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W ci¹gu ubieg³ego wieku futbol przeby³ niezwyk³¹ drogê, porównywaln¹ 
z rozwojem kina czy motoryzacji, staj¹c siê jednym z najbardziej wyrazi-
stych archetypów kulturowych naszych czasów. Za pi³kê no¿n¹ w trakcie 
po³udniowoamerykañskiej „wojny futbolowej” umierali ludzie. Na miarê 
sk³óconych rodzin z „Romea i Julii” uros³y waśnie miêdzy klubami, a jeden 
ze śl¹skich górników, odratowany po 12 dniach z zawalonej kopalni, na 
oczach ca³ej Polski wypowiedzia³ pierwsze s³owa do swych wybawców: 
„Jak gra³ Górnik?”.
Jedynie kwesti¹ czasu by³o uświadomienie sobie przez ludzi odpowiedzial-
nych za marketing i promocjê faktu, ¿e w tym szaleñstwie jest metoda.

Klub piłkarski to także firma
Najbardziej znacz¹ce dla obecnego wizerunku futbolu sta³y siê przemiany 
ostatnich 20 lat – jego drastyczna komercjalizacja i skrajna profesjonali-
zacja zarz¹dzania. Najwiêksze kluby świata przesta³y odbiegaæ poziomem 
organizacyjnym i potencja³em biznesowym od przedsiêbiorstw decyduj¹-
cych o kszta³cie narodowych 
gospodarek. Kulminacj¹ tego 
procesu sta³y siê pi³karskie 
debiuty gie³dowe.
Na naszym rodzimym 
podwórku, trawestuj¹c 
s³owa pewnego kultowego 
komentatora pi³karskiego, 
sytuacja wymaga zmian. 
Zmian, które powoli, ale 
konsekwentnie obejm¹ coraz 
wiêksze obszary tego „podwórka”. Praca nad tworzeniem w³aściwego 
wizerunku, której ju¿ podejmuj¹ siê kolejne polskie kluby przestaje byæ 
kluczeniem po omacku, jako to by³o w latach 90. Jednak wci¹¿ jeszcze 
mo¿na zauwa¿yæ skrajne tendencje do marginalizowania kwestii promo-
cyjnych b¹dź przypisywania im wy³¹cznej si³y sprawczej. Przez lata by³ 
tolerowany brak jakichkolwiek inwestycji w infrastrukturê, zaniedbane 
szkolenie m³odzie¿y czy niezrównowa¿ony bud¿et, podczas gdy prio-

rytetem stawa³o siê rozpaczliwe poszukiwanie 
sponsora wbrew wszystkiemu, a niekiedy nawet 
kosztem historycznej nazwy klubu. Dobrym 
tego przyk³adem by³a próba wyjścia z zapa-
ści śl¹skich klubów, z niefortunnym maria¿em 
GKS Katowice z czêstochowsk¹ firm¹ Dospel. 
Doświadczenie pokazuje, ¿e sukces mog¹ 
odnieśæ tylko ci, dla których marketing i praca 
nad wizerunkiem klubu zajmuj¹ w³aściwe miej-
sce w procesie zarz¹dzania.

Samoświadomość na wagę złota 
Wizerunek klubu pi³karskiego musi byæ po-
party w³aściw¹ organizacj¹, systemem zarz¹dza-
nia oraz infrastruktur¹. Podobnie jak w przy-
padku innych podmiotów dzia³aj¹cych na rynku 

„wydmuszki” ślicznie opakowane 
pomys³ami na budowanie wizerunku 
to rozwi¹zanie samobójcze. Tê bru-
taln¹ prawdê powoli uświadamiaj¹ 
sobie zarz¹dy kolejnych sportowych 
spó³ek akcyjnych. Wielka jest tu rola 
lokalnych w³adz, które czêsto s¹ 
w³aścicielami obiektów, natomiast 
zawsze s¹ zobligowane do dbania o 
rozwój kultury fizycznej oraz dbania 
o wizerunek gminy. Sukcesy klubu to 

