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Wstêp
Choæ proces postêpuj¹cej komercjalizacji dzia³alnoœci organizacji
sportowych notowany jest od lat 70. XX wieku, to zalety wynikaj¹ce z potencjalnej implementacji koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu
w przypadku klubów sportowych dosta³y dostrze¿one dopiero w latach
90. XX wieku [Kott, 2005, s. 20–25]. Wtedy te¿ szerzej dostrze¿ono argumenty dla kreowania CSR (Corporate Social Rensponsibility) poprzez sport.
Z jednej strony zauwa¿ono, ¿e sport powinien byæ postrzegany jako unikalne i wa¿ne zjawisko kulturowe, które – poprzez dostarczanie licznych
wartoœci – odgrywa znacz¹cy wp³yw nie tylko na ekonomiczne, ale równie¿ na spo³eczne i œrodowiskowe aspekty ¿ycia [Jenkins, 2012, s. 4].
Z drugiej zaœ dostrze¿ono, ¿e z perspektywy lokalnych spo³ecznoœci klub
pi³karski by³ i pozostanie instytucj¹ spo³eczn¹ i kulturow¹, a nie typowo
rynkowym przedsiêbiorstwem. Zjawisko to, dziêki wykorzystaniu odpowiednich zabiegów o charakterze marketingowym, zaczê³o byæ wykorzystywane dla stworzenia skutecznej i efektywnej zachêty klienta do
skorzystania z us³ug œwiadczonych przez klub.
Zasadniczym celem opracowania jest identyfikacja roli i analiza zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w dzia³alnoœci wspó³czesnych
profesjonalnych klubów pi³karskich, organizuj¹cych i przeprowadzaj¹cych rozgrywki sportowe na w³asny rachunek, ryzyko oraz odpowiedzialnoœæ. Specyfika prowadzonej aktywnoœci gospodarczej powoduje,
¿e wdra¿ane w obrêbie klubów pi³karskich rozwi¹zania z dziedziny CSR
wydaj¹ siê mieæ szerszy wymiar od dzia³añ w tym zakresie realizowanych przez typowe przedsiêbiorstwa komercyjne. Zdaniem niektórych
badaczy daje to potencjaln¹ mo¿liwoœæ kreowania swoistego modelu
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu przez sport, okreœlanego mianem
SCR (Sport Corporate Responsibility) [Smith, Westerbeek, 2007, s. 43].
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Analiza realizacji dzia³añ z zakresu CSR w przypadku polskich
klubów pi³karskich przeprowadzona zosta³a w odniesieniu do podmiotów wystêpuj¹cych w najwy¿szej klasie rozgrywek ligowych (T-Mobile
Ekstraklasa) w sezonie 2014/20151. Wykorzystane w procedurze badawczej dane z zakresu omawianej problematyki pochodzi³y z informacji
umieszczanych w witrynach internetowych klubów sportowych uczestnicz¹cych we wskazanych rozgrywkach oraz ze sprawozdañ Spó³ki Ekstraklasa S.A., bêd¹cej podmiotem zarz¹dzaj¹cym rozgrywkami pi³karskimi T-Mobile Ekstraklasa. Z kolei w przypadku klubów zagranicznych
pos³u¿ono siê danymi dostêpnymi w raporcie sporz¹dzonym na zlecenie
Unii Europejskich Zwi¹zków Pi³karskich UEFA pt. Corporate Social Responsibility in European Football2 oraz (w mniejszym stopniu) w sprawozdaniach odwo³uj¹cych siê do tematyki CSR w pi³ce no¿nej, opracowanych dla wybranych europejskich federacji pi³karskich.

1. Dzia³alnoœæ spo³eczna w hierarchii celów funkcjonowania
klubów pi³karskich
Œledz¹c genezê powstawania klubów pi³karskich, zauwa¿yæ mo¿na,
¿e w wiêkszoœci przypadków by³y one powo³ywane przez lokalne spo³ecznoœci, w obrêbie których odgrywa³y (i nadal odgrywaj¹) istotn¹ rolê
spo³eczn¹. Czêœæ z nich (Everton, Aston Villa) zak³adana by³a przez koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe, jako swoiste narzêdzie pomocy osobom bezdomnym i m³odzie¿y z ni¿szych warstw spo³ecznych [Schulze-Marmeling, 2000, s. 41]. Inne z kolei (Manchester United, Arsenal, Widzew £ódŸ)
fundowane by³y przez korporacje, które poszukiwa³y dla swoich pracowników alternatywnych form spêdzenia wolnego czasu, z dala od alkoholu i innych form aspo³ecznego zachowania [Rosca, 2011, s. 332].
W przypadku klubów brytyjskich znaczna czêœæ organizacji sportowych
(Manchester City, Nottingham Forest) swoje historyczne pocz¹tki bierze
z inicjatyw za³o¿ycielskich w³aœcicieli pubów, którzy organizowali mecze
pi³ki no¿nej z zamiarem budowania œcis³ej wspólnoty miêdzy cz³onkami
spo³eczeñstwa. Niejednokrotnie wreszcie zasadniczym motywem powo³ywania do ¿ycia klubu sportowego by³ szeroko rozumiany patriotyzm.
W celu kultywowania jêzyka ojczystego i narodowych tradycji powsta³y
1

