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W artykule podj to prób  opracowania teoretycznych ram oceny efektywno ci wykorzystania przez w adze 

lokalne w ramach prowadzonej polityki rozwoju miasta instrumentu, jakim jest dzia alno  profesjonalnego 

klubu pi karskiego. Zaproponowane rozwi zanie, oparte na przeprowadzonej analizie literaturowej, okre la 

zestaw parametrów o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Ich dobór, zgodnie z intencj  

autora, powinien by  traktowany jako propozycja wst pna, która stanowi przyczynek do dalszej dyskusji 

i w przysz o ci b dzie przedmiotem szczegó owych bada  empirycznych.
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The paper attempts to develop a theoretical framework for assessing the efficiency of an urban devel-

opment strategy based on supporting a professional football club. Based on a literature review and an 

empirical study, the proposed approach defines a set of both economic and non-economic parameters. 

The choice of these parameters, as intended by the author, should be considered as a preliminary 

proposal for further discussion and future research.
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1. Wprowadzenie

W adze lokalne na ca ym wiecie zapewniaj  ró ne formy bezpo redniej 
lub po redniej pomocy profesjonalnym klubom pi karskim. W niektórych 
przypadkach kluby te funkcjonuj  na zasadzie organizacji non profit, a ich 
w a cicielami s  w adze lokalne lub zrzeszenia fanów (kibiców). W wi k-
szo ci jednak przypadków profesjonalne zespo y pi karskie funkcjonuj  jako 
przedsi biorstwa i pozostaj  w prywatnych r kach. Cz sto dzia aj  w for-
mie spó ek akcyjnych, a akcje cz ci z nich s  notowane na regulowanych 
rynkach gie dowych. W takim przypadku wsparcie przez w adze lokalne 
dzia alno ci prywatnych przedsi biorstw sportowych, niezale nie od tego, czy 
ma ono charakter bezpo redni czy po redni, mo e budzi  w spo ecze stwie 
w tpliwo ci co do jego zasadno ci. Nale y jednak podkre li , e funkcjono-
wanie profesjonalnego klubu sportowego musi by  rozpatrywane z ró nych 
perspektyw. Z jednej strony reprezentuje on konkretn  dyscyplin  sportu, 
budz c  cz sto silne emocje w ród kibiców i poprzez to oddzia uj c  na 
relacje spo eczne, a nawet elementy kultury, z drugiej jest to przedsi wzi cie 
biznesowe stanowi ce element lokalnej gospodarki. Ta interdyscyplinarna 
perspektywa postrzegania sportu powoduje, i  profesjonalny klub pi kar-
ski reprezentuj cy konkretn  dyscyplin  powinien sta  si  instrumentem 
polityki zrównowa onego rozwój miasta lub regionu i podobnie jak ka dy 
inny instrument takiej polityki musi podlega  ocenie. Wsparcie dzia alno ci 
profesjonalnego klubu pi karskiego, niezale nie od jego formy organizacyj-
nej czy struktury w asno ci, powinno by  poprzedzone analiz  pod k tem 
potencjalnych efektów, jakie mo e ono przynie  dla zapewnienia zrówno-
wa onego rozwoju ekonomicznego, spo ecznego oraz jako ci rodowiska 
naturalnego w mie cie lub regionie.

Dlatego te  celem niniejszego artyku u jest próba opracowania na pod-
stawie analizy literaturowej teoretycznych ram modelu obejmuj cego zestaw 
parametrów, których analiza pozwo li oceni , czy i w jaki sposób wsparcie 
skierowane do profesjonalnych klubów pi karskich przyczynia si  do zrów-
nowa onego rozwoju miast.

2. Analiza wp ywu profesjonalnego zespo u sportowego
na zrównowa ony rozwój miasta i regionu

Zakres i skala korzy ci, jakie mog  uzyska  w adze lokalne poprzez 
wsparcie dzia alno ci profesjonalnych zespo ów sportowych, by y przedmio-
tem wielu bada . Wyniki tych bada  pokazuj , e zasadniczo w adze lokalne 
wspieraj  dzia alno  klubów sportowych w ramach wyznaczonej polityki spo-
ecznej, która ma na celu kszta towanie to samo ci i integracji spo ecznej lub 

promowanie takich funkcji spo ecznych, jak zdrowie i edukacja (Heinemann, 
2003; Coakley, 2007; Mizrahi, Bar-Eli i Galily, 2008). Cz  bada  wskazuje 
tak e, e profesjonalne dru yny sportowe mog  zwi kszy  wykorzystanie 
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infrastruktury (sportowej i miejskiej), wzmocni  wizerunek miasta, a poprzez 
to rozwin  turystyk , przyci gn  zainteresowanie potencjalnych inwestorów 
i w konsekwencji wp ywa  na rozwój gospodarczy miasta i regionu (Stevens 
i Wootton, 1997; Siegfried i Zimbalist, 2000; Smith, 2005).

