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Rola sportu i rekreacji fizycznej w kształtowaniu się kapitału 
społecznego mieszkańców regionu

Streszczenie 

Sport i rekreacja fizyczna z uwagi na swój integracyjny oraz angażujący charak-
ter stanowią doskonałą platformę do budowania kapitału społecznego w regionie, 
który z kolei ma bezpośredni wpływ na jakość życia jego mieszkańców. Z uwagi 
na fakt, iż jakość życia jest jedną z najważniejszych determinant atrakcyjności re-
gionu w kontekście wyboru miejsca zamieszkania obywateli, władze samorządowe 
powinny czynić starania, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej oraz wszel-
kich inicjatyw związanych ze sportem. W artykule zaprezentowano uwarunkowa-
nia rozwoju oraz wpływ sportu na kształtowanie się kapitału społecznego. Efektem 
rozważań jest autorska propozycja modelowego ujęcia procesu budowania kapitału 
społecznego przy aktywnym zaangażowaniu władz samorządowych oraz miesz-
kańców regionu. 

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, sport, rekreacja fizyczna, samorząd teryto-
rialny.

Kody JEL: M31, Z20

Wstęp

Wykorzystanie kapitału społecznego jako istotnego elementu funkcjonowania życia spo-
łecznego i ekonomicznego regionu jest przedmiotem wielu badań. Niektóre rozważania są 
prowadzone także w kontekście potencjalnych czynników mogących przyczyniać się do 
kształtowania kapitału społecznego mieszkańców, co zwiększa szanse na lepsze poznanie 
ich siły oddziaływania. Według autorów artykułu, rola sportu jako determinanty budowania 
kapitału społecznego jest wciąż obszarem naukowym in statu nascendi.

Cel artykułu

Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału sportu i rekreacji fizycznej w kontekście 
budowania i wzmacniania kapitału społecznego. Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego 
efektem jest autorski model opisujący mechanizm kształtowania się ww. kapitału, przy 
współudziale mieszkańców oraz władz samorządowych. 
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Kapitał społeczny

Pojęcie kapitału społecznego jest definiowane w sposób niejednoznaczny (Czapiński 
2013; Kotarski 2013). Mimo że przede wszystkim socjolodzy interesują się tym pojęciem, 
przeniknęło ono także do teorii zarządzania oraz ekonomii. Termin użyty po raz pierwszy 
w 2016 roku przez Hanifan, rozpowszechniony został w latach 80. i 90. przez takich teore-
tyków, jak Putman, Fukuyama (podejście w skali makro), Coleman (skala mezo), Bourdieu 
(skala mikro). Koncepcja kapitału społecznego była rozwijana w kolejnych latach, a propo-
nowane definicje były różnorodne (Sierocińska 2011).

Bourdieu uważany za twórcę pierwszej współczesnej koncepcji kapitału społecznego 
twierdził iż jest to „suma zasobów aktualnych i potencjalnych, które należą się jednostce lub 
grupie z tytułu posiadania trwałej, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej sieci relacji, 
znajomości, uznania wzajemnego”. W jego ujęciu kapitał społeczny jest dobrem prywat-
nym (Zajda 2011). Według Putmana, kapitał społeczny to „te cechy organizacji społecznych, 
takich jak sieci (układy) jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązanych z nimi 
norm i wartości, które kreują efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty”. Interesowały go głów-
nie duże społeczności, gdyż mają one największy wpływ na wzrost gospodarczy (Kotarski 
2013). Z kolei Coleman postrzegał kapitał społeczny jako atrybut małych grup, w których 
nawiązywane są najsilniejsze relacje i traktował go jako „umiejętności współpracy między-
ludzkiej w obrębie grup i organizacji wspólnych interesów” (Sierocińska 2011). Fukuyama 
uważał, że kapitał społeczny to „uprzedmiotowiona, swobodna norma, która propaguje 
współpracę pomiędzy dwoma jednostkami lub większą ich liczbą” i może być cechą za-
równo rodziny, narodu oraz grup pośrednich. Krąg osób, wśród których obowiązują normy 
wzajemności, ufności i współpracy nazwał „promieniem zaufania” (radius of trust), a no-
woczesne społeczeństwo to wiele nakładających się promieni, które wywierają tym większy 
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, im rozleglejszy mają zasięg (Działek 2011).

