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Kształtowanie relacji z interesariuszami na rynku wydarzeń sportowych na przykładzie
Polskiej Ligi Koszykówki

Streszczenie
Organizacja wydarzeń sportowych wymaga uwzględnienia potrzeb i oczekiwań wielu grup
interesariuszy, którzy mogą wpływać pośrednio lub bezpośrednio na ich przebieg. Każdy z nich
spodziewa się uzyskania jak największych korzyści, które przekładają się na końcową rangę
danego wydarzenia sportowego. Imprezy sportowe, ze względu na swoją specyfikę i ich
cykliczność wymagają doboru odpowiedniej strategii zarządzania i działań komunikacyjnych.
Prawidłowe budowanie relacji z interesariuszami, a także ich szczegółowa analiza, pozwala
lepiej przygotować ofertę dla planowanego wydarzenia, zwiększając jego wartość rynkową dla
różnych grup odbiorców. Celem artykułu jest przedstawienie istoty kształtowania relacji z
interesariuszami na rynku sportu, ze szczególnym uwzględnieniem działań komunikacyjnych
organizatora wydarzeń sportowych. W przedstawionych w artykule wynikach badań odwołano
się do form kształtowania relacji z interesariuszami przez Polską Ligę Koszykówki.
Słowa kluczowe: rynek sportu, kształtowanie relacji, interesariusze, organizatorzy wydarzeń
sportowych, impreza sportowa.
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Wprowadzenie
Kierowanie organizacją sportową powinno opierać się na analizie jej otoczenia, która
cechuje się dużą dynamiką zmian, funkcjonowaniem wielu podmiotów i złożonością relacji,
jakie zachodzą między nimi. Zarządzający instytucją prowadzącą rozgrywki sportowe powinni
uwzględniać relacje kształtowane ze zróżnicowaną grupą interesariuszy. Istotne jest
zidentyfikowanie

jednostek

zainteresowanych

działalnością

organizacji

sportowej,

rozpoznanie ich celów i wybranie odpowiedniej formy nawiązania z nimi relacji. Budowanie
relacji z interesariuszami na rynku sportu jest zadaniem trudniejszym niż na innych rynkach,
ponieważ oczekiwania interesariuszy są większe i bardziej zróżnicowane (Waśkowski, 2015).
W artykule przedstawiono analizę i ocenę działań organizatora cyklu rozgrywek koszykarskich
w kontekście budowania relacji z wybranymi interesariuszami. Celem artykułu jest
przedstawienie istoty kształtowania relacji z interesariuszami w odniesieniu do rynku sportu.
Podmiotem badania jest Polska Liga Koszykówki natomiast przedmiotem kształtowanie relacji
z kibicami rozgrywek koszykówki na poziomie ekstraklasy. Dokonano analiz działalności
komunikacyjnej Polskiej Ligii Koszykówki S.A., w latach 2015-2018, z wybraną grupą
interesariuszy, tj. aktualnymi i potencjalnymi kibicami meczów organizowanych przez PLK
S.A. Rozważania prowadzone w artykule mają charakter teoretyczno-empiryczny. W pracy
wykorzystano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez firmę Pentagon Research
a także materiały wtórne Polskiej Ligi Koszykówki. Większość prac odnoszących się do
badania na rynku sportu dotyczy zachowań organizacyjnych lub badania potrzeb nabywców.
Wciąż brakuje badań nad oddziaływaniem relacji na procesy zachodzące po jej obu stronach,
tj. odnosząc się do rynku sportu, zarówno na organizatorów wydarzeń sportowych jak i ich
interesariuszy. (Leszczyński, 2014).