Koniecznym warunkiem oddzia ywania klubu sportowego na zrówno-
wa ony rozwój miasta w obszarze gospodarczym, spo ecznym i ochrony 
rodowiska jest jednak inwestycyjne zaanga owania w adz lokalnych w dzia-
alno  tych klubów (Sparvero i Chalip, 2007). Przy czym inwestycje te mog  

mie  charakter bezpo redni lub po redni. Inwestycja bezpo rednia polega 
na finansowym, materialnym lub informacyjnym wspieraniu przez w adze 
lokalne klubów sportowych. Dotacje publiczne (rz dowe i samorz dowe) 
s  zjawiskiem powszechnym w sportach zespo owych. Dotacje te zazwyczaj 
przybieraj  posta  celowych dotacji na dzia alno  klubów b d  zwolnie  
w podatkach od nieruchomo ci, w podatkach dochodowych lub te  bar-
dzo niskich b d  zerowych op at za wykorzystanie infrastruktury sportowej 
nale cej do miasta.

W wyniku inwestycji bezpo rednich niektóre kluby uzyskuj  przewag  
kosztow  nad konkurentami. Na przyk ad Rada Warszawy przeznaczy a 
465 mln z  na przebudow  stadionu miejskiego (koszt budowy 374 mln z  
po zwrocie zap aconego przez miasto podatku VAT), na którym swoje 
mecze rozgrywa jeden z najlepszych polskich klubów pi karskich – Legia 
Warszawa. W efekcie tej inwestycji nowy stadion Legii sta  si  jednym 
z najnowocze niejszych obiektów w Polsce, a liczba miejsc wzros a ponad 
dwukrotnie do 31 103 (http://legia.com/historia-nowego-stadionu-legii-75). 
Legia Warszawa u ytkuje stadion na zasadzie 20-letniej umowy dzier awy, 
za co p aci rocznie miastu 3,7 mln z . Klub ma jednak prawo do wp ywów 
ze sprzeda y praw do nazwy obiektu (naming rights), wynajmu powierzchni 
u ytkowych i sprzeda y biletów. W 2015 r. przychody klubu z dnia meczu 
wynios y 22,0 mln z  (przy redniej frekwencji 21 172 osób), co stanowi o 
wi cej ni  ca e przychody generowane w siedmiu z czternastu konkuren-
cyjnych zespo ów graj cych w Ekstraklasie – najwy szej polskiej pi karskiej 
lidze zawodowej (EY, Ekstraklasa, 2016). Warto pokre li , e w zwi zku 
z Mistrzostwami Europy w pi ce no nej, które odby y si  w 2012 r. w Pol-
sce i na Ukrainie, zosta y wybudowane trzy kolejne miejskie stadiony, na 
których swoje spotkania rozgrywaj  dru yny Ekstraklasy, tj. w Gda sku, 
Wroc awiu i Poznaniu. Koszty budowy tych obiektów wynios y odpowiednio 
864, 854 i 638 mln z  brutto (http://sport.wp.pl/kat,1028231,title,Euro-2012-
-Ile-naprawde-kosztowaly-polskie-stadiony,wid,13910626,wiadomosc.html) 
i by  pokrywane w mniejszej cz ci dotacj  z bud etu pa stwa, g ównie za  
przez poszczególne miasta.

W zakresie inwestycji po rednich w adze lokalne zazwyczaj przydzielaj  
fundusze na rzecz ogólnego rozwoju miasta, a klub pi karski po rednio 
korzysta z tego rozwoju. W efekcie tych poniesionych nak adów miasto 
powinno uzyska  szereg korzy ci, które nale y rozpatrywa  zarówno w kon-
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tek cie ekonomicznym, jak i pozaekonomicznym (rysunek 1). W takiej per-
spektywie klub pi karski i miasto wp ywaj  na siebie, ka dy przyczynia si  
do rozwoju drugiego.