Mimo wielu różnych definicji istnieje jednak zgodność, że kapitał społeczny stanowi 
istotny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego zarówno w skali regionalnej, jak i lo-
kalnej (Kłodziński 2003; Heffner 2007; Wojewódzka-Wiewiórska 2011). Wprowadzenie 
terminu „kapitał społeczny” jest związane z przyjęciem podejścia, że relacje międzyludzkie 
mogą stanowić źródło zasobów wykorzystywanych do realizacji różnych celów. Stosunki 
społeczne i sieci powiazań między jednostkami mogą być uznane za wartość dodaną, dzięki 
której osiąga się wspólne korzyści w określonych dziedzinach − gospodarce, kulturze, poli-
tyce (Kotarski 2013). 

Najistotniejsze elementy składające się na kapitał społeczny to: różnorodne połączenia 
międzyludzkie, zaufanie, lojalność, solidarność, chęć porozumienia, zespół wspólnych warto-
ści i zachowań. Jednym z czynników są także sieci społeczne warunkujące wspólne działania, 
co znajduje odzwierciedlenie w samoorganizowaniu się i samorządności, przede wszystkim 
w ramach dobrowolnych stowarzyszeń (Kotarski 2013; Wojewódzka-Wiewiórska 2014). 

Kapitał społeczny jest efektem istnienia różnych zależności między autonomicznymi 
partnerami: mieszkańcami, przedsiębiorcami, urzędnikami i innymi podmiotami, oraz inte-
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rakcji występujących między nimi. Spełnia on różnorakie funkcje w rozwoju regionalnym 
i lokalnym. Umożliwia cyrkulację tzw. wiedzy ukrytej, to znaczy takiej, która nie została 
skodyfikowana, i która nie podlega mechanizmom rynkowym. Ułatwia dyfuzję kolektywnej 
wiedzy, umiejętności i innowacji poza rynkiem. W obliczu stale zmieniającego się otoczenia 
i rosnącej konkurencji, zwiększa zdolność konkurencyjną środowiska lokalnego, w szcze-
gólności przez poszerzanie innowacyjnego potencjału samorządu. Dzięki tworzeniu norm 
społecznych związanych z poczuciem przynależności i tożsamości, kapitał społeczny umoż-
liwia też redukcję kosztów transakcyjnych, ułatwia współpracę bez konieczności stosowania 
kosztownych i często nieefektywnych mechanizmów formalnej kontroli społecznej. Ułatwia 
również podejmowanie decyzji na różnych poziomach i sprawia, że reakcje podmiotów są 
łatwe do przewidzenia, ale także skraca czas trwania poszczególnych działań ludzkich. 
Zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kapitał społeczny 
powoduje wzrost aktywności ekonomicznej, a w rezultacie wzrost dobrobytu społecznego. 
Jest również czynnikiem promującym eliminację istniejących i potencjalnych konfliktów 
oraz zapobiegającym destabilizacji życia społecznego. Mimo faktu, że kapitał społeczny 
jest skomplikowanym i niejednorodnym pojęciem, jest zaliczany do istotnych czynników 
rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności, instrumentem stymulowania rozwoju 
obszarów wiejskich (Wojewódzka-Wiewiórska 2011). Z tego względu powinien być przed-
miotem troski władz samorządowych, które odpowiadają za rozwój zarówno gospodarczy, 
jak i społeczny.

Sport jako zjawisko społeczne 

Uprawianie sportu i rekreacji fizycznej jest zjawiskiem społecznym, którego korzenie 
sięgają początków cywilizacji. Wraz z pojawiającą się coraz większą ilością czasu wolnego, 
czyli czasu pozostającego do dyspozycji człowieka po wykonaniu przez niego obowiązków 
zawodowych i rodzinnych, zaczęła pojawiać się potrzeba jego zagospodarowania. Sport był 
jedną z form rozrywki, która zaczęła się rozwijać zwłaszcza od początku XX wieku i do 
dzisiaj jest on jednym z ulubionych zajęć wielu osób w każdym wieku. W zależności od 
poziomu profesjonalizmu, uprawianego sportu, może on spełniać różne funkcje społeczne, 
wśród których można wymienić:
a) funkcję prozdrowotną − uprawianie sportu jest jednym z najlepszych sposobów na utrzy-

manie dobrego stanu zdrowia, sylwetki i kondycji fizycznej aż do późnych lat życia;
b) funkcję rozwijania cech wolicjonalnych – rywalizacja sportowa rozwija u zawodników 