Do ich grona nale¿a³y: Legia Warszawa, Lech Poznañ, Ruch Chorzów, Lechia Gdañsk,
Wis³a Kraków, Górnik Zabrze, Pogoñ Szczecin, Zawisza Bydgoszcz, Œl¹sk Wroc³aw, Podbeskidzie Bielsko-Bia³a, Jagiellonia Bia³ystok, Piast Gliwice, Korona Kielce oraz Cracovia.
2
Szczegó³owy opis realizowanej metody badawczej znajduje siê na stronach 26–33 wskazanego raportu.
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takie organizacje sportowe, jak: baskijski Athletic Bilbao, kataloñska FC
Barcelona czy ¿ydowski Maccabi Tel Aviv.
W pocz¹tkowej fazie swojego istnienia kluby pi³karskie by³y tworzone zgodnie z zasad¹ dobrowolnoœci stowarzyszania siê i samorz¹dnoœci klubowej oraz niezale¿noœci od czynników zewnêtrznych. Ka¿dorazowo zasadniczym celem ich funkcjonowania by³a realizacja celów
spo³ecznych. Dzia³alnoœæ pro publico bono, uto¿samiana z integracj¹ œrodowiska lokalnego, edukacj¹ prospo³eczn¹ i prosportow¹ oraz realizacj¹ pasji sportowych uczestników i sympatyków, sta³a siê celem pierwotnym
funkcjonowania tych podmiotów [Panfil, 2005, s. 11–19]. Czêsto spotykane finansowanie klubów ze œrodków publicznych przyczyni³o siê
w znacznym stopniu do narzucania celów jego dzia³ania. Spowodowa³o
ono tak¿e powstawanie polityczno-ekonomicznych zwi¹zków klubu z otoczeniem.
Tendencje te zaczê³y ulegaæ zmianie dopiero w perspektywie ostatniego pó³wiecza, kiedy to wykszta³ci³ siê nowy model klubu sportowego,
okreœlany jako „model skoncentrowany na sporcie”. Cech¹ charakterystyczn¹ wspomnianego modelu by³ fakt, ¿e sportowcy zaczêli traktowaæ swoj¹ pasjê jako pracê i dostawaæ za ni¹ wynagrodzenie [G³odowski, 2010, s. 602]. Elitarnoœæ uczestnictwa we wspó³zawodnictwie na
poziomie zawodowym oraz gratyfikacje finansowe wyp³acane za sportowy awans niejednokrotnie okaza³y siê byæ czynnikami bardziej mobilizuj¹cymi ani¿eli pozafinansowe motywy realizacji celów spo³ecznych.
Proces rynkowego oddzia³ywania na profesjonalne kluby pi³karskie
wi¹za³ siê ze skrajnym przemodelowaniem zasadniczych motywów funkcjonowania tych¿e podmiotów. Za cele g³ówne dzia³alnoœci zaczê³y byæ
postrzegane m.in.: awans w globalnej rywalizacji, kszta³towanie i sprzeda¿ widowiska sportowego jako produktu, promocja i transfer zawodowców. Dopiero do celów drugorzêdnych zaliczono motywy o charakterze
prospo³ecznym, a mianowicie: integracjê i promocjê œrodowiska lokalnego, edukacjê prospo³eczn¹ i prosportow¹, satysfakcjê z uczestnictwa
czy te¿ awans w grupie spo³ecznej (rysunek 1). W wielu przypadkach
zanotowano niekorzystn¹ sytuacjê wi¹¿¹c¹ siê z faktem, i¿ kluby sportowe (niegdyœ funkcjonuj¹ce jako typowe przedsiêbiorstwa spo³eczne)
odniós³szy ekonomiczny sukces, zaczê³y k³aœæ przesadny nacisk na osi¹ganie efektywnoœci ekonomicznej kosztem realizacji funkcji spo³ecznych
[Hausner, 2008, s. 16–17]. Obecnie jednak w œrodowisku sportowym
coraz powszechniej podkreœla siê, ¿e zadaniem klubów pi³karskich jest
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zaspokajanie potrzeb pro publico bono. Coraz czêœciej te¿ akcentuje siê potrzebê œwiadomoœci roli spo³ecznej, jak¹ klub odgrywa w spo³ecznoœci lokalnej.
Rysunek 1. Hierarchia celów funkcjonowania klubów pi³karskich
w pierwotnej i rynkowej fazie rozwoju

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Panfil, 2005, s. 12 i nast.].

