sportowej, uwzględniając obserwowane tendencje rozwojowe dyscypliny; 

 dla realizowanych powyższych założeń korzysta się z metod zarządzania. 

Współczesna organizacja sportowa jest więc jedną z wielu organizacji komercyjnych, 
która uwzględnia rzeczywistość rynkową ze wszystkimi jej konsekwencjami zarządczymi14. 

W krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych rynek sportowy został 
zdefiniowany już w latach 70. ubiegłego stulecia, a współcześnie, np. w USA, plasuje 
się na 11 miejscu pod względem wartości obrotów (152 mld $) wśród wszystkich 
rynków branżowych15. 

Podmioty rynku sportowego, zwłaszcza organizacje sportowe, w coraz większym 
stopniu muszą poddawać się rygorom gospodarki wolnorynkowej. Ich działania muszą 
być nakierowane na respektowanie oczekiwań nabywców i zaspokajanie ich potrzeb. 

Według R. M. Kanter: „Organizacja przyszłości wymaga koncentracji działań na 
polityce kadrowej. Instytucje mają za zadanie pomóc pracownikom zdobyć takie 
umiejętności i nauczyć ich polegania na własnych siłach, tak, 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 umiejętności 
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”16. 

Zmieni się charakter nie tylko samych organizacji, ale i pracowników. Na rynek pracy 
(dotyczy to również organizacji sportowych) wkraczają bowiem ludzie nowych wartości, 

 
13 R. Panfil, Zarządzanie produktem klubu sportowego, Warszawa 2004, s. 99-100.  
14 G. Łasiński, Sprawność zarządzania organizacją sportową, Wrocław 2003, s. 7 i nast.  
15 Z. Waśkowski, Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje, www.swiatmarketingu.pl [za:] 

A. Meek, An estimate of the size and supported economic activity of the sports industry in the United States, Sport 
Marketing Quarterly, no 6, 1997, p. 15-21. 

16 R. M. Kanter: Pozyskiwanie ludzi dla organizacji przyszłości, (W:) Organizacja przyszłości, pod red. F. Hesselbein, 
M. Goldsmitha i R. Beckharda, Business Press, Warszawa 1998, s. 163.  
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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”17. 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, a często nawet środki na pokrycie kosztów kształcenia. 
W zamian pracownicy obiecują firmie, iż będą wykazywać inicjatywę w tworzeniu 
wartości dla klientów, a tym samym pomnażać zysk firmy. 

Podobnym przeobrażeniom podlegają organizacje sportowe, które na dziś działają 
w przestarzałych strukturach i znacząco odbiegają od współczesnych wymogów 
efektywnych organizacji uczących się.  

Jedną z głównych przyczyn trudności czy kryzysów w organizacjach jest brak 
zrozumienia faktu, że współczesne zarządzanie jest bardzo złożonym procesem, 
niemieszczącym się coraz częściej ani w dotychczasowych doświadczeniach 
kierowniczych, ani w klasycznych teoriach18. 

Organizacje sportowe muszą uczyć się adaptacji do zmian i wspomagać swoje 
procesy zarządcze nowoczesnymi koncepcjami zarządzania. Jedynie podejście 
rynkowe może przyczynić się do sukcesu klubu sportowego, gdyż takie właśnie 
postrzeganie kierowania gwarantuje uwzględnienie najważniejszych podmiotów, 
tj. zawodników jako klientów wewnętrznych oraz kibiców i sponsorów. 

 
Ekonomiczne aspekty sportu19 
 

W publikacjach z dziedziny nauk społecznych, definiując pojęcie sportu, kładzie się 
nacisk na troskę o sylwetkę, zdrowie, dobre samopoczucie, zabawę lub chęć rywalizacji 
z przeciwnikiem i osiąganie jak najlepszych wyników20. Już tu należy szukać korzeni 
dychotomii, jaka towarzyszy pojmowaniu rynku sportowego i dalej także marketingowi 
sportowemu.  

W literaturze przedmiotu rynek sportowy definiowany jest jako podsystem szerzej 
rozumianego rynku, tworzonego przez nabywców, których potrzeby, związane 
z wykorzystywaniem sportu, są zaspokajane przez podmioty oferujące produkty sportowe 
mające postać usług, dóbr materialnych, informacji, miejsc lub innych osób21. 