Inwestycje:

(bezpośrednie i pośrednie)

Miasto
(władze lokalne)

Ekonomiczne:
– rozwój turystyki

– wzrost dochodów

 podatkowych

– spadek bezrobocia

– promocja miasta

 i przyciąganie inwestorów

Pozaekonomiczne:
– rozwój społeczny

– edukacja

– ochrona zdrowia

– środowisko naturalne

Efekty

Klub

piłkarski

Rys. 1. Struktura efektów z inwestycji w adz lokalnych w profesjonalny klubu pi karski. ród o: 
opracowanie w asne na podstawie V. Rosca. (2010). Sustainable Development of a City 
by Using a Football Club. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 
7(16), s. 62.

3. Ekonomiczne efekty wp ywu profesjonalnego klubu 
pi karskiego na rozwój miasta

Profesjonalna pi ka no na jest wy darzeniem soc jokulturowym, of eruj cym 
zainteresowanym stronom szeroki wachlarz produktów i us ug, które odpo-
wiednio ukierunkowane w zakresie popytu i poda y mog  mi e  znacz cy 
wk ad w gospodark  miasta. Do podstawowych róde  przychodów mo na 
zaliczy  sprzeda  biletów na mecze, sprzeda  karnetów na se zon, sk adki 
cz onkowski  e w klubie, sprzeda  gadgetów zwi zanych z dru yn , wp ywy 
z reklam i transmisji, wp ywy od sponsorów. Wielko  tych przychodów 
z jednej strony zale y od efektywno ci sportowej klubu, z drugiej za  od 
infrastruktury sportowej, a tak e szeroko rozumianej infrastruktury miej-
skiej. Miasto maj ce silny klub sportowy mo e podj  decyzj  o wsparciu 
budowy infrastruktury sportowej (inwestycja bezpo rednia), aby zwi kszy  
np. pojemno  stadionu, lub realizacji inwestycji w rozwój us ug transportu 
publicznego, aby u atwi  przybycie fanów na ich stadion (inwestycja po red-
nia). Ze wzgl du na lepsze warunki infrastrukturalne mecze powinny przy-
ci gn  wi cej fanów zarówno lokalnych, krajowych, jak i zagranicznych 
(w przypadku klubów o du ej mi dzynarodowej reputacji), a tym samym 
zwi kszy  popyt na produkty i us ugi zwi zane bezpo rednio lub po rednio 
z futbolem.

Na przyk ad w roku 2015 wydarzenia sportowe odbywaj ce si  w Bar-
celonie przyci gn y 3,5 mln kibiców, przy czym samo tylko muzeum 
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FC Barcelony odwiedzi o oko o 1,7 mln widzów. Pozyskuj c oko o 11% 
ogó u odwiedzaj cych, muzeum to sta o si  trzeci  pod wzgl dem cz sto ci 
odwiedzin atrakcj  turystyczn  miasta (Barcelona tourism activity report, 
2015). Wed ug serwisu Goalnomics1 ka dego tygodnia tury ci z 19 krajów 
odwiedzaj  Hiszpani , aby obejrze  mecz pi ki no nej, a mecz pomi dzy FC 
Barcelon  a Realem Madryt cieszy si  tak du ym zainteresowaniem kibiców 
z innych pa stw, e generuje redni  cen  600 euro za bilet.