2. Istota i wymiary analityczne Sport Corporate Responsibility
W 1889 r. A. Carnegie w ksi¹¿ce pt. Ewangelia bogactwa okreœli³ dwa
zasadnicze postulaty obrazuj¹ce istotê spo³ecznej odpowiedzialnoœci. Zaliczy³ do nich z jednej strony dobroczynnoœæ, nakazuj¹c¹ osobom bogatym wspomaganie tych biedniejszych, z drugiej zaœ powierniczoœæ, zalecaj¹c¹ traktowanie bogatych jako zarz¹dzaj¹cych dobrem w imieniu
innych ludzi i dysponuj¹cych swoim bogactwem w sposób akceptowany
przez spo³eczeñstwo [Sznajder, 2013, s. 195, za: Ryan, Sójka, 1997]. Pó³
wieku póŸniej H. R. Bowen w opracowaniu pt. Social Responsibility of Businessman po raz pierwszy u¿y³ terminu „odpowiedzialnoœæ spo³eczna”
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w odniesieniu do sfery biznesu. Zaleca³ on wdra¿anie takiego modelu
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, który uwzglêdnia potrzeby ca³ego spo³eczeñstwa oraz respektuje jego wartoœci. Od tego czasu koncepcja
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu wyraŸnie ewoluowa³a, nabieraj¹c
interdyscyplinarnych cech i ró¿norodnych podejœæ analitycznych.
Obecnie spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu postrzegana jest jako
swoisty obowi¹zek wyboru przez kierownictwo takich decyzji i dzia³añ,
które przyczyniaj¹ siê zarówno do dba³oœci o interes w³asny (pomna¿anie
zysku przedsiêbiorstwa), jak i do ochrony i pomna¿ania dobrobytu spo³ecznego [Rybiak, 2001, s. 28]. Sport Corporate Responsibility jest przy tym
tak¹ form¹ dzia³alnoœci, która d¹¿y do realizacji postulatów spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu poprzez sport.
W literaturze przedmiotu niejednokrotnie podkreœla siê odmienny
charakter przedsiêwziêæ z zakresu SCR w stosunku do konwencjonalnych dzia³añ CSR implikowanych przez przedsiêbiorstwa rynkowe.
Wspomniana ró¿nica powodowana jest dwoma zasadniczymi przes³ankami. Nale¿¹ do nich: szczególny charakter sportu jako aktywnoœci
odmiennej od innych form dzia³añ ludzkich [Judycki, 2008, s. 1] oraz
rozbie¿noœæ oczekiwañ interesariuszy3: spó³ek kapita³owych i klubów
pi³karskich.
Istota Sport Corporate Responsibility w znacznym stopniu wywodzi siê
z szeregu unikalnych i specyficznych cech sportu jako zjawiska spo³eczno-kulturowego. Do cech tych zaliczono:
– rosn¹ce znaczenie sportu w œwiatowych mass mediach, przejawiaj¹ce
siê poprzez wzrost liczby i geograficznego zasiêgu przekazów o tematyce sportowej. Dziêki temu uznaje siê, i¿ przekazy sportowe oferowaæ mog¹ znakomite warunki do propagowania i rozpowszechniania
idei spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu wœród obywateli ca³ego
œwiata4;
– mo¿liwoœæ pozytywnego oddzia³ywania na m³odzie¿ poprzez zaanga¿owanie w rywalizacjê i dostarczanie modeli do naœladownictwa.
3

Zakres podejmowanej w opracowaniu analizy jest œciœle powi¹zany z przyjêt¹ interpretacj¹ pojêcia „interesariusz”, za którego uwa¿a siê „grupy lub jednostki, mog¹ce wp³ywaæ
na organizacjê lub podlegaæ jej oddzia³ywaniu” [Freeman, 1984, s. 21]. Zgodnie z rozwijanym modelem spo³ecznego modelu firmy [Freeman, Reed, 1983] uwa¿a siê, i¿ przedsiêbiorstwa pozostaj¹ w relacji z wieloma interesariuszami, zaœ interesy wszystkich grup
posiadaj¹cych umocowanie maj¹ wartoœæ. Jednoczeœnie ¿adna grupa interesantów nie powinna zdominowaæ innych [Donaldson, Preston, 1995].
4
Niektórzy badacze s¹ zdania, ¿e sport charakteryzuje siê praktycznie nieosi¹galn¹ dla
innych bran¿ moc¹ przekazu [Wright, 1999, s. 271].
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Sport nagradza takie cechy osobowe, jak: wytrwa³oœæ, samodyscyplina, samozaparcie, wysi³ek woli, umiejêtnoœæ podporz¹dkowania swoich ambicji zespo³owi i jego celom, które s¹ nieodzowne w ramach
regu³ wyznaczaj¹cych grê sportow¹. A zatem sport jest tak¹ form¹ aktywnoœci, której celem jest wychowanie i kszta³towanie postaw cenionych w zindywidualizowanym œwiecie;
– mo¿liwoœæ propagowania dzia³añ maj¹cych na celu ochronê i poprawê zdrowia ludzkiego, promowanie zdrowego stylu ¿ycia i prewencjê w stosunku do chorób cywilizacyjnych. Holistyczne podejœcie
do cz³owieka i jego natury obliguje do zaliczania sportu jako wa¿nego
czynnika umo¿liwiaj¹cego osi¹gniêcie dobrostanu psychofizycznego
jednostek, polepszania jakoœci ich ¿ycia oraz szeroko rozumianego samorozwoju;
– wp³yw na kreowanie pozytywnych interakcji spo³ecznych, upowszechnianie tzw. „patriotyzmu lokalnego” [Long, Robinson, 2006, s. 58–62]
oraz tworzenie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi kapita³u spo³ecznego;
– wp³yw na propagowanie zrozumienia kulturowego i integracji spo³ecznej. Powinnoœci¹ sportu jest wspieranie wzajemnego zrozumienia
i tolerancji poprzez dzia³ania zmierzaj¹ce do wykorzeniania rasizmu
z ¿ycia codziennego oraz zmniejszania negatywnych relacji pomiêdzy
przedstawicielami poszczególnych warstw kulturowych;
– mo¿liwoœæ dostarczania natychmiastowych korzyœci w formie zadowolenia i ogólnie pojmowanej satysfakcji zarówno wzglêdem uczestników, jak i obserwatorów rywalizacji sportowej [Smith, Westerbeek,
2007, s. 42]. Cecha ta wi¹¿e siê z ludyczn¹ koncepcj¹ sportu postrzeganego przede wszystkim przez pryzmat zabawy – dzia³ania wolnego
o charakterze odœwiêtnym [Judycki, 2008, s. 2];
– coraz popularniejsz¹ koncepcjê upowszechniania zrównowa¿onego
rozwoju oraz idei proekologicznych poprzez uczestnictwo w sporcie.
Pomimo powszechnego przekonania, ¿e spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu zwiêksza wartoœæ wizerunku przedsiêbiorstwa, zapewnia
³atwiejszy dostêp do kapita³u, podnosi atrakcyjnoœæ podmiotu gospodarczego wzglêdem potencjalnych inwestorów itp., presja konkurencyjnoœci
powoduje, i¿ nadal wiele przedsiêbiorstw jest rozliczanych wy³¹cznie
przez pryzmat realizacji interesów wzglêdem jego w³aœcicieli [Zuzek,
2012, s. 200]. W przypadku organizacji sportowych zasada ta zwyczajowo
nie jest spe³niana. Trafne wydaje siê stwierdzenie, ¿e jest to spowodowa-
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ne preferencjami interesariuszy klubów pi³karskich, które zasadniczo
ró¿ni¹ siê od oczekiwañ interesariuszy typowych przedsiêbiorstw produkcyjnych b¹dŸ us³ugowych (tablica 1).
Tablica 1. Zró¿nicowanie oczekiwañ wybranych interesariuszy:
przedsiêbiorstw komercyjnych oraz profesjonalnych klubów pi³karskich
Grupa
interesariuszy
w³aœciciele