Szacuje się, że pod koniec ubiegłego stulecia w podmiotach działających na rynku 
sportowym Stanów Zjednoczonych zatrudnionych było 4,5 mln osób, a w Wielkiej 
Brytanii – 400 000 osób22. Rynek sportowy Australii to m.in. 217 000 zatrudnionych 
w ponad 11 000 podmiotów gospodarczych, które łącznie wytwarzają około 1,2% 
PKB23.  

 
17 J. A. Żongler, Wpływ zmian pokoleniowych na życie organizacji, (W:) Organizacja przyszłości, cyt. wyd., s. 39-40.  
18 B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Warszawa 1999, str.16.  
19 Z. Waśkowski, Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje, czasopismo internetowe „Świat 

Marketingu”, AE Poznań, 2005. 
20 „Europejska Karta Sportu”, (W:) Sport Wyczynowy, nr 5-6, 1993 r.; Mała Encyklopedia Sportu, PWN, Warszawa 

1987, B. Ryba, Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Polska Korporacja Menedżerów 
Sportu, Warszawa 2000, s. 23. 

21 por. B.G. Pitts, D.K. Stotlar, Fundamentals of Sport Marketing, Fitness Information Technology, Inc. Morgantown 
2002, p. 4-5. 

22 M.D. Shank, Sports Marketing, Prentice Hall, New Jersey 2002, p. 6-8. 
23 N. Pope, D. Turco, Sport & Event Marketing. The McGraw-Hill Companies, Inc. Roseville 2001, p. 2. 
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„W słowniku biznesu sportowego można znaleźć 13 zawodów związanych z rynkiem 
sportowym. Gwałtowny rozwój rynku sportowego w ostatnich dwóch dekadach XX 
wieku wynika z wielu przesłanek. Najczęściej wymienia się takie jak: wzrost liczby 
widzów oglądających widowiska sportowe, zwiększające się zainteresowanie mediów 
transmisjami wydarzeń sportowych, coraz wyższa wartość obrotów i zysków 
generowanych na rynku sportowym, rozwój sponsoringu sportowego, globalizacja 
sportu, troska o zdrowie i sylwetkę''24.  

Wielu badaczy rynku sportowego25 podejmowało próby określenia cech 
charakterystycznych dla tego rynku. W sposób najbardziej kompleksowy cechy tego rynku 
określił w 1985 r., uznawany za ojca marketingu sportowego, Bernard Mullin. Kategorie 
ilustruje tab. 1, w której scharakteryzowano, cechy wybranych kategorii rynku sportowego. 

Tab. 1. Cechy rynku sportowego wg B. Mullina26 
Źródło: B.J. Mullin, Internal Marketing - a More Effective Way to Sell Sport, in: G. Lewis, 
H. Appenzeller (eds.), Succesful Sport Management, Charlotteville, Michie 1985, p. 15-
22, za Waśkowski Z. 

Kategorie Cechy 
Rynek   organizacje sportowe jednocześnie ze sobą współpracują i rywalizują, 

 konsument na rynku sportowym zwykle uważa się za eksperta, 
 występuje wysoka fluktuacja popytu. 

Produkt   produkt sportowy jest niematerialny i subiektywnie oceniany, 
 wynik rywalizacji sportowej jest nieprzewidywalny, więc menedżer nie może, 
 zapewnić nabywcom oczekiwanego efektu, 
 sport jako produkt najczęściej jest konsumowany publicznie, 
 sport jest produktem oferowanym zarówno na rynku B2C i B2B, 
 ukierunkowane na efektywność działania marketingowe powinny, 
 koncentrować się na produkcie poszerzonym, a nie na jego rdzeniu, 
 sport jest uniwersalnym nośnikiem przekazu i odwołuje się do wszystkich, 
 przekrojów życia (geograficzny, demograficzny, socjo-kulturowy itp.). 