Równie silny rozwój turystyki zwi zanej z futbolem obserwuje si  w Wiel-
kiej Brytanii. W 2014 r. ponad 800 tys. osób (czyli jedna na 43) odwiedzi o 
to unitarne pa stwo z powodu meczu pi karskiego, zapewniaj c brytyjskiej 
gospodarce oko o 684 mln funtów przychodu (Football tourism scores for 
Britain, 2015). Turysta odwiedzaj cy Wielk  Brytani  z powodu meczu pi -
karskiego wydawa  na swój pobyt rednio 855 funtów, podczas gdy rednia 
dla pozosta ych turystów to tylko 628 funtów. Przeci tna d ugo  pobytu 
odwiedzaj cych, których g ównym deklarowanym motywem pobytu w Wiel-
kiej Brytanii by  mecz pi karski, wynosi a 2,5 nocy. W odniesieniu do osób 
odwiedzaj cych Wielk  Brytani  w celach biznesowych redni czas pobytu 
by  ponad dwukrotnie d u szy, je li podczas podró y s u bowej chcieli oni 
tak e obejrze  mecz pi karski. Badanie ank ietowe przeprowadzone w ród 
uczestników wydarze  zwi zanych z pi k  no n  wykaza o, e nie tylko 
futbol by  czynnikiem motywuj cym ich do odwiedzenia Wielkiej Brytanii. 
Ch  obejrzenia meczu lub infrastruktury klubowej by  jednym z g ównych 
czynników determinuj cych ch  odwiedzania innych cz ci Wielkiej Bryta-
nii, takich jak pó nocno-zachodnia i pó nocno-wschodnia Anglia czy Walia. 
Najcz ciej odwiedzanymi przez turystów stadionami pi karskimi w Wielkiej 
Brytanii by y: Old Trafford (Manchester United), Emirates Stadium (Arse-
nal) oraz Anfield (Liverpool).

Turystyka sportowa to obecnie bardzo popularny i silnie rozwijaj cy si  
segment turystyki. Chocia  w przypadku turystyki zwi zanej z pi k  no n  
(pasywna turystyka sportowa obejmuj ca jedynie ogl danie wydarzenia spor-
towego) nale y podkre li , i  w wymiarze mi dzynarodowym koncentruje 
si  ona wokó  klubów pi karskich o najwi kszej renomie. Im wi kszy presti  
klubu, tym wi cej turystów b dzie sk onnych odwiedzi  miasto gospodarza 
zespo u. Jednak, aby gospodarka miasta mog a z tego skorzysta , tury ci 
musz  sp dzi  okre lony czas w danym mie cie oraz wyda  okre lon  sum  
pieni dzy podczas swojego pobytu na meczu pi ki no nej. W tym kontek cie 
lokalna gospodarka musi oferowa  szereg atrakcji kulturalnych i rozrywko-
wych, a klub pi karski musi by  tylko jedn  z wielu atrakcji turystycznych.

Im wi kszy sukces sportowy osi gnie klub pi karski, tym w wi kszym 
stopniu b dzie to przyci ga o zainteresowanie kibiców. To z kolei powinno 
prze o y  si  na wzrost dochodów dla lokalnego handlu, hotelarzy oraz 
przedsi biorców wiadcz cych us ugi gastronomiczne i rozrywkowe, a tak e 
na wzrost zatrudnienia w tych sektorach. W efekcie powinny wzrosn  tak e 
wp ywów do kasy miasta z tytu u podatków dochodowych od osób fizycznych 
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i prawnych oraz podatków i op at lokalnych. Sukces sportowy na arenie 
krajowej daje prawo gry w eliminacjach lub rozgrywkach pi karskich Ligi 
Mistrzów b d  Ligi Europejskiej, przek adaj  si  na wi ksz  liczb  meczów, 
co wp ywa na wzrost liczby turystów, w tym tak e zagranicznych, a ewentu-
alne sukcesy w tych rozgrywkach tworz  dodatkowe przychody klubu, które 
mog  by  ród em dochodów podatkowych.

Wi ksza liczba fanów wp ywa tak e na wzrost zatrudnienia w sektorze 
us ug, co tworzy dodatkowe korzy ci dla miasta. Wzrost zatrudnienia bez-
po rednio zwi zanego z klubem pi karskim dotyczy kwestii zapewnienia pra-
wid owego funkcjonowanie klubu (zawodnicy, trenerzy, obs uga medyczna, 
kucharze, ksi gowo ) oraz zabezpieczenia wydarzenia, jakim jest mecz 
pi karski (mo liwo ci zatrudnienia jako: sprzedawca biletów, sprzedawca 
napojów bezalkoholowych i ywno ci, sprzedawca w sklepie oficjalnym 
zespo ów, stra nik, steward). Praca ta nie wymaga wysokich kwalifikacji, co 
daje mo liwo  zatrudnienia bezrobotnych, a tym samym powoduje spadek 
lokalnego bezrobocia.