Istota budowania relacji z interesariuszami

Prekursorem badania roli interesariuszy w działalności organizacji był Edward
Freeman, który prowadził swoje badania w latach 70-tych ubiegłego wieku. Termin
interesariusze (ang. stakholders) został użyty po raz pierwszy w 1963 roku w dokumencie
Stanford Research Instutute (Freeman, 2010 s. 31). W dokumencie tym zdefiniowano pojęcie
interesariuszy, jako „te grupy (ludzi), bez których wsparcia organizacja przestanie istnieć”.
Było to określenie pierwotne, które interpretowano również w kategorii przetrwania, co
zaznaczone jest wyraźnie w zdaniu: „bez wsparcia kluczowej grupy organizacja nie przetrwa”.
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R. E. Freeman (1983 s. 93) nieznacznie zmodyfikował pierwotną definicję interesariuszy do
brzmienia „zidentyfikowane grupy lub jednostki, które mogą oddziaływać na osiąganie celów
organizacji, albo, na które oddziałują cele osiągane przez organizację”. Głównym założeniem
teoretycznych rozważań o roli interesariuszy jest uznanie, że w otoczeniu przedsiębiorstwa
funkcjonuje wiele podmiotów, które wchodzą w interakcje zarówno z firmą jak i między sobą
oraz mogą wpływać na decyzje w nim podejmowane (Friedman, 2002). Interesariuszy można
zdefiniować ogólnie, jako osoby lub grupy osób, podmioty komercyjne, organizacje, instytucje,
które mogą oddziaływać na przedsiębiorstwo lub jemu podlegać, jak również są zainteresowane
działalnością i realizacją celów przedsiębiorstwa (Clarkson, 1995). Teoria interesariuszy to
koncepcja zarządzania, w której rozważa się w jaki sposób kształtować przejrzyste,
odpowiednie relacje ze wszystkimi podmiotami otoczenia, gdzie długofalowe więzi są
ważniejsze niż doraźne interesy i korzyści (Waśkowski, 2015).
Termin relacja odnosi się zazwyczaj do określonej formy stosunku, oddziaływania,
zależności, związku między podmiotami (np. ludźmi, grupami społecznymi), pojęciami,
wielkościami. Pojęcie relacji bywa często błędnie używane na określenie pojęć takich, jak
m.in.: partnerstwo, interakcja, powiązania, układy, zależności, więź, czy związek. Terminy te
stanowią specyficzną formę, rodzaj występujących relacji (Lenart-Gansiniec, 2016). Pojęcie
relacja odnosi się bowiem do sposobu, w jakim osoby lub grupy ludzi zachowują się między
sobą lub wobec siebie. W takim ujęciu słowo relacja ma znacznie szersze od partnerstwa, czy
więzi (Mitręga, 2014).
Budowanie relacji z podmiotami na rynku ma na celu osiągnięcie korzyści i powinno
przyczyniać się do kreowania wartości dodanych (Perechuda, Chomiak-Orsa, 2013). Do
korzyści takich według I. Medryk (2007) zaliczyć można: zwiększenie aprobaty otoczenia dla
działań biznesowych, utrwalanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku, stworzenie
solidnych podstaw do wykreowania wysokiej reputacji, co znajduje odzwierciedlenie w
korzyściach finansowych organizacji oraz skuteczniejsze pozyskiwanie zasobów niezbędnych
dla prowadzenia działalności. A. Paliwoda-Matiolańska (2005, s. 241) wskazuje, że między
podmiotami mogą zachodzić trzy rodzaje relacji: substanowiąca (dotyczy grupy osób, które
tworzą przedsiębiorstwo swoją pracą, wiedzą, kompetencjami i kapitałem), kontraktowa (grupa
podmiotów bezpośrednio związanych z działalnością rynkową przedsiębiorstwa), kontekstowa
(grupa podmiotów posiadająca wspólne interesy).
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Kształtowanie relacji z interesariuszami imprez sportowych
W procesie zarządzania, w świetle teorii interesariuszy, kluczowym działaniem
przedsiębiorstwa czy organizatora wydarzeń sportowych jest wnikliwa analiza wszystkich
podmiotów wchodzących z nim w interakcję (Freeman, 2007). Podejmując tematykę
interesariuszy imprez sportowych, tj. interesariuszy na rynku sportu, należy zwrócić uwagę na
specyfikę działalności związanych ze sportem. Samo pochodzenie słowa sport, od łacińskiego
słowa desporte, tłumaczy się jako „odprężyć się, rozerwać”. Termin sport definiowany jest
najczęściej jako „forma świadomej i dobrowolnej działalności lub aktywności człowieka,
mającej na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, według umownych reguł” (Bosiacki,
Śniadek, 2012, s. 13). Aktualnie coraz większego znaczenia nabierają związki szeroko
rozumianej działalności sportowej z pracą zawodową człowieka, polityką i gospodarką, czego
potwierdzeniem może być ujmowanie sportu w krajowych i lokalnych strategiach rozwoju
państw czy miast oraz wykorzystanie sportu jako instrumentu do realizacji zróżnicowanych