Cena   cena, jaką płaci konsument za oglądanie widowiska jest jedynie częścią, 
 ogólnego poziomu jego wydatków, 
 często ceny są ustalane na poziomie możliwym do zaakceptowania przez, 
 nabywcę, a nie z myślą o całkowitym pokryciu kosztów organizacji sportu, 
 trudno jest ustalić cenę jednostkową metodami tradycyjnymi, 
 dochody pośrednie, np. sprzedaż praw do transmisji, są czasem wyższe od dochodów 

bezpośrednich, np. ze sprzedaży biletów. 
Dystrybucja  podstawowy produkt sportowy, jakim jest czynność nie wymaga organizacji  

 dystrybucji fizycznej, gdyż jest świadczony, dostarczany i konsumowany  
 w jednym miejscu i czasie 

Promocja   media chętnie emitują programy sportowe, promując w ten sposób sport, 
 menedżerowie zabiegają o tworzenie ogólnego wizerunku organizacji, 
 sportowej, natomiast media i sponsorzy koncentrują się na tych aspektach, 
 sportu, które podwyższają jego oglądalność, 
 z uwagi na pozytywne postrzeganie sportu wiele przedsiębiorstw próbuje, 
 wykorzystać ten fakt w swoich działaniach promocyjnych. 

Analiza zidentyfikowanych przez Mullina cech rynku sportowego prowadzi do 
wniosku, iż prosta implikacja rozwiązań marketingowych, stosowanych przez podmioty 
działające na innych rynkach branżowych może okazać się nieefektywna. 
Uwzględnienie tego faktu wymusza celowość redefinicji marketingowej orientacji 
podmiotów tego rynku oraz częściowej dekompozycji stosowanych zasad i narzędzi 
marketingowych27. 

 
24 Z Wałkowski, Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje, AE Poznań, 2005. [za:] por. 

J. Klisiński, Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa 2000 r., s. 10-11. 

25 m.in.: B. Mullin, B. Pitts, D. Stodlar, S. Hardy, H. Westerbeek, M. Shank. 
26 za Z. Waśkowski, Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje, czasopismo internetowe 

„Świat Marketingu”, AE Poznań, 2005. 
27 za Z. Waśkowski, Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje, czasopismo internetowe 

„Świat Marketingu”, AE Poznań 2005. 
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Relacyjny model rynku sportowego28 

Badacze literatury przedmiotu wielokrotnie podejmowali próby budowy modeli rynku 
sportowego, by określić jego ramy i strukturę podmiotową lub przedmiotową. Do 
najbardziej znanych modeli można zaliczyć:  

 Model rynku sportowego opracowany przez B. Pitts i L. Fielding oraz L. Miller, 
gdzie autorzy wyłonili trzy duże segmenty tego rynku, które tworzą odpowiednio: 
podmioty zajmujące się organizowaniem sportu (kluby sportowe lub ośrodki 
rekreacyjne), podmioty wytwarzające materialne dobra sportowe i przedstawicieli 
jednostek wspierających sport (np. trenerzy, fizjoterapeuci), natomiast trzeci 
segment skupia podmioty, które zajmują się promowaniem sportu29 (sponsorzy, 
media sportowe itp.).  

 Uproszczony model rynku sportowego, opracowany przez M. Shanka, który 
zakłada, że rynek ten tworzą dwie grupy podmiotów (odbiorcy i dostawcy) oraz 
produkty sportowe, które stanową przedmiot wymiany30.  

 Model rynku sportowego zaproponowany przez B. Mullina, S. Hardy'ego 
i W. Suttona, gdzie rynek sportowy został zobrazowany za pomocą czterech 
kategorii podmiotów lub działań związanych ze sportem. Są to odpowiednio: 
organizatorzy widowisk sportowych, producenci i dystrybutorzy materialnych 
dóbr sportowych oraz rządowe organizacje non profit, podmioty organizujące 
życie sportowe na poziomie szkolnym i wreszcie podmioty wspierające, takie jak: 
związki sportowe, sponsorzy, działacze sportowi31.  

Rynek sportowy w Polsce znajduje się we wczesnym stadium rozwoju, a tworzące 
go podmioty, z racji wielu uwarunkowań historycznych, społecznych, legislacyjnych w 
różny sposób realizują swoje zadania. Z tych powodów opracowano relacyjny model 
rynku sportowego32, który – bazując na dorobku innych badaczy – uwzględnia te 
różnice i przez to w większym stopniu oddaje faktyczny obraz polskiego rynku 
sportowego (rys. 1).  