determinację, wolę walki, upór, dążenie do celu, które to cechy są bardzo pożądane 
w innych sferach życia;

c) funkcję socjalizacyjną – osoby mające kłopoty z przystosowaniem się do życia w społe-
czeństwie, z tzw. marginesu, za pośrednictwem sportu często radzą sobie z tym proble-
mem lepiej niż w przypadku stosowania innych metody asymilacji; 

d) funkcję wychowawczą – przez sport można rozwiać szczególnie wśród dzieci i młodzie-
ży pożądane postawy i zachowania, takie jak szacunek do innych, patriotyzm; 
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Zaangażowanie samorządu terytorialnego w rozwój sportu i rekreacji 
fizycznej

Jednym z kluczowych zadań samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców regionu. 
Realizacja tego zadania może odbywać się przez działania wykonywane w ramach zadań 
własnych lub/i zadań zleconych. Wśród obligatoryjnych zadań własnych jednostki samorzą-
dowej wymienia się między innymi:

e) funkcję integracyjną − sport integruje zarówno tych, którzy go uprawiają (zawodnicy 
tej samej dyscypliny sportu) jak i tych, którzy go oglądają (kibice tej samej drużyny, 
reprezentacji kraju itp.).

Generalnie uczestnictwo w sporcie przybiera dwie podstawowe formy − aktywną i pa-
sywną (por. schemat 1). Uczestnictwo aktywne może odbywać się indywidualnie, gdy osoba 
uprawiająca sport samotnie wykonuje ćwiczenia fizyczne czerpiąc z tego satysfakcję lub 
w szerszym gronie, gdy uczestnik bierze udział w rywalizacji sportowej wchodząc w bez-
pośrednie interakcje z innymi sportowcami. O ile indywidualnie wykonywane ćwiczenia 
sportowe mogą być podejmowane w dowolnym miejscu i czasie, o tyle współzawodnictwo 
sportowe wymaga form zorganizowanych. Potrzebne są do tego skodyfikowane i powszech-
nie uznawane zasady rywalizacji, a także wyposażone w odpowiednią infrastrukturę sporto-
wą miejsca (areny), w których rywalizacja może się odbywać. 

Z kolei uczestnictwo w formie pasywnej zwykle sprowadza się do oglądania zmagań 
innych sportowców i dopingowania ich do podjęcia większego wysiłku. Uczestnictwo pa-
sywne może mieć miejsce w domu podczas oglądania transmisji telewizyjnych (tzw. uczest-
nictwo pośrednie) lub na arenach sportowych, na których rywalizują ze sobą inni zawodnicy 
(tzw. uczestnictwo bezpośrednie).

Schemat 1
Rodzaje uczestnictwa w sporcie

 
Źródło: opracowanie własne.
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a) dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych,

b) kształtowanie i upowszechnianie życia kulturalnego, w tym organizowanie i promowa-
nie sztuki, tradycji lokalnych,

c) utrzymanie gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, np. bibliotek, do-
mów kultury, obiektów sportowych itp. 

Wymienione zadania wiążą się ściśle z potrzebą organizacji czasu wolnego mieszkań-
ców. Zgodnie z założeniami koncepcji marketingu terytorialnego, dysponując odpowied-
nimi zasobami władze samorządowe powinny umożliwiać swoim mieszkańcom spędzanie 
wolnego czasu w miejscu ich zamieszkania, w sposób i warunkach odpowiadających ich 
oczekiwaniom. 

Z uwagi na fakt, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas wolny, uprawiając sport 
i rozmaite formy rekreacji fizycznej, znaczenia nabierają warunki, w jakich tę aktywność 
można podejmować. W interesie władz samorządowych powinno leżeć jak najefektywniej-
sze wykorzystanie posiadanych zasobów, by stworzyć szerokie możliwości spędzania wol-
nego czasu przez mieszkańców regionu, to znaczy takie, które przyczynią się do poprawy 
kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców, wzrostu wrażliwości społecznej, integracji, 
poczucia wspólnoty oraz szacunku do innych. Przede wszystkim aktywne spędzanie czasu 
wolnego, np. uprawianie sportu lub wspólne oglądanie wydarzeń sportowych, korzystnie 
wpływa na zacieśnianie więzi interpersonalnych i wzmacnia tzw. kapitał społeczny. W re-
zultacie nie tylko podnosi to jakość życia, ale także kształtuje atrakcyjność regionu jako 
miejsca zamieszkania w opinii mieszkańców i osób przyjezdnych (Marciszewska 1997). 