Oczekiwania
Typowe przedsiêbiorstwo
komercyjne
– zmiany dochodu równe co
najmniej rynkowej stopie
procentowej;
– brak zainteresowania
sprawowaniem w³adzy
w przedsiêbiorstwie oraz
realizacj¹ celów
prospo³ecznych
w przypadku, gdy obni¿y
to jego rentownoœæ.

klienci

– korzyœci p³yn¹ce z faktu
nabycia produktu/ us³ugi
i wynikaj¹ce z istoty
nabywanego dobra;
– korzyœci dodatkowe (d³ugi
okres gwarancyjny, us³ugi
serwisowe, rabaty na
kolejne produkty itp.)

pracownicy

– odnoszenie sukcesów
sportowych;
– zasadniczo nastawienie na
generowanie jak
najwy¿szych zysków (choæ
w wielu przypadkach jest to
negowane);
– szacunek i uznanie
w oczach lokalnej/globalnej
spo³ecznoœci.
– bycie czêœci¹ sportowej
wspólnoty;
– prze¿ywanie i spe³nianie
sportowych marzeñ.

– osi¹ganie jak najwy¿szych
dochodów i korzyœci
pozap³acowych;

– osi¹ganie jak najwy¿szych
dochodów i korzyœci
pozap³acowych;

– bezpieczeñstwo
zatrudnienia;

– mo¿liwoœæ uczestnictwa
w rywalizacji sportowej na
jak najwy¿szym poziomie.

– mo¿liwoœæ awansowania
i samorozwoju.
rz¹d,
samorz¹dy
lokalne

Profesjonalny klub pi³karski

– wp³ywy z tytu³u podatków. – ochrona i podkreœlanie
wartoœci spo³ecznych
i kulturowych pi³ki no¿nej.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Buhler, 2006, s. 33; Jurek, Kornacka, 2000, s. 18].

Z perspektywy obu typów organizacji szczególn¹ kategori¹ interesariusza przyczyniaj¹c¹ siê w najwiêkszym stopniu do kreowania wartoœci
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podmiotu gospodarczego jest klient. On bowiem, poprzez generowanie
przep³ywów pieniê¿nych, tworzy warunki dla bezpiecznego obrotu
i wzrostu gospodarczego ka¿dego przedsiêbiorstwa. W przypadku klubu
pi³karskiego klientem nie jest jednak typowy nabywca produktu (us³ugi),
który uwagê skupia na cenie, innowacyjnoœci czy parametrach technicznych zakupionego dobra (œwiadczenia), lecz kibic, którego ³¹czy szczególna wiêŸ z dru¿yn¹, z któr¹ sympatyzuje. Relacja ta okreœlana jest jako
psychologiczne przywi¹zanie jednostki do klubu, które z jednej strony
umo¿liwia odczuwanie przynale¿noœci z wiêksz¹ grup¹ spo³eczn¹ [Wann,
Branscombe, 1991, s. 121], z drugiej zaœ jest Ÿród³em specyficznych i niepowtarzalnych doznañ emocjonalnych [Madrigal, 1995, s. 209].
Zasadnicza dyferencjacja oczekiwañ wzglêdem analizowanych podmiotów gospodarczych widoczna jest równie¿ z punktu widzenia spo³ecznoœci lokalnych. W przypadku wiêkszoœci przedsiêbiorstw komercyjnych spo³ecznoœæ lokalna, przyznaj¹c prawo do lokalizacji danej spó³ki,
d¹¿y do czerpania korzyœci z p³aconych podatków oraz ekonomicznych
i socjalnych wydatków przez ni¹ ponoszonych [Zuzek, 2012, s. 200]. Mo¿e
ona narzucaæ pewne zobowi¹zania spo³eczne, mo¿e tak¿e obligowaæ do
uwzglêdniania w³asnych preferencji podczas okreœlania strategii spó³ki.
Natomiast w odniesieniu do klubów pi³karskich spo³ecznoœæ lokalna
z regu³y nie definiuje takich wymagañ. Kluby s¹ raczej traktowane jako
integralna czêœæ owej spo³ecznoœci oraz jako instytucje reprezentuj¹ce
dany region na zewn¹trz.
W 2009 roku Babiak i Wolfe [2009, s. 735–736] wyró¿nili cztery modele podejmowania i realizowania dzia³añ z zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w profesjonalnych klubach pi³karskich (rysunek 2).
Podstaw¹ s³u¿¹c¹ do ich wyznaczenia by³y nastêpuj¹ce kryteria: skala inicjatyw SCR podejmowanych przez dany klub oraz orientacja zewnêtrzna
klubu (external orientation).
Rysunek 2. Modele Sport Corporate Responsibility w profesjonalnych
klubach pi³karskich