celów społecznych i gospodarczych. (Bosiacki, Śniadek, 2012)
Działalność sportowa odbywa się na rynku sportu określanym, jako „miejsce, na którym
zachodzą relacje między tworzącymi go podmiotami, których potrzeby związane z
wykorzystywaniem sportu są zaspokajane przez podmioty oferujące produkty sportowe,
mające postać usług, dóbr materialnych, koncepcji, miejsc lub innych osób” (Parks,
Quarterman, Kinetics, 2003, s. 8). Relacje wymiany zachodzące na rynku sportu dotyczą
zarówno stref B2C (ang. business to client) jak również B2B (ang. business to business) i dzielą
ten rynek na cztery obszary: rynek produktów sportowych (B2C) i infrastruktura sportowa
(B2B), rynek wydarzeń sportowych (B2C) oraz sponsoring, prawa licencyjne czy
licencjonowanie (B2B). (Waśkowski, 2015)
Wydarzenia sportowe zwykle odbywają się w sposób cykliczny, powtarzalny w
regularnych odstępach czasowych oraz w określonym miejscu. Mogą one gromadzić kibiców
zarówno podczas samego wydarzenia jak również miliony widzów przed telewizorami (Mallen,
Adams, 2013). Zarządzanie organizacją sportową czy organizacją wydarzeń sportowych
powinno być oparte na kompleksowej analizie i identyfikacji grupy interesariuszy, którzy w
istotny sposób wpływają na strategię i poszczególne funkcje zarządzania daną instytucją
(Waśkowski, 2015). Organizatorzy wydarzeń sportowych stwarzają warunki do zaspokajania
potrzeb wielu grup interesariuszy przez stworzenie możliwości do uprawiania i oglądania
sportu (Wakefield, 2007). Z. Waśkowski (2015) dzieli podmioty na rynku sportu na trzy grupy:
interesariusze będący osobami fizycznymi, interesariusze z sektora biznesu oraz interesariusze
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z sektora publicznego. W ujęciu tym pierwszą grupę stanowią osoby fizyczne, czyli kibice i
widzowie imprez takich jak mecz koszykówki czy zawody pływackie, jak również inni
uczestnicy np. wolontariusze, mieszkańcy. Do drugiej grupy zaliczyć można sponsorów, media,
podmioty współpracujące np. ochronę, firmy informatyczne, transportowe, czyli wszystkie
podmioty wywodzące się ze strefy biznesowej. Ostatnia grupa to podmioty ze sfery publicznej,
czyli władze samorządowe, jednostki budżetowe czy policja. Przedmiotem dalszych rozważań
są interesariusze zaklasyfikowani w pierwszej grupie przedstawionego podziału, kibice
rozgrywek Polskiej Ligii Koszykówki na poziomie ekstraklasy.
W literaturze przedmiotu wciąż nie ma jednoznacznie przyjętej i powszechnie
stosowanej definicji pojęcia kibica wydarzeń sportowych, na co zwraca uwagę w swoich
opracowaniach T. Sahaj (2007). M. Pikora (2013) uważa, iż kibic to osoba, dla której sport jest
głównym obszarem zainteresowania, któremu oddaje się z wielką pasją, jest to osoba, która
regularnie uczestniczy w meczach, dopingując drużynę, z którą się utożsamia. Giulianotti
(2002) dokonał podziału kibiców na cztery grupy:
1. Zwolennicy (ang. supporters) – klasyczni fani utożsamiający się z lokalnym klubem.
2. Sympatycy (ang. followers) – zainteresowani danym zespołem, a także wybranymi
zawodnikami, interesują się biografami poszczególnych idoli, śledzą ich karierę
jednocześnie nie zrywają więzi ze swoim klubem.
3. Fani (ang. fans) – interesują się różnymi wydarzeniami sportowymi są „konsumentami”
rozrywek na halach, stadionach.
4. Wędrowcy (ang. flaneurs) – nie identyfikują się z jednym klubem, oczekują oni danych
wyników meczów oraz wrażeń, jakie dostarcza widowisko sportowe.
W ramach poszczególnych grup kibiców istotne jest uwzględnienie ich wewnętrznej
różnorodności, wynikającej m.in. z cech osobowości, przynależności do różnych środowisk i
odmiennych grup społecznych (Szerszeniewicz, 2013).
Kształtowanie relacji przez organizatora wydarzeń sportowych z interesariuszami
(kibicami) wymaga rozpoznania z kim, w jakim celu i w jaki sposób organizatorzy imprez
sportowych powinni budować relacje (Waśkowski, 2015). W literaturze przedmiotu do
identyfikacji i ustalania hierarchii interesariuszy najczęściej spotyka się odwołania do analizy
za pomocą macierzy Mendelova. Analiza ta polega na rozpatrywaniu dwóch zmiennych: siły
wpływu na dane wydarzenie sportowe i stopnia zainteresowania danym wydarzeniem
sportowym. W wyniku analizy w oparciu o powyższe zmienne, dokonuje się podziału
interesariuszy na cztery grupy, co zostało przedstawione na rysunku 1. Podział ten pozwala na
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odpowiedni dobór strategii działania i na właściwy wybór budowania relacji z każdą
zidentyfikowaną grupą.