Sposób w jaki mieszkańcy regionu spędzają aktywnie swój wolny czas, jest determino-
wany wieloma czynnikami, m.in. przeznaczanymi na ten cel środkami finansowymi, indy-
widualnymi zainteresowaniami i popularnością danej dyscypliny sportu. Nie bez znaczenia 
są także walory naturalne regionu, dostępność infrastruktury, zasoby, jakimi dysponują wła-
dze samorządowe oraz inne jednostki zajmujące się organizacją życia mieszkańców, czy 
wreszcie działania podejmowane przez ww. podmioty w celu stworzenia i/lub poprawy wa-
runków pozwalających mieszkańcom aktywnie wypoczywać w miejscu zamieszkania. 

Postawy samorządu wobec zagadnienia aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkań-
ców mogą przybierać pasywną, aktywną lub mieszaną postać. Pierwsza z nich polega na 
tym, że włodarze regionu zakładają, iż zagospodarowanie czasu wolnego leży w gestii każ-
dego mieszkańca i nie trzeba w to ingerować. Poza stworzeniem minimalnych, obligatoryj-
nych warunków do aktywności ruchowej (parki, place zabaw, boiska szkolne), uznaje się, 
że nie ma potrzeby ingerowania w to, jak kształtuje się aktywność fizyczna mieszkańców. 
Postawa aktywna polega na tym, że już na poziomie strategii rozwoju regionu władze sa-
morządowe uwzględniają aktywność ruchową mieszkańców jako ważną determinantę bu-
dowania kapitału społecznego i jakości życia. W związku z tym w sposób kompleksowy 
zarządzają dostępną infrastrukturą techniczną, rozwijają ją oraz zachęcają mieszkańców do 
podejmowania aktywności fizycznej. Z kolei mieszana postawa związana jest z sytuacją, 
w której władze samorządowe, wspólnie z innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi 
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przygotowują (administrują) podstawową infrastrukturę techniczną, taką jak np. place gier 
i zabaw, boiska do gry w piłkę nożną, ścieżki rowerowe, baseny, a jej wykorzystanie zależy 
od inicjatyw animatorów sportu lub tzw. liderów społecznych, ewentualnie samych miesz-
kańców. 

Z uwagi na fakt, że zasoby, którymi dysponują władze samorządowe są zwykle ograniczo-
ne i często nie pozwalają aktywizować społeczeństwa w pożądanym zakresie, rozwiązaniem 
problemu jest podjęcie współpracy z innymi podmiotami, które mogą swoją podstawową 
lub dodatkową działalnością pomóc w osiąganiu postawionych celów. Zdaniem specjali-
stów, każda planowa i marketingowo zorientowana działalność samorządu terytorialnego 
powinna być realizowana wspólnym wysiłkiem trzech grup decyzyjnych (Markowski 1999): 
mieszkańców, związków i stowarzyszeń biznesowych, organów administracji terytorialnej. 
W bardziej szczegółowym ujęciu problemu w zakresie tworzenia warunków i popularyzacji 
aktywnego spędzania wolnego czasu jako partnerów samorządu można wymienić: lokalne 
media, jednostki oświaty, organizacje sportowe, organizacje środowiskowe, przedsiębior-
stwa, liderów opinii publicznej, inne samorządy terytorialne (np. miasta i gminy partner-
skie).

Władze samorządowe, wykorzystując swoje kompetencje, powinny być inicjatorem 
i koordynatorem przedsięwzięć zmierzających z jednej strony do przygotowywania warun-
ków, a z drugiej strony do zachęcania mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu 
(Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Ich efektem powinna być oferta tzw. usług sfery społecznej, wynikająca z działania na 
polu kultury, sportu, wypoczynku, rekreacji, oświaty i zdrowia (Domański 1997). Dotyczy 
ona usług nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, kierowanych zarówno do dzieci i mło-
dzieży, jak i do osób dorosłych. 

