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Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi skupia się często na wielkich firmach 
przemysłowych, nieco rzadziej specjaliści zajmują się zakładami usługowymi bądź 
tak osobliwymi organizacjami, jak organizacje militarne lub polityczne. Do tego ze-
stawu z trudem dochodzi opisywanie i zrozumienie organizacji szeroko rozumianej 
kultury fizycznej, w tym spektakularnego sportu wyczynowego.

Transformacja ustrojowa została wielokrotnie opisana w licznych monografiach, 
konferencjach, a nawet podręcznikach mikro- i makroekonomii, nauki administracji, 
psychologii czy socjologii sportu. Z zakresu socjologii sportu skupia uwagę czytelni-
ków wieloletnia seria cennych książek pod redakcją Z. Dziubińskiego. W najnow-
szym zbiorze tej serii „Kultura fizyczna i zmiana społeczna” zgromadziliśmy arty-
kuły specjalistów zajmujących się naukowo sportem, który wraz z całym systemem 
społeczeństwa, gospodarki i polityki przechodzi poważne zmiany, a są nimi procesy 
komercjalizacji, profesjonalizacji i prywatyzacji.

 Obecnie mamy istny wysyp wartościowych książek o zarządzaniu sportem na 
poziomie ministerialnym, związków sportowych i przekształcanych klubów sporto-
wych, jako stowarzyszeń, w spółki prawa sportowego. To rozległe spektrum zmian 
rodzi nowe problemy w polityce personalnej i gospodarowania kadrami w organi-
zacjach sportowych. Redakcja „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” pragnie zainte-
resować tą tematyką Czytelników,  wśród których – jesteśmy pewni – znajduje się 
wielu entuzjastów sportu. Ta decyzja redakcyjnego kolegium naszego naukowego 
czasopisma jest pierwszą, prawie nowatorską próbą wkroczenia w osobliwy obszar 
zarządzania kadrowego w kulturze fizycznej, a ściślej rzecz ujmując, w  sporcie zwa-
nym zamiennie albo wyczynowym, albo kwalifikowanym.

Dziś sport uwolniony z biurokratycznego modelu kierowania centralistycznego 
stanął przed koniecznością trudnych zmian makrostrukturalnych oraz szanowania, 
w sensie prawnym, dobrowolnych stowarzyszeń kultury fizycznej. Powstał dość 

ZZL(HRM)_2015_5(106)_Od redakcji_7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, 
niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),  
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.



8 Od redakcji

dynamiczny, ale niewielki sektor sportu skomercjalizowanego i sprofesjonalizowa-
nego, a forpocztą tych transformacyjnych zabiegów było wprowadzenie do sportu 
prywatnych właścicieli, sportowców jako zawodowców i realne zmniejszenie dykta-
tury administracji państwowej w sferze całej kultury fizycznej. Ten proces, nie bez 
dostrzeganych błędów, jest właśnie przedmiotem artykułów w tym numerze „Za-
rządzania Zasobami Ludzkimi”. Redakcja zaprosiła grono specjalistów zajmujących 
się w przeszłości i obecnie zarządzaniem w różnych instytucjach sportowych. Są 
nimi zarówno sportowcy, jak też zasłużeni organizatorzy i działacze oraz autorzy 
badań prawnych i humanistycznych.
[…]

prof. dr hab. Kazimierz Doktór
redaktor naukowy numeru

Drodzy Czytelnicy,
numer „ZZL w sporcie”, który właśnie Państwo otrzymali, miał wyglądać nieco 
inaczej w swojej wersji finalnej, ale nieprzewidziane okoliczności utrudniły redak-
torowi naukowemu numeru, panu prof. Doktorowi zakończenie prac w zadanym 
terminie,  wynikającym z planu wydawniczego. 

 By nie opóźniać wydania jesiennego numeru, podjęliśmy decyzję przedstawienia 
Państwu nadesłanych artykułów w układzie alfabetycznym, starając się nie naruszyć 
zbytnio struktury całego zeszytu.
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