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Współcześnie obserwujemy wciąż rosnącą liczbę imprez sportowych na świecie. Jest 

to wynikiem rosnącego zainteresowania sportem jako biznesem generującym każdego roku 

coraz to wyższe zyski. Imprezy sportowe przyciągają ogromną rzeszę zarówno kibiców, 

jak i sponsorów oraz przedstawicieli mediów pragnących stać się częścią emocjonujących 

wydarzeń. Stąd też istotną kwestią staje się podejmowanie przez organizatorów imprez 

sportowych działań, które zaspokoją oczekiwania szerokiego grona odbiorów. Impreza 

sportowa powinna gwarantować wysoki poziom organizacji, co bez wątpienia stanowi 

wyzwanie dla współczesnych menedżerów sportowych. Muszą oni orientować swoje działania 

nie tylko na odpowiedni wynik finansowy, ale i na oferowanie produktu bezpiecznego 

o najwyższej jakości. Tylko takie podejście umożliwia generowanie wysokiej wartości dodanej 

dla wszystkich interesariuszy. Konieczna staje się więc profesjonalizacja procesu organizacji 

imprez sportowych.  

Rynek sportowy to trudny i dość specyficzny obszar działania. Charakteryzuje się 

m.in. silnym zróżnicowaniem podmiotów na nim działających. Inną jego istotną cechą jest fakt, 

że opinia publiczna (kibice, media) szybko reaguje na decyzje podejmowane przez 

menedżerów. Ważne jest zatem, aby menedżerowie zarządzający podmiotami sportowymi 

posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające szybkie podejmowanie 

właściwych  decyzji  podczas organizacji imprez sportowych.  Dlatego też współczesny system 

edukacji menedżerów sportu powinien być zorientowany na rozwijanie wśród młodych ludzi 
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zarówno kompetencji związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem, jak i wynikających 

ze specyfiki branży. Jednym z elementów takiej edukacji mogą być spotkania studentów 

z praktykami ze świata biznesu sportowego. 

Prezentowane w niniejszej publikacji prace są efektem własnych doświadczeń 

i dyskusji, jakie młodzi ludzie prowadzili z zaproszonymi praktykami (sportowcami, 

menedżerami klubów sportowych, rzecznikami prasowymi, przedstawicielami Policji) 

podczas I Konferencji "Młodzi o sporcie" zorganizowanej przez Koło Naukowe Managerów 

Sportu UJ działające przy Katedrze Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego1. 

Koncentrują się one na problematyce bezpieczeństwa imprez sportowych oraz na wybranych 

aspektach działalności organizatorów wydarzeń sportowych.  

Pierwsza część publikacji dotyczy niezmiernie istotnego aspektu organizacji imprez 

sportowych – bezpieczeństwa uczestników wydarzenia. W celu egzemplifikacji powszechności 

tego problemu wykorzystano studium przypadku Szwecji (wbrew ogólnej opinii również 

borykającej się z problemem chuligaństwa stadionowego oraz okołostadionowego). Wśród 

wielu instrumentów stosowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa imprezy sportowej 

w publikacji podkreślono zwłaszcza rolę efektywnej komunikacji z wszystkim interesariuszami 

oraz użyteczność stewardów w miejscu tradycyjnej służby ochroniarskiej. Dodatkowo 

wskazano także szczególne uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 

wydarzenia sportowego rozgrywanego poza obiektem sportowym, na ulicach miasta. 

Druga część opracowania ukazuje wybrane aspekty działalności organizatorów imprez 

sportowych. Jednym z podstawowych wyzwań stojących przed tymi podmiotami jest budowa 

efektywnego modelu biznesowego tworzącego satysfakcjonującą wartość dla różnorodnych 

interesariuszy. W tym celu konieczne są kompleksowe działania o charakterze strategicznym, 

organizacyjnym i prawnym. Ta część publikacji przedstawia więc przykład generującego 

wysoką wartość modelu biznesowego organizacji sportowej, czynniki ryzyka w zarządzaniu 

wartością klubów sportowych, możliwości pozyskiwania zasobów poprzez fundraising, 

efektywność wykorzystania podejścia projektowego w zarządzaniu szkoleniami, a także szanse 

oraz zagrożenia dla podmiotów na rynku sportowym płynące ze stosowania klauzuli 

arbitrażowej. 

                                                                 
1 Pełna lista gości, prezentowane wówczas materiały oraz relacja zdjęciowa i filmowa z konferencji dostępne 
są na stronie wydarzenia: http://www.turystyka.uj.edu.pl/mlodzi-o-sporcie-konferencja-2014.  

http://www.turystyka.uj.edu.pl/mlodzi-o-sporcie-konferencja-2014
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Mamy nadzieję, że zarówno same konferencje Koła Naukowego Menagerów 

Sportu UJ, jak i towarzyszące im publikacje okażą się regularnym oraz wartościowym 

wydarzeniem inspirującym nie tylko do rozważań naukowych, ale także do praktycznych 

działań w branży sportowej.  

Karolina Nessel 

Ewa Wszendybył-Skulska