Usługodawcy
Producenci

i dystrybutorzy

Organizacje sportowe
(kluby sportowe i organizacje

kultury fizycznej)
Usługodawcy

Producenci

i dystrybutorzy

Dostawcy OdbiorcyOdbiorcy

 
Rys. 1. Relacyjny model rynku sportowego  

Źródło: Z. Waśkowski Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe 
implikacje, AE Poznań, 2005 

Model tworzy jedna grupa dostawców oraz dwie grupy odbiorców. Za dostawców 
uznaje się te podmioty, które, działając bezpośrednio na rzecz sportu i instytucji 
sportowych, tworzą go lub wspierają. Jak twierdzi T. Slack podmiotem, który działa 

 
28 Podrozdział jest kompilacją opracowania Z. Waśkowskiego pod tym samym tytułem, op.cit.  
29 B.G. Pitts, L.F. Fielding, L.K. Miller, Industry segmentation theory and sport industry: Development a sport industry 

segment model, Sport Marketing Quarterly, no. 3, 1994, p. 15-24. 
30 M.D. Shank, Sports Marketing, Prentice Hall, New Jersey 2002, p. 11-45. 
31 B.J. Mullin, S. Hardy, W. A. Sutton, Sport Marketing, Human Kinetics, Champaign 2000, p. 17. 
32 Z. Waśkowski, Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje, czasopismo internetowe „Świat 

Marketingu”, AE Poznań 2005.  
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bezpośrednio na rzecz sportu lub go bezpośrednio wspiera jest każdy podmiot, który 
funkcjonuje na rynku sportowym i traktuje go jako swój podstawowy obszar działania 
(core business)33. 

W grupie dostawców wyłoniono trzy typy podmiotów i są to:  
 Organizacje sportowe, a w tym: kluby sportowe, w myśl ustawy uznawane 

w Polsce za podstawowe jednostki zajmujące się organizowaniem kultury 
fizycznej34, oraz pozostałe organizacje kultury fizycznej, do których należy 
zaliczyć m.in. szkoły sportowe, związki sportowe, ośrodki sportu i rekreacji.  

 Producenci i dystrybutorzy sportowych dóbr materialnych. Są to 
przedsiębiorstwa, które działając w sposób komercyjny, bezpośrednio wspierają 
sport i dostarczają odbiorcom finalnym obuwie, odzież oraz sprzęt i wyposażenie 
sportowe. Zaliczane są do dostawców bezpośrednio wspierających sport.  

 Podmioty usługowe, świadczące swoje usługi zarówno odbiorcom finalnym jak 
i odbiorcom instytucjonalnym. Można tu wymienić m.in. wypożyczalnie sprzętu 
sportowego, punkty serwisowe, agencje marketingu sportowego, menedżerów 
i agentów reprezentujących interesy klubów lub poszczególnych sportowców35.  

 Podstawowe instrumenty marketingowe, na których bazują organizacje sportowe 
to klasyczne 4P, niekiedy uzupełniane 3 instrumentami stosowanymi 
w marketingu usług. D. Watt, obok 4P, w marketingu sportowym proponuje 
jeszcze: przebieg widowiska sportowego (programming), oprawę widowiska 
sportowego (packaging) oraz właściwy czas, w którym się ono odbywa 
(presentation). Według M. Shanka piątym instrumentem marketingowym 
w sporcie jest sponsoring, a zdaniem R. Irwina, W. Suttona i L. McCarthy'ego za 
instrument marketingowy należy uznać atmosferę podczas oglądania rozgrywek 
sportowych36.  

Cechą charakterystyczną organizacji sportowych, szczególnie zauważalną wśród 
organizacji typu non profit, jest – jak twierdzi H. Howaniec – dualizm w zarządzaniu. 
Oznacza to, że tego typu organizacje sportowe powinny opracowywać dwie, opierające 
się na zasadach marketingowych strategie działania: jedną skierowaną na rynek 
odbiorców finalnych, a drugą na rynek odbiorców instytucjonalnych (dostarczycieli 
funduszy na działalność organizacji)37. Kolejne zagadnienia, które mają bezpośredni 
wpływ na zakres działań marketingowych organizacji sportowych to współpraca z mediami 
oraz podporządkowywanie się regulaminom organizacji nadrzędnych (np. związków 
sportowych, międzynarodowych organizacji sportowych itp.)  