Rysunek 1. Macierz Mendelova
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Źródło: Waśkowski, Z. (2015). Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej
organizacji sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 13/62, s.160.

W kolejnej części artykułu przedstawiona zostanie koncepcja zastosowania teorii
interesariuszy w działalności komunikacyjnej Polskiej Ligi Koszykówki S.A. z różnymi
grupami kibiców. Po pierwsze, dokonano analizy dotychczasowych działań komunikacyjnych
PLK S.A. i ich klasyfikacji oraz odwołując się do macierzy Mendelova, wskazano ich
odbiorców. Po drugie, przedstawiono profil kibica PLK S.A. i sposób odbioru działań
komunikacyjnych Ligi.
Działania komunikacyjne Polskiej Ligi Koszykówki
Polska Liga Koszykówki zajmuje się prowadzeniem rozgrywek Ekstraklasy Mężczyzn,
najwyższej klasy rozgrywek. Zarząd PLK S.A. prowadzi i zarządza rozgrywkami ligi
zawodowej na mocy umowy z Polskim Związkiem Koszykówki. Głównym akcjonariuszem
PLK S.A. jest Polski Związek Koszykówki posiadający ponad 60% udziałów, pozostałe udziały
posiadają kluby oraz inwestor, jakim jest spółka akcyjna Prokom Investments (PZKosz, 2017).
W zakresie spraw sportowych PLK S.A. zajmuje się między innymi: opracowaniem systemu i
terminarza rozgrywek, przygotowaniem regulaminów rozgrywek, prowadzeniem strony
internetowej www.plk.pl, weryfikacją hal sportowych drużyn uczestniczących w rozgrywkach,
wydawaniem licencji okresowych zawodników, trenerów, osób towarzyszących oraz członków
obsługi meczów oraz nakładaniem kar administracyjnych (PZKosz, 2018). Polska Liga
Koszykówki w zakresie pozostałej działalności prowadzi szereg działań promocyjno6

komunikacyjnych. Analizując tą działalność w latach 2015-2018 wyróżnić można trzy grupy
działań promocyjno-komunikacyjnych PLK S.A.: działania wizerunkowe, działania
edukacyjne i działania relacyjne.
Działania wizerunkowe to długotrwały proces obejmujący różnorodne czynności
podejmowane przez organizatora w celu budowania określonego, pozytywnego wizerunku
(Dobek-Ostrowska, 2004). PLK S.A. kieruje je zarówno do nowych jak i obecnych
sympatyków koszykówki, mają one na celu promowanie ligi, zachęcenie do uprawiania
koszykówki i aktywnego uczestnictwa w widowiskach sportowych, meczach ekstraklasy.
Wyróżnić można takie aktywności jak ogólnopolską kampanię billboardową, która
informowała o rozgrywkach Basket Ligi Mężczyzn i wydarzeniach organizowanych przez PLK
S.A. (takich jak np. Puchar Polski Mężczyzn, Super Puchar Polski, tj. mecz pomiędzy
zwycięzcą Basket Ligi Mężczyzn, a zwycięzcą Pucharu Polski PLK S.A.). Podczas trwania
sezonu PLK S.A. prowadziła również różnorodne formy konkursów dla widzów przed
telewizorami, kibiców na halach czy internautów. Kampania wizerunkowa obejmowała
również promocję w prasie drukowanej, internecie, audycjach radiowych i telewizyjnych. PLK
S.A. w ramach współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki podejmowała działania
wizerunkowe związane z promocją Super Pucharu Polski podczas meczów Reprezentacji
Polski. Liga współpracowała również z Europejską Federacją Koszykówki FIBA, prowadząc
kampanię informacyjną dotyczącą międzynarodowych rozgrywek.
Działania edukacyjne PLK S.A., skierowane były głównie do najmłodszych
sympatyków tej dyscypliny, dzieci uprawiających koszykówkę lub interesujących się sportem.
Liga obejmowała patronaty nad wieloma imprezami sportowymi, podczas których odbywały
się zabawy i konkursy dla najmłodszych, promowała również zdrowy styl życia na
wydarzeniach organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz eventach Polskiego
Komitetu Olimpijskiego. PLK S.A. współorganizowała turnieje uliczne, które zachęcały do
uprawiania nowej dyscypliny olimpijskiej, tj. koszykówki 3x3 (decyzja o włączeniu
koszykówki 3x3 do Igrzysk Olimpijskich podjęta została przez MKOL w czerwcu 2017
(www.fiba3x3.com)).
Działania relacyjne PLK S.A., skierowane na kształtowanie więzi z kibicami
koszykówki, realizowane były przy wykorzystaniu takich narzędzi jak (dane liczbowe zawarte
są w tabeli 1):
•

Strona internetowa Ligi (www.plk.pl),

•

Social Media (Facebook, Twitter, Youtube),

•

Newsletter (wysyłany do kibiców oraz przedstawicieli mediów),
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•

Telewizję (Polsat Sport News, polsatsport.pl),

•

Internet (transmisje w ipla.tv i emocje.tv),

•

Współpraca z grupą RASP (Przegląd Sportowy, Onet.pl).