w koñcu znacz¹cy kapita³ promocyjny dla mia-
sta. Ten fakt sprawia, ¿e rajcy miejscy musz¹ 
byæ naturalnym partnerem w budowaniu silnego 
uczestnika pi³karskich rozgrywek.
Podobnie jak w ka¿dym innym przypadku two-
rzenie w³aściwego wizerunku klubu to nie efekt 
kilku b³yskotliwych dzia³añ, lecz wynik mozol-
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nej pracy nad realizacj¹ przyjêtej strategii. Przy 
planowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych do wykreo-
wania oczekiwanego postrzegania klubu pi³kar-
skiego powinien byæ przyjmowany okres 5-10 
lat. Potwierdzeniem mo¿e byæ wizerunkowy 
sukces Lecha Poznañ, bêd¹cy efektem konse-
kwentnej pracy prowadzonej przez ostatnie 
siedem lat. Dziêki niej m.in. przekroczono po 
raz pierwszy w historii ligi barierê 10 tys. sprze-
danych karnetów, a klub jest ho³ubiony przez 
media (to jedyny przypadek, gdzie liczba pozy-
tywnych redakcyjnych informacji o 
klubie przewy¿sza znacz¹co kolejne 
oficjalne stanowiska wydane przez 
cz³onków zarz¹du na temat sensa-
cji personalno-finansowych). Trudno 
jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e 
milionowy bud¿et na promocjê oraz 
szesnaście osób zaanga¿owanych w 
dzia³ania marketingowe najlepiej 
sprzedaj¹cego siê klubu w Polsce to 
wci¹¿ dla wielu naszych pierwszoli-
gowców science fiction.
W przypadku klubu funkcjonuj¹cego w nowo-
czesnych realiach europejskich istniej¹ dwa 
podmioty maj¹ce wp³yw na kreowanie jego 
wizerunku – bezpośrednio odpowiedzialny jest 
zarz¹d, pośrednio - podmiot zajmuj¹cy siê orga-
nizacj¹ ca³ej ligi. Niestety, w „polskim piekie³ku” 
trudno uznaæ Ekstraklasê SA za nowoczesn¹ 
strukturê sprawnie kreuj¹c¹ markê, która 
jest wspólnym dobrem wszystkich klubów. Ta 
pierwsza próba w³aściwego zorganizowania ligi 
przez zewnêtrzny podmiot coraz czêściej okre-
ślana jest mianem fiaska. Tym wiêksza odpowie-
dzialnośæ ci¹¿y na w³adzach klubów.

Drużyna – szansa czy 
zagrożenie?
Wielk¹ si³¹ promocyjn¹ dobrze zorganizowa-
nych klubów s¹ pi³karze. To nie tylko wielcy 
kreatorzy pi³karskiego spektaklu, ale tak¿e 
doskonali ambasadorowie marki, a raczej wielu 
marek. Promuj¹ przecie¿ nie tylko klub, ale 
równie¿ produkty w ramach kampanii rekla-
mowych, do których s¹ zatrudniani. Wykorzy-
stanie osobowości wybijaj¹cych siê na ró¿ne 
sposoby ponad jedenastoosobowy kolektyw 
to przysz³ośæ naszego futbolu. Pierwsze tego 
oznaki pojawiaj¹ siê w postaci naszych rodzi-
mych gwiazd staj¹cych siê bohaterami zbio-
rowej świadomości kreowanej przez media, 
nazwijmy je rozrywkowymi. Swoist¹ „jaskó³k¹” 
by³a kariera medialna (tabloidalna…) Rados³awa 
Majdana. Bardzo aktywn¹ postawê w tej dzie-
dzinie przejawia równie¿ Jerzy Dudek, opieraj¹c 
swoje dzia³ania na takich elementach, jak dzia-

³alnośæ charytatywna czy prowadzenie popularnego bloga (jerzy-dudek.
blog.onet.pl).
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e ikony tego świata – Beckham czy Ronaldinho 
- to nie tyko gwiazdy brukowców i talk shows, ale tak¿e fenomenalni 
pi³karze. Tylko wspó³wystêpowanie wysokich umiejêtności i medialności 
zapewnia kompletny zestaw cech istotnych dla reklamodawców. Osoby 
zarz¹dzaj¹ce polskimi klubami stoj¹ przed wielkim wyzwaniem znalezie-
nia w³aściwych proporcji miêdzy sposobem wykorzystania osobowości 
medialnych a realizacj¹ za³o¿eñ sztabów trenerskich dbaj¹cych o poziom 
sportowy.

Mecz – spektakl 
nie tylko piłkarski
Widowisko, jakie tworzy siê 
podczas meczu pi³karskiego 
jest efektem funkcjonowania 
z³o¿onego systemu „naczyñ 
po³¹czonych”. Tworz¹ je nie 
tylko g³ówni aktorzy przed-
stawienia - dru¿yna, ale 
tak¿e kibice i stadion. S³a-
bośæ któregoś z tych elemen-
tów sprawia, ¿e osi¹gniêcie 