Sytuacja, w jakiej przychodzi działać organizacjom sportowym, to nowe wyzwania 
dla menedżerów tych organizacji – stąd rosnące zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych menedżerów marketingu sportowego, którzy będą potrafili sprostać 
wyzwaniom stojącym przed zarządzaniem takimi podmiotami. 

W dużych organizacjach na rynku gospodarczym funkcje menedżera są mocno 
wyspecjalizowane na poszczególnych poziomach zarządzania. Nie dotyczy to jednak 
menedżerów sportowych, którzy postrzegani są raczej jako globaliści ze specyficznymi 
umiejętnościami w zakresie określonej specjalizacji, np.: trenerskiej, to ludzie na tzw. 
każdą okazję, którzy muszą wypełniać większość funkcji związanych z utrzymaniem 

 
33 Zarządzanie firmą sportową, praca zb. pod red. K. Perechudy, Wyd. Leopoldinum, Wrocław 1999, s. 117. 
34 Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r., Dz. U. nr 25, poz. 113. 
35 Z. Waśkowski, Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje, czasopismo internetowe „Świat 

Marketingu”, AE Poznań 2005.  
36 R.L. Irwin, W.A. Sutton, L.M. McCarthy, Sport Promotion and Sales Management. Human Kinetics, Champaign 

2002, p. 294, za Z. Wałkowski, Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje, czasopismo 
internetowe „Świat Marketingu”, AE Poznań 2005. 

37 H. Howaniec, Uwarunkowania działalności marketingowej organizacji non profit, mat. konf. Strategie - Marketing, 
pod red. A. Chodyńskiej, M. Huczak, L. Sochy, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko Biała 2001, 
s. 48. 
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swojej sekcji, grupy czy drużyny. Stąd nowe spojrzenie na role współczesnego 
menedżera, zwłaszcza w kontekście pracy zespołowej czy grupowej. 

Skuteczny i efektywny menedżer współczesnej organizacji sportowej w zakresie 
postaw powinien posiadać: ogromną zdolność adaptacyjną, odwagę i szybkość 
w podejmowaniu decyzji, silny system etyczny oraz poczucie przynależności 
i wewnętrznej integracji. Współczesny menedżer powinien także odznaczać się wysoką 
wiarygodnością oraz stylem zachowania charakteryzującym się nadmiarem pomysłów 
oraz budzeniem entuzjazmu wśród swoich podwładnych. Powinien ponadto wyróżniać 
się wysokim poziomem akceptacji zawodników i zespołów sportowych38. 

W zakresie umiejętności powinien charakteryzować się: dokonywaniem szybkich 
wyborów oraz wywieraniem wpływu na rzeczywistość. 

Do podstawowych kompetencji39 powinno należeć budowanie zespołów 
i grupowanie wokół siebie zwolenników. Szczególną cechą menedżera „jutra” powinna 
być wysoka odporność na stres oraz adaptacja do zmian. 

W zakresie działania domeną powinno stać się natomiast doradzanie (mentoring), 
przewodzenie (coaching) oraz wspieranie i inspirowanie tworzenia struktur 
(zespołowych) poprzez rozwój kultury i kooperacyjne nastawienie do klientów 
wewnętrznych40.  

Szczególną rolą menedżerów współczesnych organizacji sportowych powinno być 
tworzenie specyficznej i sprzyjającej kultury organizacyjnej. 

Organizacja sportowa musi budować swoje kluczowe kompetencje w oparciu 
o posiadany kapitał intelektualny. 

Kapitał intelektualny to wiedza, praktyczne doświadczenia, technologia, dobre 
stosunki z klientami oraz wszelkie umiejętności pozwalające firmie osiągnąć przewagę 
konkurencyjną41. Nowoczesne firmy coraz częściej upatrują sukcesu swojej działalności 
w inwestowaniu w zasoby niematerialne. 