Mieszkańcy powinni mieć możliwość nie tylko zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych 
w sposób odpłatny, ale także nieodpłatnie lub pokrywając jedynie część kosztów świadcze-
nia usług. W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby ludności władze samorządu terytorialnego, 
wykorzystując stojące do dyspozycji środki oraz bazując na szeroko zakrojonej współpracy 
z innymi podmiotami, powinny dołożyć starań, by możliwość ich zaspokojenia była jak 
największa. Środki stojące do dyspozycji władz samorządowych można podzielić na trzy 
grupy:
a) Środki finansowe. W corocznie przygotowywanych budżetach samorządów znajdują się 

fundusze na realizację zadań własnych, w tym związanych z organizowaniem warun-
ków krzewienia kultury fizycznej i sportu. Środki finansowe przeznaczane na ten cel 
zależą od tego, jaką postawę wobec ww. problemu przyjmuje samorząd.

b) Infrastruktura. Można zaliczyć do niej obiekty sportowo-rekreacyjne (boiska sportowe, 
place gier i zabaw, hale sportowe, lodowiska, baseny), kina, teatry, muzea oraz tereny 
otwarte z przeznaczeniem na wypoczynek (np. parki, deptaki, ścieżki rowerowe, tereny 
zielone). Ich liczba i atrakcyjność w dużym stopniu rzutują na gotowość aktywnego spę-
dzania wolnego czasu przez mieszkańców regionu. Często zarządzanie infrastrukturą 
przekazywane jest zakładom lub jednostkom budżetowym typu ośrodki sportu i rekre-
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acji, ośrodki kultury, stowarzyszenia, fundacje albo innym podmiotom działającym na 
zasadach komercyjnych. 

c) Pracownicy organów władz samorządowych. Potencjał w postaci pomysłów, umiejęt-
ności organizacyjnych, zdolności przywódczych i zaangażowania pracowników admi-
nistracji samorządowej może z powodzeniem przyczyniać się do kształtowania postaw 
i zachowań mieszkańców (Frankowski 2000).

Wydarzenia sportowe a kapitał społeczny 

Przejawem zorganizowanych form aktywności fizycznej są masowe wydarzenia sporto-
we, w których mieszkańcy miast mogą brać udział zarówno w roli widzów (uczestnictwo pa-
sywne), jak i sportowców (uczestnictwo aktywne) (Pope, Turco 2001). Współcześnie wyda-
rzenia sportowe spełniają bardzo ważną rolę w życiu społecznym, są popularnym sposobem 
spędzania czasu wolnego, a przy okazji nawiązywania relacji interpersonalnych i budowania 
więzi społecznych na poziomie wspólnot lokalnych. Zatem jak łatwo zauważyć, wydarze-
nia sportowe pośrednio przyczyniają się do kształtowania solidarności społecznej, integracji 
wokół wspólnych wartości i celów, ale także budowania kapitału społecznego. Wśród ogółu 
czynników miękkich to właśnie kapitał społeczny stanowi jedną z największych wartości, 
które decydują o postrzeganej przez mieszkańców jakości życia w regionie. To z kolei prze-
kłada się na ich gotowość do większego zaangażowania w sprawy społeczne, pobudzanie 
inicjatyw oddolnych i jeszcze większą integrację. 

Każde wydarzenie o charakterze rozrywkowym z uwagi na swój niematerialny charak-
ter jest niepowtarzalne. Szczególnie w przypadku imprez sportowych ostateczny wynik 
rywalizacji jest nie do przewidzenia, trudno też przewidzieć, jak będzie ona przebiegała 
i jakich emocji widzowie mogą się spodziewać (Mallen, Adams 2008). Należy dodać, że 
nawiązywane między widzami (a także między widzami i sportowcami) relacje kształtują 
się na płaszczyźnie emocjonalnej, zatem mają istotny wpływ na budowany za pośrednic-
twem sportu kapitał społeczny. Podczas uczestnictwa w imprezach sportowych najczęściej 
pojawiają się emocje pozytywne, a ich przejawem może być zabawa, radość, zachwyt, za-
uroczenie. Czasem też pojawiają się emocje negatywne, dotyczy to zwłaszcza konsumpcji 
wydarzeń sportowych, podczas których drużyna, której widzowie kibicują przegrywa rywa-
lizację z przeciwnikiem. 