Tabela 1. Liczba transmisji, materiałów wideo i publikacji PLK S.A. w sezonie 2015/2016,
2016/2017 i 2017/2018.
Transmisje telewizyjne Sezon

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Liczba transmisji w TV

75

65

57

Średnia oglądalność

36 660

28 700

24 017

Łączna oglądalność (suma widzów)

2 749 515

1 865 484

1 368 977

Najwyższa oglądalność

108 373

81 856

69 863

Liczba transmisji

225

312

226

Średnia oglądalność

276

226

364

Łączna oglądalność

61 496

70 459

82 189

Liczba materiałów wideo

751

517

4000**

Łączna liczba wyświetleń

1 229 086

1 251 553

2 099 967

Średnia liczba wyświetleń

1 637

1 088

Brak danych

Liczba subskrytentów

2 647

3 131

5 488

Prasa drukowana

3 588

Brak badań*

2 844

Internet

18 973

Brak badań*

11 828

Telewizja

1 239

Brak badań*

718

Radio

1 299

Brak badań*

921

Suma

25 098

Brak badań*

16 311

Transmisje internetowe (emocje.tv + IPLA.TV)

Materiały wideo na YouTube.com

Liczba ekspozycji Basket Ligi Mężczyzn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału udostępnionego przez Polską Ligę Koszykówki - badania
przeprowadzone przez firmę Pentagon Reserch - dane dotyczą sezonu 2015/2016, Press Service Monitoring Mediów Polska
Liga Koszykówki lipiec 2015 – czerwiec 2016, Press Service Monitoring Mediów Polska Liga Koszykówki wrzesień 2017 –
czerwiec 2018. * w sezonie 2016/2017 PLK S.A. nie prowadziła badań liczby publikacji, nazwy rozgrywek ze względu na brak
sponsora tytularnego; ** w sezonie 2017/2018 materiały na kanał YoyTube dodawały również kluby grające w rozgrywkach
PLK S.A.

Najważniejszym narzędziem służącym do kreowania pozytywnych związków z
kibicami jest strona internetowa, na której dostępne są informacje dotyczące wyników meczów,
podsumowanie danej kolejki, materiały video pokazujące najlepsze akcje, wywiady z
zawodnikami i trenerami oraz szerokie statystyki zarówno drużyn jak i zawodników. Portal
plk.pl posiada największą liczbę informacji dotyczących Ekstraklasy w porównaniu z innymi
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portalami sportowymi. Dzięki tej stronie kibic ma również możliwość dołączyć do portali
społecznościowych typu twitter czy facebook, gdzie może wyrażać swoją opinię dotyczącą
działań PLK S.A., swojej drużyny czy danego zawodnika. Każdy internauta poprzez witrynę
Ligi dołączyć może do oficjalnego newslettera, zawierającego aktualne informacje i
przesyłanego bezpośrednio na pocztę mailową. Transmisje telewizyjne i internet to kolejne
narzędzia umożliwiające dotarcie do szerokiego spektrum pasjonatów sportu. Z roku na rok
liczba widzów śledzących mecze w sieci wzrastała, co spowodowało podwyższenie poziomu
realizacji transmisji. Podczas transmisji telewizyjnych komentatorzy, zachęcali kibiców do
brania udziału w różnorodnych konkursach i quizach. Transmisja meczów w ogólnopolskiej,
ogólnodostępnej telewizji zapewniała możliwość dotarcia do nowych kibiców. W celu
pozyskania jak najszerszej grupy odbiorców Polska Liga Koszykówki współpracowała z grupą
RASP, która jest jednym z liderów najpopularniejszych wydawców prasy drukowanej
(www.wirtualnemedia.pl).
Na podstawie przeprowadzonej analizy działalności komunikacyjnej PLK S.A., można
zauważyć, że działania wizerunkowe kierowane są do wszystkich grup interesariuszy,
niezależnie od siły ich oddziaływania i poziomu zainteresowania wydarzeniami sportowymi.
Działania edukacyjne kierowane są do grupy o małej sile oddziaływania, niezależnie od
poziomu zainteresowania. Działania relacyjne PLK S.A. ukierunkowane są na grupę
interesariuszy o wysokim poziomie zainteresowania, niezależnie od siły oddziaływania.
Kampania komunikacyjna PLK S.A. stwarza podstawy do kształtowania relacji z różnymi
grupami kibiców.
Profil kibiców polskiej koszykówki i ocena działań Polskiej Ligi koszykówki
Profil kibica PLK S.A. określony został na podstawie wybranych wyników badań (PLK,
2016) zleconych przez Polską Ligę Koszykówki, które wykonała firma Pentagon Research i
przeprowadziła je w terminie 8 – 27 kwiecień 2016 roku na próbie 1148 respondentów
deklarujących zainteresowanie rozgrywkami Basket Ligi. Technika wykorzystana w badaniu
to ankieta internetowa (CAWI), badana próba dobierana była metodą celową wśród osób
odwiedzających strony drużyn uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy męskiej oraz
odwiedzających witrynę Ligi.
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Wykres 1. Zainteresowania poszczególnymi dyscyplinami sportu wśród kibiców Basket
Ligi Mężczyzn (pytania wielokrotnego wyboru).