Organizacje sportowe swój kapitał intelektualny, w zakresie kapitału ludzkiego 
budują o szczególne zasoby niematerialne, jakimi są trenerzy i menedżerowie sportowi, 
którzy pozostają w relacjach z klubem sportowym. Osobna grupę stanowią agenci 
sportowi, którzy pozostają w szczególnych relacjach z zawodnikami. 

Trener to „specjalista kierujący całokształtem przygotowań zawodnika lub drużyny 
do zawodów, opracowujący plan i program treningu, założenia taktyczne i kalendarz 
startów oraz – w sportach zespołowych – prowadzący drużynę w czasie meczu”42. 

W spisie zawodów43 określono go jako osobę działającą samodzielnie lub w zespole 
na rzecz wychowania i nauczania w określonej dyscyplinie sportu na wszystkich 
poziomach usprawnienia fizycznego w intencji uzyskania maksymalnie dobrego wyniku.  

W opisie tego zawodu zostało wyliczone wiele obowiązków, jak np. pozyskiwanie do 
sportu i dokonywanie wyboru zawodników z punktu widzenia ich różnych predyspozycji, 
opracowywanie wieloletnich i krótkoterminowych planów szkoleniowych, doskonalenie 
cech wolicjonalnych i osobowych w celu uzyskania mistrzostwa sportowego, 

 
38 A. Stosik, Kierunek zmian współczesnych organizacji sportowych: wizja menedżera jutra, (W:) Strzelectwo sportowe: 

nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, pod red. K. Kurzawskiego, Wydawnictwo BK, Wrocław 2004, s.33-37. 
39 Kompetencje rozumiane są tutaj jako zestaw wiedzy, postaw i zachowań, nakierowanych na efektywne działania 

w ciągle zmieniającym się sytuacjach zawodowych. 
40 Klienci wewnętrzni w rozumieniu autorki to zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy organizacji sportowej. 
41 L. Edvinsson., M.S. Malone, Intellectual Capital: The proven way to establish your company real valve by 

measuring its hidden brain power, Piatkus, London 1997.  
42 W Polsce zawód trenera usankcjonowany został Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku.  

Z postanowień tej ustawy wynika, iż trenerem może być osoba, która ukończyła studia wyższe w zakresie 
wychowania fizycznego ze specjalnością trenerską lub trenerskie studia podyplomowe dla absolwentów szkół 
wyższych.”(Ważny, 1989). 

43 B. Ryba, Spis zawodów o kulturze fizycznej, Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Płacy i Spraw Socjalnych, 
Warszawa 1993. 
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inspirowanie i kontrola badań lekarskich, uczenie zawodników techniki i taktyki walki 
sportowej itp.44 

Trener, w warunkach polskich klubów sportowych powinien posiadać wszechstronne 
umiejętności organizacyjne idące w parze z wysokim poziomem kompetencji 
specjalistycznych. Oprócz przygotowania pedagogicznego, nienagannej postawy 
moralnej i etycznej, powinien prezentować wiele umiejętności menedżerskich, gdyż to 
on właśnie piastuje wiele funkcji związanych z zarządzaniem, sekcją, zespołem czy 
zawodnikiem.  

Nieco odmienne zadania i funkcje przynależne są osobie coacha. 
W literaturze przedmiotu możemy spotkać się z wieloma interpretacjami pojęcia 

coacha i coachingu. Pierwsze zapożyczone zastosowanie pojęcia coach miało miejsce 
w sporcie, gdzie coach jest nie tylko trenerem umiejętności sportowych, lecz również 
towarzyszem oraz osobą motywującą i wspierającą.  

Coach45 w sporcie jest także, a może przede wszystkim, trenerem umiejętności 
i zdolności mentalnych zawodnika. Tym samym staje się oczywistym fakt, że jest on 
raczej neutralnym partnerem rozmowy i interakcji, który swojemu „coachowanemu” 
klientowi otwiera i ułatwia proces (dalszego) rozwoju oraz wspiera zmiany w jego 
zachowaniu. Coaching pomaga w przezwyciężaniu destrukcyjnych nawyków 
i ograniczających przekonań.  