Orientacja zewnêtrzna

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Babiak, Wolfe, 2012, s. 735].
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W efekcie wyodrêbniono:
– model dzia³añ ad hoc, wi¹¿¹cy siê z doraŸnym podejmowaniem
dzia³añ z zakresu SCR w klubach pi³karskich. Ma on charakter zwykle
dzia³añ tymczasowych, spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu nie jest
trwale zakorzeniona w filozofii/strategii klubu;
– model pierwszeñstwa celów interesariuszy wewnêtrznych (model korporacyjny), zak³adaj¹cy koniecznoœæ koncentracji dzia³añ SCR poprzez
przestrzeganie zasady podmiotowoœci pracowników w zakresie zarz¹dzania kapita³em ludzkim. Przejawia siê on poprzez dzia³ania nakierowane na utrzymywanie sprawiedliwoœci spo³ecznej wœród klientów wewnêtrznych, tworzenie szans na rozwój osobowoœciowy
personelu, kreowanie poczucia stabilizacji i bezpieczeñstwa. Cenionym i czêsto wcielanym w ¿ycie przyk³adem tego typu rozwi¹zañ jest
szczególna troska o m³odych zawodników (wychowanków) klubu.
W literaturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e realizacja modelu pierwszeñstwa celów interesariuszy wewnêtrznych czêsto uniemo¿liwia
nale¿yte wype³nianie celów o charakterze spo³ecznym wzglêdem otoczenia zewnêtrznego [Bruch, Walter, 2005, s. 49–53];
– model pierwszeñstwa celów interesariuszy zewnêtrznych, skupiaj¹cy
swoje dzia³ania przede wszystkim na realizacji celów otoczenia zewnêtrznego (ze szczególnym uwzglêdnieniem spo³ecznoœci lokalnej,
organizacji pozarz¹dowych, mediów, szkó³ itp.) oraz tzw. interesariusza niemego (jakim jest œrodowisko naturalne i jego rzecznicy);
– model strategicznego SCR, stanowi¹cy, ¿e spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu nie jest elementem dobrowolnego dzia³ania klubów pi³karskich w sferach niebêd¹cych podstawowym obszarem ich dzia³alnoœci dla w³asnego dobra oraz ogó³u spo³eczeñstwa, lecz zintegrowan¹
koncepcj¹ zarz¹dzania, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Model ten uwa¿any jest za rozwi¹zanie optymalne, które
najlepiej wykorzystuje posiadane zasoby przy jednoczesnym uwzglêdnieniu potrzeb spo³ecznych.
Odnosz¹c siê do zaproponowanej przez J. Duraja [2011, s. 19–22]
koncepcji form realizacji spo³ecznej i komercyjnej misji przedsiêbiorstw,
s³uszne wydaje siê stwierdzenie, i¿ pierwsze trzy z przedstawionych modeli wdra¿ania SCR w klubach pi³karskich wyra¿aj¹ siê w formie niezale¿noœci dzia³añ ekonomicznych od dzia³añ o charakterze pro publico
bono. W efekcie klub, dzia³aj¹c w dwóch odmiennych obszarach, wraz
z przypisanymi do nich ró¿nymi rolami i odpowiedzialnoœci¹, implikuje
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strategiê autonomicznej formy realizacji misji spo³ecznej oraz komercyjnej. Widoczna jest przy tym sk³onnoœæ do priorytetyzacji celów ekonomicznych i pewne zaniedbanie misji spo³ecznej. Tworzenie pozytywnego
efektu spo³ecznego poprzez dzia³alnoœæ z zakresu SCR jest niekiedy przymusem zwi¹zanym z presj¹ interesariuszy zewnêtrznych5. Dopiero
w przypadku modelu strategicznego SCR mówiæ mo¿na o mo¿liwoœci
faktycznego zintegrowania spo³ecznej i ekonomicznej misji funkcjonowania klubu pi³karskiego. Tego typu rozwi¹zanie cechowaæ siê bêdzie wysokim poziomem spójnoœci dzia³añ realizowanych w obu wspomnianych
obszarach odniesienia.