Źródło: Polska Liga Koszykówki. (2016). Badanie profilu kibica Tauron Basket Ligi. Pentagon Research, s.10.

Badania pokazują, że kibice koszykówki to przede wszystkim mężczyźni (81,8%
badanych), głównie w wieku 18-39 lat (72% respondentów). Większość z kibiców posiada
wykształcenie wyższe (46,1%) lub średnie (38,4%). Grupa badana to osoby zamieszkujące
miasta od 50 – 500 tys. mieszkańców (61,4%). Badani to osoby, które w 80,2% bardzo
interesują się sportem niezależnie od dyscypliny, 100% z nich interesuje się koszykówką a
ponadto piłką nożną (61,1% ankietowanych), siatkówką (44,6%), piłką ręczną (41,8%),
skokami narciarskimi (23,5%), tenisem ziemnym (21,5%) oraz w mniejszym stopniu
pozostałymi. Szczegółowe zestawienie przedstawione na wykresie 1 pozwala na identyfikację,
głównej konkurencji PLK S.A., która wymaga stałego monitoringu, tak by obecni „fani”
koszykówki nie zmienili swoich głównych zainteresowań na inną dyscyplinę sportu.
Kibice ekstraklasy męskiej interesują się głównie rozgrywkami Basket Ligi (93,1%
bardzo się interesuje, pozostałe 6,9% raczej się interesuje), ich uwaga skupiona jest również na
innych rozgrywkach koszykarskich takich jak NBA, Euroliga Mężczyzn, Puchary Europejskie
mężczyzn. Większość pytanych (ponad 80%) odpowiedziało, że interesują się tego typu
wydarzeniami. W mniejszym stopniu interesują się rozgrywkami I ligi mężczyzn (ponad 50%
w ogóle się nie interesuje), II ligi mężczyzn (ponad 70% się nie interesuje) czy rozgrywkami
żeńskimi (ponad 80% się nie interesuje), co zostało przedstawione na wykresie 2.
Analiza tego zagadnienia wskazuje, że kibic Ekstraklasy to także sympatyk innych
rozgrywek. Może to stanowić przesłankę do współpracy z organizatorami innych wydarzeń
sportowych i wspólnego promowania dyscypliny oraz pozyskiwania nowych lojalnych
odbiorców. Niniejsze rozważania stanowią jednak szerszą tematykę, która może być podjęta w
kolejnych pracach badawczych.
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Wykres 2. Zainteresowanie pozostałymi rozgrywkami koszykarskimi wśród kibiców
PLK.

Źródło: Polska Liga Koszykówki. (2016). Badanie profilu kibica Tauron Basket Ligi. Pentagon Research, s.11.

Działania komunikacyjne PLK S.A. powinny być dopasowane do przedstawionego
powyżej profilu kibica. W dalszej części pracy zaprezentowane zostaną wyniki badań
odnoszące się do liczby osób uczestniczących w meczach PLK S.A. i opinii interesariuszy na
temat stosowanych narzędzi komunikacji (mediów), form transmisji telewizyjnych i
internetowych i organizacji wydarzeń sportowych, oraz badania ogólnego wizerunku ligi.
Wyniki te mogą stanowić podstawę do monitorowania i oceny skuteczności działań
komunikacyjnych PLK S.A.
Prezentowane wyniki badań, przeprowadzone przez firmę Pentagon Research, opierają
się na próbie badawczej, którą stanowili stali i wierni kibice rozgrywek PLK S.A. Większość z
nich (65,6%) uczestniczyło w minimum 10 meczach swojej drużyny (w sezonie 2015/2016
każdy klub rozegrał min. 15 meczów na własnej hali). Liczba kibiców biorących udział w
meczach Ekstraklasy mężczyzn w latach 2015-2018 przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Liczba kibiców PLK na meczach w sezonach 2015/2016, 2016/2017 i 2018/2019

Sezon

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Średnia liczba kibiców na meczach w sezonie

1757

1659

1708

3123

3441

3574

Suma kibiców na halach w sezonie

526 554

451 170

439 751

% wypełnienia hal w sezonie

59,70%

52,70%

52,30%

Średnia wielkość hal (liczba miejsc na hali
średnio)