Klub pi karski i jego sukcesy mog  tak e przyczynia  si  promocji miasta. 
Szczególnie, je eli nazwa klubu zawiera nazw  miasta, które reprezentuje. 
Nazwa klubu z nazw  miasta zostanie og oszona podczas ka dego meczu, 
pojawi si  tak e w prasie czy transmisjach telewizyjnych. Klub pi karski wyka-
zuje tak e zdolno  przyci gania do miasta nowych inwestorów (Fløysand 
i Jakobsen, 2007). Przy czym jest to uzale nione od sukcesu sportowego 
klubu oraz jego znaczenia w spo eczno ci lokalnej. Wi kszy sukces spor-
towy przyci ga firmy, które chc , aby ich nazwa by a kojarzona z klubem 
pi karskim. Chc , aby marka klubu pi karskiego by a czynnikiem tworzenia 
warto ci dla ich firmy. Cz sto sponsorzy klubów pi karskich otwieraj  lokalne 
przedstawicielstwa swoich firm w mie cie. Daje im to mo liwo  prowadze-
nia dzia alno  bli ej spo eczno ci klubu, w jaki inwestuj . Pojawienie si  
nowych podmiotów gospodarczych lub rozwój istniej cych przyczynia si  
do rozwoju rodowiska biznesowego miasta.

Silna dru yna pi ki no nej mo e si  przyczyni  do rozwoju ekonomicz-
nego miasta. Mo e pobudza  tworzenie miejsc pracy, wzmacnia  swoj  atrak-
cyjno  dla potencjalnych inwestorów oraz mo e by  czynnikiem promocji 
miasta i rozwoju turystyki. Oznacza to, e wsparcie przez w adze lokalne 
dzia alno ci klubów pi karskich powinno by  determinowane mo liwo ci  
wyst pieniem wskazanych powy ej efektów i ich prze o eniem na wzrost 
dochodów miasta. W tym przypadku nale y jednak podkre li , e wp yw 
profesjonalnego klubu pi karskiego na dochody miasta mo e mie  charakter 
bezpo redni, po redni lub indukowany (rysunek 2).

Na przyk ad wp yw profesjonalnego futbolu na gospodark  Hiszpanii 
w 2013 r. by  szacowany na kwot  7,6 mld euro, z czego 3,6 mld euro to 
wp ywy bezpo rednie zwi zane ze sprzeda  biletów, karnetów, wydatków na 
reklam , ale tak e zak adów sportowych i bukmacherskich. Kolejne 3 mld 
euro to wp ywy po rednie zwi zane ze sprzeda  us ug m.in. w sektorach 



Problemy Zarz dzania vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, 2017 191

Ocena efektywno ci nak adów ponoszonych przez w adze lokalne…

hotelarskim, gastronomicznym, telekomunikacyjnym, budowlanym, a pozo-
sta y miliard euro to wp ywy indukowane, obejmuj ce wydatki prywatne 
osób, których zatrudnienie w sposób po redni jest zwi zane z dzia alno ci  
futbolu (KPMG Sport, 2015). Ocena efektów ekonomicznych inwestycji 
miasta w klub pi karski w kontek cie wielko ci wp ywów do kasy publicznej 
powinna by  zatem prowadzona z uwzgl dnieniem t ych trzech obszarów.

Wpływ bezpośredni:

– wynagrodzenia pracowników klubów

– dochody ze sprzedaży usług i produktów

 związanych z klubem i futbolem

Wpływ pośredni i indukowany:

– wynagrodzenia pracowników sektora

 gastronomicznego, hotelarskiego, rozrywkowego,

 transportowego, budowlanego, developerskiego,

 telekomunikacyjnego itp.

– dochody ze sprzedaży usług i produktów

 związanych z tymi sektorami

Wpływy do publicznej kasy

Podatek dochodowy

od osób fizycznych

Podatek dochodowy

od osób prawnych
Podatki i opłaty lokalne

Rys. 2. Wp ywy profesjonalnego klubu pi karskiego na dochody miasta. ród o: opracowanie 
w asne na podstawie: KPMG Sport. (2015). Socioeconomic Impact of Professional Football 
in Spain.

Pomimo niew tpliwych korzy ci ekonomicznych, jakie miasta mog  uzy-
ska  w zwi zku z funkcjonowaniem  na ich terenie profesjonalnego klubu 
pi karskiego, szereg bada  prowadzonych w ró nych miejscach na ca ym 
wiecie wskazuje, e korzy ci, jakie profesjonalne zespo y sportowe przyno-

sz  miastom i ich mieszka com, s  w wi kszo ci marginalne. Profesjonalny 
sport stanowi niewielk  cz  gospodarki jako ca o ci, zatem jego wp yw 
na ni  nie mo e by  du y.