Coach – w szerszym znaczeniu tego pojęcia - to osoba zajmująca się 
indywidualnym szkoleniem w zakresie rozwijania wybranych umiejętności na poziomie 
zachowań oraz umiejętności mentalnych zawodnika, pracownika czy klienta. 
W szerszym ujęciu coach wspomaga również proces funkcjonowania zespołów i pracy 
w grupach. 

Osoba coacha, chcąc profesjonalnie poprowadzić proces coachingu, musi łączyć 
w sobie bogate doświadczenia zawodowe z umiejętnościami przywódczymi oraz, co 
najważniejsze, powinna umieć przekazywać wiedzę i stymulować rozwój pracownika, 
zawodnika, zespołu w odpowiednim kierunku. Coach powinien posiadać szereg 
określonych predyspozycji. Powinien pełnić dla zawodnika rolę partnera. Powinien 
przekazywać wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia poprawy realizacji celów. 
Powinien umiejętnie prowadzić go w kierunku odkrywania ukrytych zdolności oraz 
możliwości. Rolą coacha jest pomaganie w uwalnianiu wewnętrznego potencjału. 
Coaching koncentruje się na rozwiązaniu problemu, nie na szukaniu jego przyczyn.  

Agent sportowy to osoba współpracująca z zawodnikiem oraz klubem sportowym. 
Podstawową funkcją agenta sportowego jest reprezentowanie interesów zawodnika na 
rynku sportowym, głównie w zakresie kontraktów sportowych oraz sponsoringowych. 
Agenci sportowi wspierani są przez instytucje doradztwa prawniczego, służące najczęściej 
wsparciu tworzenia indywidualnych kontraktów w myśl przepisów i ustaw dla korzyści obu 
stron umowy. 

Menedżer sportowy to osoba sprawująca funkcje kierownicze, względnie zarządcze, 
w różnych podmiotach organizacyjnych, głównie w instytucjach funkcjonujących 
w obszarze kultury fizycznej, a w szczególności sportu. Osoba menedżera związana 
jest z daną instytucją sportową i działa na rzecz jej interesów i realizacji jej celów. 
Dysponuje i zarządza kapitałem i zasobami danej organizacji sportowej bądź 
wyodrębnionej komórki organizacyjnej, np. sekcji, działu marketingu, itp. 

Termin „menedżer sportowy" odnosi się często do organizatora imprez sportowych, 
zarządcy obiektu sportowego, kierownika zespołu sportowego. W nowoczesnym ujęciu 
menedżer sportowy powinien być postrzegany również jako lider organizacji sportowej, 

 
44 B. Ryba, Organizacja i zarządzanie sportem polskim, Warszawa 1995. 
45 www.gerros.eu 
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zarządca klubu sportowego, którego kwalifikacje sportowe poparte są znajomością 
sztuki organizacji i zarządzania. Współczesny menedżer w instytucji sportowej to osoba 
wysoko wykształcona, zarówno w dziedzinie wiedzy o kulturze fizycznej, jak i ekonomicznej 
oraz psychologicznej. Ponadto menedżerowie sportowi powinni mieć takie cechy jak: 
profesjonalizm, wysokie morale, intuicja, poczucie sprawiedliwości, umiejętność 
współdziałania w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, wysoka kultura osobista, 
umiejętność strategicznego myślenia, a także zdolność korzystania z doświadczeń 
zarówno swoich, jak i cudzych. Doskonały menedżer musi być przedsiębiorczy, 
komunikatywny, pracowity, stanowczy, wytrwały, a ponadto, w zarządzaniu sportem, 
powinien cechować się zdolnością przestrzegania kodeksu etyki. Stosowanie się do tych 
zasad na stanowisku menedżera w sporcie, szczególnie w zarządzaniu transferami, to 
cecha wielce pożądana. 

Organizacja sportowa to szczególny rodzaj firmy, w której model menedżera staje 
się niezbędnym czynnikiem warunkującym osiąganie sukcesów w całej działalności 
instytucji sportowej. Menedżer sportowy to również specyficzny rodzaj pracownika, 
który zarządza sportem i jest w pełni uprawniony do podejmowania decyzji na poziomie 
taktycznym, operacyjnym, a często strategicznym46.  
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