Konsumpcja widowisk artystycznych i widowisk sportowych odbywa się publicznie. 
Fakt ten ma niezwykle ważne znaczenie w kontekście kapitału społecznego, który jest 
przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Dzieje się tak dlatego, że widzowie, oglą-
dając zmagania zawodników, wchodzą w bezpośrednie interakcje ze sobą oddziałując na 
siebie, najczęściej przez podzielanie wspólnych odczuć i emocji (Hoyle 2002). Skutki tych 
interakcji nie kończą się z chwilą zakończenia imprezy, lecz mają swoje konsekwencje 
później w postaci interpersonalnych relacji, zbudowanych mikrospołeczności, które są nie-
odzownym elementem życia w mieście czy regionie. 
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Rola sportu w życiu mieszkańców regionu jest niezwykle istotna. Oprócz wymienio-
nych wcześniej funkcji, za jego pośrednictwem tworzy się kapitał społeczny, stanowiący 
podstawę jakości życia. Z wyżej wymienionego względu władze samorządowe nie mogą 
bagatelizować tego aspektu w procesie zarządzania destynacją. Na schemacie 2 przedsta-
wiono autorską koncepcję modelu opisującego kształtowanie się kapitału społecznego za 
pośrednictwem sportu i roli jaką w tym spełnia samorząd. 

Mieszkańcy angażują się w życie sportowe regionu na wiele sposobów, zarówno w for-
mie aktywnej, jak i pasywnej. Czerpanie korzyści, jakie niesie za sobą uczestnictwo w wy-
darzeniach sportowo-rekreacyjnych lub aktywność fizyczna w sporcie niezorganizowanym 
możliwe jest dzięki pięciu podstawowym funkcjom sportu. Efektem jest między innymi 
tworzenie się kapitału społecznego, integrującego społeczeństwo. Siła tego kapitału pośred-
nio jest pochodną warunków, które do uprawiania sportu stwarzają mieszkańcom władze 
samorządowe i podmioty z nimi współpracujące. Uwzględniając komponenty zaprezento-
wanego modelu można w bardziej efektywny sposób zarządzać zasobami, które pozostają 
do dyspozycji tak, by za pośrednictwem sportu podnosić warunki życia w regionie. 

Schemat 2
Sport w procesie kształtowania się kapitału społecznego

 
Źródło: jak w schemacie 1. 
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Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych w artykule rozważań można zauważyć zjawisko wza-
jemnego oddziaływania na siebie dwóch płaszczyzn − sportu i kapitału społecznego. Sport 
to dziedzina, w której propagowaniu i rozwoju ważne znaczenie ma kapitał społeczny. 
Z drugiej strony, sport i rekreacja fizyczna pełnią znaczącą rolę w budowaniu tego kapitału. 
Korzyści wynikające z tworzenia kapitału społecznego za pośrednictwem sportu powinny 
być istotnym punktem zainteresowania władz samorządowych. Przez działania stwarzające 
korzystne warunki do czynnego i biernego uczestnictwa w rekreacji fizycznej mogą przy-
czyniać się do kreowania cennego kapitału społecznego mieszkańców regionu, a w konse-
kwencji sprawiać, że zarówno władze, jak i obywatele będą beneficjentami wielu pożytków 
płynących z jego istnienia i wzmacniania.
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The Role of Sports and Physical Recreation in Shaping of Social 
Capital of Region’s Residents

Summary

Sports and physical recreation, due to their inclusive and engaging character, 
are an excellent platform for building social capital in the region, which, in turn, 
has a direct impact on the quality of life of its residents. Due to the fact that the 
quality of life is one of the most important determinants of the attractiveness of 
the region in the context of the choice of the place of residence of citizens, local 
authorities should strive to support the development of sports infrastructure and all 
sport-related initiatives. The article presents the conditions of development and the 
influence of sports on the shaping of social capital. The final result of the discussion 
is the authors’ proposal for modelling the process of building social capital with the 
active involvement of local authorities and inhabitants of the region.

Key words: social capital, sports, physical recreation, local self-government.

JEL codes: M31, Z20

Роль спорта и физической рекреации в формировании 
общественного капитала жителей региона

Резюме 

Спорт и физическая рекреация ввиду своего интеграционного и вовлекаю-
щего характера представляют собой великолепную основу для формирования 
общественного капитала в регионе, который, в свою очередь, оказывает непо-
средственное влияние на качество жизни его жителей. Учитывая факт, что ка-
чество жизни – один из основных детерминантов привлекательности региона 
в контексте выбора местожительства граждан, органы местного самоуправле-
ния должны стараться поддерживать развитие спортивной инфраструктуры  
и всякие инициативы, связанные со спортом. В статье представили обуслов-
ленности развития и влияние спорта на формирование общественного капита-
ла. Эффектом рассуждений стало авторское предложение модельного подхода 
к процессу формирования общественного капитала при активном включении 
органов самоуправления и жителей региона.
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