Na przyk ad zespó  bejsbolowy St. Louis Cardinals (USA) odpowiada za 
mniej ni  0,3% gospodarki miasta St. Louis, a zespó  New York Yankees 
odpowiada za mniej ni  0,03% produktu gospodarki miasta Nowy Jork. 
Typowy profesjonalny zespó  sportowy w USA zatrudnia 100 osób i oko o 
1000–1500 osób w dniu meczu, w wi kszo ci jest to czasowe zatrudnienie 
niskowykwalifikowanych pracowników. W przypadku dru yn hokejowych 
NFL tylko oko o 8–10 spotka  w roku odbywa si  na w asnym lodowisku. 
Zatem czas sp dzony w restauracjach, hotelach nie mo e mie  istotnego 
wp ywu na lokaln  gospodark  (Siegfried i Zimbalist, 2000).

Potwierdzaj  to dane z najsilniejszej europejskiej ligi futbolowej. W 2013 r. 
wp yw ca ego zawodowego futbolu na gospodark  Hiszpanii wyniós  oko o 
7,6 mld euro (w czaj c w to zarówno efekty bezpo rednie, po rednie, jak 
i indukowane), co stanowi o 0,75% PKB tego kraju (KPMG Sport, 2015). 
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Oznacza to, e ocena wp ywu klubu pi karskiego na gospodark  miasta 
mo e by  warunkowana wielko ci  miasta i jego si y gospodarczej. W jed-
nym mie cie wp yw ten mo e by  silniejszy, w innym za  s abszy. Nale y 
jednak pami ta , e nawet je eli wp yw ten jest s aby, to dotyczy on jedynie 
aspektów ekonomicznych, które nie powinny by  jedynym obszarem oceny 
wp ywu profesjonalnego klubu pi karskiego na zrównowa ony rozwój miasta.

4. Pozaekonomiczne efekty wp ywu profesjonalnego klubu 
pi karskiego na zrównowa ony rozwój miasta

Profesjonalna pi ka no na ma pozytywny wp yw tak e na aspekty inne 
ni  gospodarka, w tym m.in. na edukacj , tworzenie zdrowych nawyków 
i integracj  spo eczn . Takie wnioski wyp ywaj  z badania ankietowego prze-
prowadzone przez KPMG Sport (2015) na próbie 100 Hiszpanów w wieku 
od 18 do 65 lat. Zdaniem respondentów profesjonalna pi ka no na aktywnie 
przyczynia si  do tworzenia zdrowych nawyków w populacji hiszpa skiej. 
79% respondentów uwa a, e profesjonalna pi ka no na wp ywa na wzrost 
aktywno ci sportowej w ród ludno ci. Jej wp yw na spo ecze stwo jest tak 
silny, e w adze wykorzystuj  j  jako platform  w kampaniach przeciwko 
narkotykom. W rezultacie 28% badanych wskaza o, e profesjonalna pi ka 
no na ma pozytywny wp yw na zmniejszenie narkomanii w spo ecze stwie. 
W obszarze edukacji profesjonalna pi ka no na, zdaniem ankietowanych, 
jest doskona ym narz dziem do promowania kszta cenia przez ca e ycie, 
umiej tno ci  pracy zespo owej i wspó zawodnictwa. A  40% ankietowanych 
uwa a, e najwi kszy wk ad zawodowego futbolu polega na pobudzaniu pracy 
zespo owej, a 30% z nich uwa a, e najwi kszy wk ad w edukacj  znajduje 
odzwierciedlenie w rozwoju umiej tno ci wspó zawodnictwa, rozwijaj c jed-
nocze nie zdolno  do ci kiej pracy i przezwyci enia wyzwa . Z kolei 
w obszarze postaw spo ecznych 60% respondentów uwa a, e profesjonalna 
pi ka no na aktywnie przyczynia si  do walki z nietolerancj  i rasizmem. 
Ró norodno  rasowa w zespo ach pi karskich, rozpocz cie kampanii prze-
ciwko rasizmowi w transmisjach z meczów i kar nak adanych przez organy 
regulacyjne za akty rasizmu i nietolerancji to tylko niektóre czynniki, które 
respondenci wskazywali przy ocenie wp ywu, jaki zawodowa pi ka no na 
wywiera w sferze spo ecznej integracji.