po¿¹danego efektu staje siê znacznie trudniejsze. Odmienna sytuacja to 
wyj¹tkowośæ jednego z nich – zyskujemy wtedy lokomotywê ci¹gn¹c¹ 
pozosta³e. 
Model idealny nie wymaga chyba komentowania. Znalezienie przyk³a-
dów wpisuj¹cych siê w pierwszy schemat nie powinno nastrêczaæ prob-
lemów nawet laikowi – to, niestety, codziennośæ naszej ligi. Ciekawe s¹ 
natomiast przypadki realizuj¹ce drugi, pozytywny scenariusz. Ogromnym 
bodźcem do rozwoju kibicowania 
w Kielcach sta³o siê oddanie do 
u¿ytku nowoczesnego stadionu. 
Fenomenem ostatnich lat okaza³a 
siê tak¿e atmosfera na stadio-
nie czwartoligowego GKS Kato-
wice – 10-tysiêczna frekwencja i 
doskona³y doping daleko odbiega³y 
poziomem od zrujnowanego sta-
dionu i graj¹cej na średnim pozio-
mie dru¿yny. Kilka lat temu na pol-
skiej scenie pi³karskiej zas³ynê³a te¿ 
dru¿yna Groclinu Grodzisk Wiel-
kopolski - świetny zespó³ poradzi³ 
sobie nawet w pucharach europej-
skich, graj¹c na niezbyt ciekawym 
stadionie przy dopingu widowni 
przyzwyczajonej do wspierania 
dru¿yny wystêpuj¹cej jeszcze kilka 
lat wcześniej w najni¿szych klasach 
rozgrywkowych.
Dla klubu pi³karskiego liczba kibi-
ców oraz jakośæ dopingu to obok 
sukcesów sportowych kluczowy 
element określaj¹cy atrakcyjnośæ 
marketingow¹. W ujêciu d³ugofalowym po¿¹danego rozwoju polskiej 
ligi nie mo¿e zapewniæ kilkutysiêczna „garstka” najwierniejszych kibi-
ców pojawiaj¹cych siê systematycznie na stadionie. Mimo szacunku dla 
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tych, którzy od lat wspieraj¹ swoje dru¿yny „na dobre i na z³e” trzeba 
byæ świadomym, ¿e tylko wype³nione co tydzieñ 20-, 30- i 40-tysiêczne 
nowoczesne obiekty mog¹ zapewniæ progres naszej pi³ki z etapu hob-
bystycznego do formu³y ogromnego przemys³u rozrywkowego. Średnia 
frekwencja 200-300 tysiêcy widzów w trakcie kolejki to realny argu-
ment w rêkach w³adz ekstraklasy dla stacji telewizyjnych, sponsorów i 
inwestorów.
Aby uświadomiæ sobie drogê, jaka jest do pokonania, warto przytoczyæ 
statystyki: potentaci naszego rynku futbolowego gromadz¹ średnio na 
trybunach od 5 do 10 tys. widzów w trakcie sezonu. I nie jest to oczy-
wiście efekt niskiego potencja³u - jeszcze w latach osiemdziesi¹tych Sta-

dion Śl¹ski gromadzi³ w trakcie meczy ligowych 
i pucharowych Górnika Zabrze czy Ruchu Cho-
rzów 30-40 tysiêcy widzów.

Kibic – partner trudny, ale 
nieodzowny 
A kibic, chocia¿ bardzo wyczekiwany na trybu-
nach, przynosi wci¹¿ wiele fatalnych skojarzeñ. 
Samo środowisko pi³karskie robi, co mo¿e, 
aby odci¹æ siê od negatywnych aspektów kibi-
cowania, g³ównie poprzez chóralne nazywanie 
³obuzów stadionowych „pseudokibicami”. Mimo 
wszystko osoby, które nie bywaj¹ na meczach 
ligowych s¹ najczêściej przekonane, ¿e na sta-
dionach gromadz¹ siê tysi¹ce „neandertali” 
pa³aj¹cych chêci¹ zniszczenia wszystkiego i 
wszystkich.
W rzeczywistości sytuacja jest, jak to zazwy-