3. Obszary implementacji Sport Corporate Responsibility
Forma i zakres wdra¿ania spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu
wyraŸnie ró¿nicuje siê z perspektywy polskich i zagranicznych klubów
pi³karskich (tablica 2).
W przypadku rodzimych klubów pi³karskich dzia³ania SCR maj¹
wyraŸnie doraŸny charakter, zaœ formalne wdra¿anie strategii spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu nie jest powszechnie praktykowane. Tylko
nieliczne polskie kluby decyduj¹ siê równie¿ na raportowanie podejmowanych aktywnoœci z zakresu SCR. Na dodatek czêstokroæ czynnoœæ
ta nie wynika z przyjêtej filozofii dzia³ania klubu, lecz jest swoistym wymogiem stawianym przez sponsorów strategicznych, którym zale¿y na
kreowaniu pozytywnego wizerunku w oczach spo³eczeñstwa6. Z kolei
w odniesieniu do zagranicznych klubów pi³karskich implementowanie
formalnych strategii SCR jest zabiegiem czêsto spotykanym. Walters i Tacon [2011] stoj¹ na stanowisku, ¿e dzia³ania te s¹ praktykowane przez
50–60% profesjonalnych klubów pi³karskich w Europie. Co wiêcej, w ich
przypadku coraz czêœciej spotykany jest fakt tworzenia osobnego bud¿etu na realizacjê dzia³añ pro publico bono i osobnego na wype³nianie celów
o charakterze komercyjnym. Wedle szacunków na ten krok obecnie decyduj¹ siê w³aœciciele 40–50% europejskich klubów pi³karskich.
5

Pewnym odzwierciedleniem tego stwierdzenia s¹ wyniki badañ odnosz¹cych siê do
przes³anek wdra¿ania spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w klubach pi³karskich
przedstawione w dalszej czêœci artyku³u.
6
Za przyk³ad uchodziæ mo¿e implementacja inicjatywy „CSRinfo” w zakresie propagowania wiedzy o raportowaniu w œwietle odpowiedzialnego biznesu oraz zrównowa¿onego rozwoju firmy wdro¿ona przez Cracoviê i jej sponsora strategicznego – firmê
Comarch [szerzej: http://www.epr.pl/sponsoring-i-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesufirmy-comarch,csr,25511,1.html].
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Tablica 2. Rodzaje dzia³añ ogólnych z zakresu Sport Corporate Responsibility
implikowane w profesjonalnych klubach pi³karskich
Czêstoœæ implementacji
Rodzaj dzia³ania

Kluby
zagraniczne

Kluby
polskie

Wdra¿anie formalnych strategii SCR

+++

+

Raportowanie dzia³añ SCR

b.d.

+

Stanowienie osobnego bud¿etu finansowania
dzia³añ z zakresu SCR

++

+

Pozyskiwanie funduszy rz¹dowych na rzecz
wdra¿ania dzia³añ z zakresu CSR

++

b.d.

Gdzie:
++++
+++
++
+
b.d.

dzia³ania wdra¿ane powszechnie (implementowane przez > 75% klubów);
dzia³ania wdra¿ane czêsto (implementowane przez > 50% i < 75% klubów);
dzia³ania wdra¿ane sporadycznie (implementowane przez > 25% i < 50% klubów);
dzia³ania wdra¿ane incydentalnie (implementowane przez < 25% klubów);
brak danych.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Walters, Tacon, 2011 s. 62–82; Rosca, 2008,
s. 320 i nast.; Long, Robinson, 2006, s. 58–62; Ekstraklasa Pi³karskiego Biznesu, 2014, s. 10
i nast.; Reiche, 2013, s. 4–26; van Ballegoyen, 2003, s. 27–35; Raport Bundesliga 2014 – pi³ki,
bramki, finanse XI, s. 34; Kodeks Etyczny Ekstraklasy www.ekstraklasa.org/data/stories/files/5_Dokumenty_ wewnetrzne_Ekstraklasy/1-Kodeks-Etyczny-Ekstraklasy-SA.pdf].