Przytoczone tu badanie wskazuje, e profesjonalna pi ka no na dotyka 
wymiaru dalece wykraczaj cego poza czysto ekonomiczny aspekt, chocia  
cz sto podkre la si , e wspó cze nie to on odgrywa zasadnicze znacze-
nie w zawodowym futbolu. Niemniej jednak pi ka no na, podobnie jak to 
ma miejsce w przypadku wielu innych dyscyplin sportowych, mo e wywie-
ra  tak e silny wp yw na spo ecze stwo w takich dziedzinach, jak: rozwój 
spo eczny i kulturalny, edukacja, rodowisko naturalne i ochrona zdrowia. 
A zatem ocena efektów wp ywu profesjonalnego klubu pi karskiego na zrów-
nowa ony rozwój miasta powinna uwzgl dnia  tak e te czynniki.
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4.1. Rozwój spo eczny

Klub pi karski ma silny potencja  do rozwoju spo ecze stwa, zw asz-
cza poprzez kszta towanie lokalnej to samo ci i poczucia przynale no ci. 
Dla ludzi klub pi karski jest symbolem, sposobem identyfikacji z miastem, 
do którego nale . Maj c zdolno  zbli ania ludzi, klub pi karski mo e 
przyczyni  si  do lepszej socjalizacji, tj. przyczyni  si  do nabywania przez 
jednostk  systemu warto ci, norm oraz wzorów zachowa  obowi zuj cych 
w danej zbiorowo ci. Stadion staje si  miejscem, gdzie dziesi tki tysi cy 
fanów gromadz  si  w jednym miejscu, tworz c grup  ludzi, których czy 
jeden wspólny cel. Stadion jest równie  jednym z miejsc, w których ludzie 
wymieniaj  si  pogl dami, a pi ka no na staje si  dla ludzi tematem wspól-
nym dyskusji. Podobn  funkcj  pe ni  puby w mie cie i strefy kibica, gdzie 
fani dru yny zbieraj  si , aby obejrze  mecz pi ki no nej za po rednictwem 
telewizji.

Pi ka no na jest t  form  rozrywki, która zazwyczaj jest ogl dana w gru-
pach, z rodzin  lub przyjació mi. Ludzie razem udaj  si  na stadion, ogl daj  
razem spotkanie i razem wracaj  do domów. Pi ka no na daje ludziom 
mo liwo  sp dzania wolnego czasu z przyjació mi, przyczyniaj c si  do 
harmonijnego rozwoju stosunków mi dzyludzkich w mie cie. Pi ka no na 
poprzez swoj  popularno  jest tak e efektywnym rodkiem promowania 
spo ecze stwa zaanga owanego, obywatelskiego oraz skutecznym rodkiem 
zwalczania nietolerancji, rasizmu, przemocy, spo ywania alkoholu i nadu y-
wania narkotyków. Sport mo e pomóc tak e w integracji osób wykluczonych.

4.2. Edukacja

Pi ka no na, podobnie jak inne dyscypliny sportowe, jest doskona ym 
narz dziem do wspierania edukacji i rozwoju osobistego oraz kszta towania 
postaw, warto ci i umiej tno ci w ka dym wieku. Jako sport zespo owy 
promuje nawyki pracy zespo owej, kultur  ci kiej pracy, szacunek dla prze-
ciwników oraz zarz dzanie sukcesem i niepowodzeniem.

4.3. Zdrowie publiczne

Pi ka no na poprzez swoj  popularno  jest doskona ym narz dziem do 
promowania aktywno  fizycznej, co przek ada si  na zdrowie obywateli 
i mo e by  skutecznym narz dziem walki z wieloma chorobami cywiliza-
cyjnymi. Przyczynia si  równie  do tworzenia zdrowych nawyków i poprawy 
jako ci ycia, tak e w podesz ym wieku.

4.4. rodowisko naturalne

Niew tpliwie pi ka no na mo e wywiera  tak e istotny wp yw na rodowi-
sko naturalne. Stadion pi karski jest sztuczn  struktur , której wybudowanie 
wi e si  ze zniszczeniem cz  struktury naturalnej. Dodatkowo wykorzy-
stuje du o energii, której wyprodukowanie tak e zanieczyszcza rodowisko 
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naturalne. Fani, aby dosta  si  na stadion, cz sto poruszaj  si  samochodami, 
których nagromadzenie w jednym miejscu wi e si  ze zwi kszon  emisj  
zanieczyszcze , co pogarsza jako  powietrza. Dlatego w celu ogranicze-
nie tego efektu w adze lokalne powinny inwestowa  w tworzenie w a ciwej 
i efektywnej infrastruktury transportu publicznego.