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych udostępnionych przez PLK.
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Liczba kibiców na halach z roku na rok spada, co spowodowane może być
zainteresowaniem innymi dyscyplinami sportu lub inną formą spędzania czasu wolnego.
Spadek liczby kibiców może być również skutkiem mniejszej liczby działań promocyjnych w
sezonach 2016/2017 i 2017/2018, co spowodowane było brakiem sponsora tytularnego w
niniejszym okresie oraz mniejszą liczbą meczów pokazywanych w telewizji i internecie (co
przedstawione zostało w tabeli 2).
Głównym źródłem komunikacji PLK S.A. była własna strona internetowa plk.pl oraz
media z grupy RASP (Przegląd Sportowy, Onet.pl). Badania wykazały, iż kibice koszykówki
informacji szukają głównie w internecie na portalach poświęconych koszykówce (84,8%) i na
witrynach poświęconych tematyce ogólnosportowej (67 ,7%) oraz na portalach społecznych
poświęconych koszykówce (59,1%). Najczęściej czytaną gazetą jest Przegląd Sportowy (33%).
Kibice szukając informacji o koszykówce odwiedzają głównie strony www.plk.pl (oficjalna
strona rozgrywek PLK S.A. - 49%), www.sportowefakty.pl (38,3%) oraz www.polskikosz.pl
(15,1%). Kierunek komunikacji z kibicami został więc wybrany prawidłowo, bowiem
najwięcej respondentów wytypowało media wykorzystywane jako główne źródła przekazu
informacji o Lidze (czyli Przegląd Sportowy i www.plk.pl).
Respondenci biorący udział w badaniach oceniali jakość obrazu, sposób realizacji oraz
komentarz (tylko przy transmisjach telewizyjnych) meczów pokazywanych w Polsacie i ipla.tv
oraz na portalu internetowym emocje.tv. Wyniki badania pokazują, że sympatycy koszykówki
ocenili pozytywnie jakość obrazu (78,4%) oraz realizację (74,2%), nie mieli również zastrzeżeń
do komentarzy (63,3% pozytywnych opinii) meczów pokazywanych w telewizji Polsat oraz w
internetowych transmisjach ipla.tv. Gorzej natomiast ocenili realizację meczów na stronie
emocje.tv, pozytywny wynik dotyczący jakości obrazu sięgał prawie 50%, natomiast 36,4%
badanych oceniło tą jakość jako zadowalającą. Należy jednak wziąć pod uwagę margines błędu
w ocenie jakości przekazu wynikający z mocy i szybkości łącz internetowych jakie posiadali
użytkownicy, który może wpływać na płynność oglądanej transmisji.
Wśród działań kierowanych do kibiców koszykówki przez PLK S.A. wymienić można
także imprezy własne, takie jak wspomniany już Puchar Polski czy Super Puchar. Opinia
uczestników tych wydarzeń jest bardzo ważnym elementem budowania z nimi kontaktów oraz
kształtowania wizerunku Ligi. Oceny respondentów wskazują, że wytyczony kierunek działań
PLK S.A. jest właściwy, pozytywną opinię na temat poziomu sportowego wyraziło 93,6%
ankietowanych, oprawę wizualną, czyli główne źródło budowania relacji oceniono pozytywnie
przez 69,1% badanych, miejsce organizacji wydarzenia zaakceptowało 45,5% respondentów.
Praca spikera meczu, która przez kibiców drużyn konkurencyjnych bywa oceniana stronniczo,
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została zaopiniowana pozytywnie w 91,5% przypadkach. Pozostali badani nie wyrazili
negatywnych opinii na temat pracy prowadzącego spotkanie.
Jedną z kluczowych spraw dla każdego organizatora wydarzeń sportowych jest opinia
dotycząca oferowanego produktu, która kształtuje jego ogólny wizerunek. Produktem PLK
S.A. są mecze Ekstraklasy, które kibice ocenili na podstawie czterech kryteriów:
1. Ogólnego poziomu widowiska sportowego
2. Poziomu sportowego meczów PLK S.A. na tle innych lig europejskich
3. Wpływu Ligi na wykreowanie przyszłych reprezentantów Polski
4. Korupcji w rozgrywkach
Kibice uczestniczący w badaniu uważają, że mecze rozgrywane w ramach ekstraklasy
męskiej są wydarzeniami organizowanymi na wysokim poziomie (71,5% pozytywnych
odpowiedzi). Koszykówka to druga po piłce nożnej pod względem popularności dyscyplina
sportu w Europie, w Polsce w 2014 roku zajmowała 9 pozycję i wyprzedzały ją takie dyscypliny
jak skoki narciarskie, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, narciarstwo biegowe, rajdy
samochodowe i boks (Sponsoring Monitor, 2014), a w 2015 jej pozycja wzrosła na miejsce 7,
wyprzedzając boks oraz rajdy samochodowe (Sponsoring Inside, 2016). Respondenci ocenili,
że Basket Liga jest na równie wysokim poziomie co inne ligi w Europie (36,1%), jednak 40,4%
badanych uważa, że poziom sportowy odbiega od europejskiej czołówki lig. Wyniki te
pokazują, że kierunek działań PLK S.A. i klubów grających w ekstraklasie powinien dążyć do
jak najmocniejszego kreowania relacji z odbiorcami i przyciągania coraz większej liczby
sympatyków koszykówki. Pozwoli to zainteresować dyscypliną nowych sponsorów i
jednocześnie przyczyni się to do pozyskiwania graczy z czołowych klubów Europy.
„Motorem napędowym” każdej dyscypliny sportu jest gra i wyniki reprezentacji kraju.
W sezonie 2015/2016 w Basket Lidze obowiązywał przepis (PLK, 2015a) stanowiący, że w
składzie drużyny musi być minimum 6 zawodników miejscowych (to jest osoba posiadająca
obywatelstwo polskie i mogąca grać w reprezentacji Polski), a dwóch z nich musi przebywać
na parkiecie w piątce meczowej. Taki przepis promuje polskich graczy i pozwala im na grę w
najwyższej klasie rozgrywek. Kibice ocenili, iż Basket Liga wychowuje przyszłe gwiazdy
reprezentacji (67,3%). Taka opinia może być potwierdzeniem adekwatności obowiązujących
przepisów.
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Wykres 3. Ocena działań Polskiej Ligi Koszykówki przez kibiców.