Bior¹c pod uwagê projekty z zakresu SCR realizowane wzglêdem interesariuszy wewnêtrznych, zauwa¿alny jest fakt, i¿ przybieraj¹ one podobny rozmiar i charakter zarówno w przypadku polskich, jak i zagranicznych klubów pi³karskich (tablica 3). Dzia³ania te ogniskuj¹ siê wokó³:
utrzymywania przyjaznej atmosfery w pracy, tworzenia warunków do
rozwoju i samorealizacji pracowników, zapewniania szczególnej opieki
nad m³odymi adeptami pi³ki no¿nej itp. i s¹ praktykowane niemal¿e we
wszystkich podmiotach sportowych.
Zdecydowanie wiêksze ró¿nice pojawiaj¹ siê z perspektywy dzia³añ
czynionych w ramach spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu wzglêdem
interesariuszy zewnêtrznych (tablica 3). W przypadku klubów z T-Mobile
Ekstraklasy koncentruj¹ siê one na: wspó³pracy ze szko³ami oraz organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz dzieci i m³odzie¿y (zwi¹zanej z promowaniem zdrowego stylu ¿ycia i aktywnoœci ruchowej wœród m³odzie¿y;
propagowaniem zwalczania oty³oœci wœród dzieci, walce z absencj¹ na
lekcjach wychowania fizycznego), trosce o zapewnienie bezpieczeñstwa
dla kibiców podczas rozgrywek pi³karskich oraz rozwoju kana³ów komunikacji z interesariuszami klubu. Interesuj¹c¹ inicjatyw¹ jest równie¿
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coraz powszechniejszy „wolontariat kibicowski”, polegaj¹cy na wspieraniu organizacji spotkañ i wydarzeñ okolicznoœciowych przez grupê
kibiców poprzez niesienie pomocy osobom potrzebuj¹cym (niepe³nosprawnym, zagubionym).
Jednak¿e realizowana przez zagraniczne kluby pi³karskie dzia³alnoœæ SCR dedykowana interesariuszom zewnêtrznym przybiera znacznie
szerszy wymiar. Ma to wyraz zarówno w wiêkszym wachlarzu podejmowanych aktywnoœci, jak i w bardziej ró¿norodnym gronie ich odbiorców. Przyk³adowo, w ramach upowszechniania idei zdrowego trybu ¿ycia
podmioty sportowe zatrudniaj¹ wykwalifikowanych trenerów i lekarzy,
dziêki którym przedstawiciele spo³ecznoœci lokalnych maj¹ szansê uzyskaæ
darmow¹ poradê dotycz¹c¹ odpowiedniej diety, czy te¿ polecanego treningu. O wiele wiêksze jest tak¿e spektrum realizowanych dzia³añ wzglêdem spo³ecznoœci lokalnych. W ramach spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu zagraniczne kluby pi³karskie prowadz¹ bowiem kampanie na rzecz
wspierania trudnej m³odzie¿y, przeciwdzia³ania narkomanii, aktywizacji
zawodowej osób zamieszka³ych w obszarze „spo³ecznego oddzia³ywania”
klubu [Rosca, 2008, s. 328] oraz upowszechniania tzw. patriotyzmu lokalnego [Long, Robinson, 2006, s. 58–62]. W przypadku rodzimych klubów
tego typu zabiegi w zasadzie nie s¹ jeszcze spotykane.
Tablica 3. Rodzaje dzia³añ z zakresu Sport Corporate Responsibility
wzglêdem interesariuszy: wewnêtrznych oraz zewnêtrznych, implikowane
w profesjonalnych klubach pi³karskich
Czêstoœæ implementacji
Rodzaj dzia³ania

Kluby
zagraniczne

Kluby
polskie

Dzia³ania SCR wzglêdem interesariuszy wewnêtrznych
Organizacja spotkañ integracyjnych dla
pracowników

++++

++++

Organizacja szkoleñ; tworzenie warunków do
rozwoju osobowego pracowników

++++

+++

Promowanie ogólnej edukacji wœród cz³onków
m³odzie¿owych akademii pi³karskich; fundowanie
stypendiów

++++

++++

Zatrudnianie osób starszych oraz
niepe³nosprawnych

+++

+++

Zapewnianie pracownikom równowagi miêdzy
¿yciem zawodowym a osobistym

++++

++++
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Czêstoœæ implementacji
Rodzaj dzia³ania

Kluby
zagraniczne

Kluby
polskie

Stanowiona polityka zwi¹zana z brakiem
dyskryminacji w miejscu pracy

++++

++++

Opieka mentoringowa wzglêdem pracowników

++++

+

Dzia³ania SCR wzglêdem interesariuszy zewnêtrznych
Wspó³praca ze szko³ami w zakresie promocji
zdrowego stylu ¿ycia

++++

++++

Wsparcie dla programów spo³ecznych
kierowanych dla m³odzie¿y

++++

++++

Wsparcie programów prorodzinnych

+++

++

Zatrudnianie pracowników pochodz¹cych ze
spo³ecznoœci lokalnej

+++

++

Implementacja programów lojalnoœciowych dla
m³odych osób

++++

++++

Wspieranie osób bezdomnych i wykluczonych
spo³ecznie

++

+

Wspieranie osób pozostaj¹cych bez pracy poprzez
pomoc w jej znalezieniu

++

+

b.d.

++

Wspieranie projektów na rzecz spo³ecznoœci
krajów rozwijaj¹cych siê

++

+

Wspieranie akcji charytatywnych dla osób chorych
i potrzebuj¹cych

+++

+++

Promowanie miasta i regionu

+++

+++

Troska o bezpieczeñstwo kibiców, implementacja
kodeksów postêpowania wzglêdem kibiców

++++

++++

Tworzenie kana³ów telewizyjnych (radiowych,
internetowych) promuj¹cych klub wœród
interesariuszy

++++

++++

Organizacja wolontariatu

Gdzie:
++++
+++
++
+
b.d.

dzia³ania wdra¿ane powszechnie (implementowane przez > 75% klubów);
dzia³ania wdra¿ane czêsto (implementowane przez > 50% i < 75% klubów);
dzia³ania wdra¿ane sporadycznie (implementowane przez > 25% i < 50% klubów);
dzia³ania wdra¿ane incydentalnie (implementowane przez < 25% klubów);
brak danych.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Walters, Tacon, 2011 s. 62–82; Rosca, 2008,
s. 320 i nast.; Long, Robinson, 2006, s. 58–62; Ekstraklasa Pi³karskiego Biznesu, 2014, s. 10
i nast.; Reiche, 2013, s. 4–26; van Ballegoyen, 2003, s. 27–35; Raport Bundesliga 2014 – pi³ki,
bramki, finanse XI, s. 34; Kodeks Etyczny Ekstraklasy, www.ekstraklasa.org/data/stories/files/5_Dokumenty_ wewnetrzne_Ekstraklasy/1-Kodeks-Etyczny-Ekstraklasy-SA.pdf].
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W raporcie pt. Corporate Social Responsibility in European Football zaprezentowano najwa¿niejsze determinanty wdra¿ania dzia³añ SCR w europejskich klubach pi³karskich (rysunek 3). Za g³ówn¹ z nich uznano poczucie wa¿noœci realizowanych projektów o charakterze prospo³ecznym.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e ponad w 60% klubów pi³karskich implementacja
dzia³añ z zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu wi¹za³a siê ze
œwiadomoœci¹ znaczenia tego typu aktywnoœci dla wszystkich interesariuszy klubu.
Rysunek 3. Przes³anki wdra¿ania Sport Corporate Responsibility
w profesjonalnych klubach pi³karskich

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Walters, Tacon, 2011, s. 62–82].