czaj bywa, nieco odmienna. Grupa wp³ywaj¹ca 
destruktywnie na odbiór polskiego kibicowania stanowi 10-20 proc. sta-
tystycznego audytorium naszych ligowych rozgrywek. Niestety, to w³aś-
nie ich aktywnośæ (a co za tym idzie, atrakcyjnośæ medialna) jest jednym z 
najistotniejszych hamulców wzrostu frekwencji na naszych stadionach.
Kilka tysiêcy osób kupuje jednak bilety, chc¹c spêdziæ dwie godziny na 
dopingowaniu swojej dru¿yny. Kim s¹? Gdy siê spojrzy z bliska, oka-
zuje siê, ¿e jest to bardzo niejednorodne audytorium. Z perspektywy 
zarz¹du klubu ³¹czy je jedna bardzo wa¿na cecha - wszyscy oczekuj¹, ¿e 
bêd¹ wys³uchani i poinformowani. Najbardziej rozwiniêt¹ form¹ bêd¹ 
tutaj hiszpañscy ocios, któ-
rzy bior¹ udzia³ w wyborach 
w³adz np. Realu Madryt. 
G³os dobiegaj¹cy od mniej 
lub bardziej sformalizowa-
nych grup kibiców stanowi 
dla klubu ogromny potencja³ 
komunikacyjny. Kiedy zarz¹d 
Barcelony pod wp³ywem opinii kibiców opiera siê przed umieszczaniem 
logo sponsora na klubowych koszulach, a w³adze Olympique Marsylia 
wystawiaj¹ do meczu ligowego drug¹ dru¿ynê na znak protestu prze-
ciwko niesprawiedliwej polityce biletowej ligi, mo¿emy mówiæ o zacho-
waniach buduj¹cych w³aściwe relacje.
Warto zacz¹æ to budowanie od mniejszych spraw: wspó³pracy przy 
zapewnieniu spokojnego przebiegu meczu, organizacji tzw. „oprawy 
widowiska” czy wydarzeñ towarzysz¹cych – prezentacji nowych sk³a-
dów dru¿yny czy imprez integracyjnych. Zarz¹dzaj¹cy klubami powinni 
zadbaæ o to, aby zorganizowane grupy kibiców znalaz³y siê we w³aści-
wych mechanizmach wspó³decydowania o klubie – spotkaniach z w³a-

dzami, obiegu wybranych dokumentów (z pra-
wem g³osu doradczego) czy ankiet badaj¹cych 
stosunek kibiców do określonych decyzji. Kie-
rowany do nich przekaz powinien uwzglêdniaæ 
istnienie tak ró¿nych segmentów, jak goście 
sektorów: VIP-owskiego, rodzinnego, szkol-
nego, gromadz¹cego wieloletnich kibiców, os³a-
wionych „hoolsów” czy wreszcie tych, którzy 
wspieraj¹ dru¿ynê gości.
Kluczem do odniesienia sukcesu w komuniko-
waniu siê z kibicami s¹ wiêc trzy elementy: 
dywersyfikacja przekazu (bêd¹ca wynikiem 
segmentacji tej bardzo z³o¿onej grupy), wyczu-
lenie na sygna³y p³yn¹ce z otoczenia oraz konse-
kwencja w reagowaniu na zjawiska zagra¿aj¹ce 
bezpieczeñstwu w trakcie meczu.
Dyskusja, jaka rozgorza³a po ostatnich wyda-
rzeniach towarzysz¹cych wyjazdowemu 
meczowi Legii Warszawa w Wilnie skupi³a siê, 
przynajmniej w bran¿y osób odpowiedzialnych 
za komunikowanie, na kolejnych, zgodnych z 
zasadami postêpowania w takich sytuacjach 
dzia³aniach zarz¹du klubu w reakcji na te ¿enu-
j¹ce wydarzenia. Znacznie rzadziej zdarzenie 
to analizuje siê jako wynik istotnych zaniedbañ 
w komunikacji ze sformalizowanymi grupami 
kibiców, które powinny byæ w takiej sytuacji 
najistotniejszymi partnerami oraz z w³adzami 
miasta i klubu, które organizowa³y ten mecz. 
Nie³atwe to jednak zadanie w świetle publikacji 
wykazuj¹cych na bliskie powi¹zania niektórych 
grup warszawskich pseudokibiców ze światem 
przestêpczym. Tym bardziej wa¿ne jest pod-
trzymywanie dialogu z godnymi tego partne-
rami, po³¹czone ze zdecydowanym piêtnowa-
niem zachowañ kryminogennych. 

Zasady przed narzędzia
Przystêpuj¹c do wizerunkowej sanacji klubu pi³-

karskiego, konieczne jest podjêcie 
decyzji w fundamentalnych kwestiach 
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem strate-
gicznym. Dopiero później powinien 
przyjśæ czas billboardów, klubowych 
stacji radiowych, telewizji, kart kre-
dytowych, kosmicznych rozwi¹zañ 
w ramach witryny internetowej oraz 

dziesi¹tek podobnych dzia³añ, które mo¿na by 
określiæ mianem narzêdzi. Niestety, wci¹¿ jesz-
cze wiele osób zarz¹dzaj¹cych polskimi klubami 
przejawia wielk¹ fascynacjê marketingowymi 
narzêdziami, zamiataj¹c pod dywan kwestie roz-
wi¹zywania problemów kluczowych dla sprawnej 
komunikacji sportowych spó³ek akcyjnych.
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