Źródło: Polska Liga Koszykówki. (2016). Badanie profilu kibica Tauron Basket Ligi. Pentagon Research, s.21.

Kolejnym ważnym aspektem w działalności organizacji sportowej jest tematyka
korupcji. Korupcja w sporcie to ogromna nieuczciwość w stosunku do wszystkich uczestników
wydarzeń sportowych, ale przede wszystkim kibiców, którzy zamiast „prawdy stadionu”
oglądają ukartowaną grę (Holger, Dieter, 2006, s. 9). Prawie 70% badanych kibiców uznało,
że, działania PLK S.A. zapobiegające korupcji są zadowalające. Wynik ten może być jasnym
komunikatem, iż zapobieganie korupcji powinno być nadal realizowane. Opisane powyżej
wyniki badań zaprezentowane zostały na wykresie 3
Ocena wizerunku dla organizatora rozgrywek to istotny element budowania kampanii
relacyjnej

z

interesariuszami,

pozwalający

wytyczyć

kierunki

dalszych

działań

komunikacyjnych. Przedstawione wyniki badań pokazują, iż sytuacja PLK S.A. w świetle
badań przeprowadzonych przez firmę Pentagon Research jest zadawalająca.

Podsumowanie
Kształtowanie relacji z interesariuszami imprez sportowych wymaga zastosowania
odpowiednich działań komunikacyjnych, które umożliwią realizację wyznaczonych celów
strategicznych. Organizatorzy wydarzeń sportowych funkcjonują w bardzo zróżnicowanym
otoczeniu, dlatego w artykule odwołano się do podstaw teorii interesariuszy. Założenia w niej
sformułowane wpisują się w realia rynku sportu. Uwzględnienie potrzeb i opinii
zróżnicowanych odbiorców ułatwia dopasowanie działań komunikacyjnych i kształtowanie
odpowiednich relacji w strukturze działalności organizatorów wydarzeń sportowych. W
wyniku analizy działań komunikacyjnych Polskiej Ligii Koszykówki, wyróżnia się działania
wizerunkowe, edukacyjne i relacyjne. Działania te są dopasowane do wszystkich
uwzględnianych w macierzy Mendelowa grup odbiorców. Działania te umożliwiają
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kształtowanie relacji z interesariuszami, niezależnie od poziomu ich oddziaływania i
zainteresowania funkcjonowaniem PLK S.A. W pracy przedstawiono i dokonano interpretacji
wyników badania profilu kibica PLK S.A. i jego opinii na temat zróżnicowanych działań
komunikacyjnych Polskiej Ligi Koszykówki. W wyniku powyższych działań badawczych
zauważono, że działania komunikacyjne PLK S.A. stanowią podstawę do kształtowania
odpowiednich relacji z kibicami, ponieważ pozytywnie oceniają oni podejmowane przez Ligę
aktywności komunikacyjne i jej wizerunek ogółem. Przedstawiona w artykule koncepcja
identyfikacji interesariuszy i poziomu działań komunikacyjnych organizatora wydarzeń
sportowych dopasowanych do ich profilu, stanowi podstawę do projektowania kolejnych
etapów w procesie systematycznego działania z interesariuszami na rynku sportu.
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Building relationships with stakeholders on the sports events market on the example of
the Polish Basketball League.

Abstract
The organization of sports events requires taking into account the needs and expectations of
many groups of stakeholders who can directly or indirectly influence their course. Each of them
expects to obtain the greatest benefits, which effect the final rank of the sport event. Sports
events, due to their specificity and their cyclicality, require the selection of an appropriate
management strategy and communication activities. The proper building of relations with
stakeholders, as well as their detailed analysis, allows prepared better offer for the planning
event by that increasing its market value for various groups of recipients. The aim of the article
is to present the essence of shaping relations with stakeholders on the sports market, based on
the analysis of communication activities of the organizer of sports events. The results of the
research presented in the article, reference was made to build relationship with stakeholders by
Polish Basketball League.
Key words: sport market, building relationship, stakeholders, sport event organizers, sports event.
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