W przypadku oko³o 40% badanych podmiotów dostrze¿ono fundamentalne znaczenie SCR w kreowaniu pozytywnego wizerunku marketingowego klubu. Jest to o tyle istotne, i¿ sednem dzia³alnoœci marketingowej jest podejmowanie i realizacja celów zmierzaj¹cych do powstania,
rozwoju i zaspakajania potrzeb spo³ecznych. Warty uwagi jest równie¿
fakt, i¿ dla znacznego odsetka przedsiêbiorstw sportowych wdra¿anie
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dzia³añ z zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu jest wynikiem
odczuwanej presji, odpowiednio ze strony: opinii publicznej (deklarowa³o tak 36% zarz¹dzaj¹cych klubami), grup interesu (25%) oraz rz¹du
(22%). W tej sytuacji realizowanie spo³ecznej misji jest swoistym przymusem i dzia³aniem uzale¿nionym przede wszystkim od osi¹gniêtych
wyników finansowych, zaœ podstaw¹ rozwa¿añ o spo³ecznej odpowiedzialnoœci organizacji jest aspekt ekonomiczny firmy. Wypracowany
przez klub sportowy zysk daje podstawê do podjêcia dalszych dzia³añ pro
publico bono.

Zakoñczenie
Wspó³czesne profesjonalne kluby pi³karskie nie powinny byæ postrzegane wy³¹cznie jako podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ sportow¹
w sposób komercyjny. S¹ to instytucje odgrywaj¹ce znacz¹cy wp³yw na
rozwój cz³owieka i jego wartoœci spo³eczno-kulturowe. Poprzez specyfikê
swojego funkcjonowania s¹ one noœnikami wielu niezapomnianych
emocji, zacieœniaj¹ wiêzi emocjonalne w spo³ecznoœciach lokalnych oraz
rozwijaj¹ pasje i zainteresowania zarówno wœród uczestników, jak i sympatyków rywalizacji sportowej. Maj¹ wiêc potencja³, który mo¿e i powinien byæ wykorzystywany dla dobra powszechnego.
Do niedawna jedynym wyznacznikiem poziomu sprawnoœci funkcjonowania zawodowych klubów pi³karskich by³ generowany wynik finansowy. W przeci¹gu ostatnich lat coraz powszechniej zauwa¿a siê pozytywny trend zwi¹zany ze wzrostem znaczenia wymiaru spo³ecznego
oddzia³ywania podmiotów sportowych. Wydaje siê, ¿e coraz czêœciej realizacja odpowiedzialnoœci filantropijnej bêdzie w przypadku klubów
pi³karskich nie tyle sfer¹ oczekiwan¹, co wymagan¹ przez spo³eczeñstwo.
W tej sytuacji mo¿na mówiæ o wiod¹cej roli wyników ekonomicznych dzia³alnoœci klubów pi³karskich w realizacji celów spo³ecznych,
przy jednoczesnym poszukiwaniu i rozwijaniu narzêdzi i mechanizmów
scalania obu wymiarów funkcjonowania tych jednostek. Jest to trudne,
aczkolwiek bardzo wa¿ne wyzwanie stoj¹ce przed profesjonalnymi klubami pi³karskimi.
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Streszczenie
Zasadniczym celem artyku³u jest ukazanie roli i zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w dzia³alnoœci wspó³czesnych profesjonalnych klubów
pi³karskich. Specyfika podejmowanej przez nie aktywnoœci gospodarczej powoduje, ¿e wdra¿ane rozwi¹zania z dziedziny CSR wydaj¹ siê mieæ szerszy wymiar od podobnych dzia³añ realizowanych przez typowe przedsiêbiorstwa komercyjne. W powi¹zaniu z szeregiem unikalnych cech sportu jako zjawiska
spo³eczno-kulturowego oraz ró¿norodnoœci¹ oczekiwañ interesariuszy klubów
pi³karskich daje to potencjaln¹ mo¿liwoœæ kreowania swoistego modelu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu przez sport, okreœlanego mianem Sport Corporate
Responsibility.
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Sport Corporate Responsibility as a goal of functioning of football
clubs (Summary)
The main aim of this article is to show the role and scope of corporate social
responsibility in contemporary activities of professional football clubs. Specificity
undertaken economic activity causes the implemented solutions in the field of
CSR seem to have a broader scope of similar activities carried out by typical commercial enterprises. In conjunction with a number of unique features of sport as
a social and cultural phenomenon and a variety of stakeholder expectations football clubs gives a potential of creating a specific model of corporate social responsibility through sport, referred to as Sport Corporate Responsibility.
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