Kolejnym problemem zwi zany z rozgrywaniem meczów jest ha as, który 
wspó cze nie uznawany jest za jeden z najtrudniejszych problemów rodo-
wiskowych. Podczas meczu doping kilkudziesi ciu tysi cy fanów generuje 
wysoki ha as, który negatywnie oddzia uje na rodowisko i bezpo rednie 
otoczenie. Niestety próba jego ograniczenia musia aby si  wi za  z ogra-
niczeniem dopingu, a to z kolei nie by oby zgodne z duchem pi ki no nej. 
Niemniej jednak przy okre laniu lokalizacji stadionu w adze lokalne lub 
kierownictwo klubu powinni bra  pod uwag  wp yw ha asu na otoczenie, 
a tak e rekomendowa  u ycie materia ów d wi koizolacyjnych przy budowie 
lub przebudowie stadionu.

Jako efekt nagromadzenia w jednym miejscu kilkudziesi ciu tysi cy osób 
ka dy mecz generuje tak e ogromn  ilo  mieci.

Pomimo zasadniczo negatywnego wp ywu rozgrywek pi ki no nej na ro-
dowisko naturalne nale y podkre li , ze pi ka no na zaliczana jest do sektora 
us ugowego, który charakteryzuje si  mniejszym negatywnym oddzia ywa-
niem na rodowisko ni  przemys . Opieraj c zatem rozwój na bazie pi ki 
no nej, miasto b dzie bardziej przyjazne dla rodowiska, ni  by oby, gdyby 
przyj o plan rozwoju oparty na przemy le.

5. Wnioski

Zawarte w artykule tre ci s  rezultatem przeprowadzonej analizy litera-
turowej i oceny wyników bada  dotycz cych wp ywu wielkich imprez sporto-
wych, takich jak Mistrzostwa wiata czy Mistrzostwa Europy w pi ce no nej, 
na gospodark , spo ecze stwo i rodowisko naturalne pa stw organizatorów 
(m.in. Szyma ski, 2010; Chalkley, 1999; Crompton, 1995). Opr acowanie 
to stanowi teoretyczn  koncepcj  modelu oceny efektywno ci wykorzysta-
nia przez w adze lokalne w ramach prowadzonej polityki rozwoju miasta 
instrumentu, jakim jest dzia alno  profesjonalnego klubu pi karskiego. 
Zaprezentowane podej cie ma charakter wst pny,  publikacja jest trakto-
wana jako przyczynek do dyskusji i b dz ie stanowi a przedmiot dalszych 
bada  empirycznych.

Wnioski p yn ce z przeprowadzonej analizy literaturowej pozwalaj  wska-
za , e inwestycje w klub pi karski mog  przyczyni  do rozwoju klubu, ale 
tak e do zrównowa onego rozwoju miasta. W ocenie efektywno ci takiej 
inwestycji miasto i w adze lokalne musz  analizowa  miejscowy zespó  pi kar-
ski w bardziej z o onym kontek cie. Klub pi karski nie tylko tworzy rozrywk  
sportow , ale tak e przyczynia si  do trwa ego rozwoju lokalnego spo e-
cze stwa, gospodarki i rodowiska naturalnego. Inwestycja taka powinna 
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by  zatem oceniana poprzez analiz  oddzia ywania na szereg aspektów, 
ekonomicznych i pozaekonomicznych, szczególnie poprzez wp yw na roz-
wój turystyki, tworzenie nowych miejsc pracy, popraw  wizerunku miasta, 
ci gni cie nowych inwestycji do miasta, zwi kszenie dochodów podatko-

wych, ale tak e poprzez wp yw na rozwój spo eczny mieszka ców, edukacj , 
ochron  zdrowia lub mniejsze zanieczyszczenie rodowiska w porównaniu 
z przemys em ci kim.

Przypisy

1  Goalnomics – serwis internetowy prowadzony przez Ticketbis, platform  sprzeda ow  
biletów na ró ne imprezy rozrywkowe: https://www.ticketbis.net/goalnomics.
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