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1. Wprowadzenie 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie korzyści 

wynikających ze sponsoringu sportowego, prezentacja 

założeń, których spełnienie jest warunkiem niezbędnym do 

zapewnienia, aby prowadzona działalność sponsoringowa 

była skuteczna i efektywna, a także analiza aktualnej sytuacji 

prawno – ekonomicznej funkcjonowania spółek z udziałem 

Skarbu Państwa w tym zakresie. 

 

1.1. Wstęp 

 

Natłok konkurencyjnych informacji komercyjnych, jaki nas otacza, sprzyja 

dezorientacji konsumentów, a tym samym obniżeniu skuteczności przekazów 

reklamowych. Z tego powodu współczesny marketing stoi przed ogromnym 

wyzwaniem, jakim jest poszukiwanie coraz to nowych form promocji. Z roku na 

rok wzrasta znaczenie public relations, sprzedaży osobistej, czy reklamy 

opartej na mediach alternatywnych. Organizuje się coraz więcej wydarzeń, 

których celem jest zachęcenie do wyboru właśnie takiego a nie innego 

produktu. Wśród tego typu działań marketingowych coraz istotniejszą rolę 

odgrywa sponsoring, który pozwala przy mniejszych nakładach, niż  

w przypadku reklam telewizyjnych, nadać odpowiedni rozgłos określonej akcji 

czy marce. 

 

Sponsoring, mimo iż może dotyczyć wielu dziedzin życia społecznego, to 

jednak w sposób szczególny związany jest ze sztuką i sportem. W Polsce 

niezwykle popularna jest przede wszystkim ta ostatnia forma działania 

sponsoringowego, a zatem działalność w obrębie sponsoringu sportowego.  

Nawet w przypadku niewielkiego zaangażowania w śledzenie na bieżąco 

wydarzeń sportowych większość osób jest w stanie bez problemu wskazać  

co najmniej kilka marek ściśle związanych ze sponsoringiem.  

Badania pokazują, iż ponad połowa konsumentów uważa, że dzięki 

sponsoringowi kondycja polskiego sportu jest lepsza. Firmy, które angażują 

się we wspieranie sportu mogą z tego tytułu liczyć na większą przychylność 

ponad połowy respondentów
1
.  

                                                      
1 http://marketing.sportowy.prv.pl/pl/009/002/ 

http://marketing.sportowy.prv.pl/pl/009/002/
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Oprócz prywatnych przedsiębiorstw prowadzących działalność sponsoringową 

istotnymi podmiotami wykazującymi ponadprzeciętną aktywność w tym 

obszarze w Polsce są spółki z udziałem Skarbu Państwa. Ostatnie zmiany  

w systemie legislacyjnym dotyczącym sponsorowania klubów sportowych 

wprowadziły znaczące zmiany w tym zakresie. 

 

W niniejszym raporcie przedstawiona została charakterystyka zjawiska, jakim 

jest sponsoring, w tym w szczególności sponsoring sportowy w Polsce i na 

świecie, a także wskazanie możliwości efektywnego prowadzenia działalności 

sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa przy obecnych 

uwarunkowaniach prawnych. Ponadto, dokument prezentuje przewagę działań 

sponsoringowych nad innymi instrumentami marketingu-mix oraz korzyści 

wynikające z zaangażowania w ten obszar promocji. 

 

Niniejszy raport został opracowany przez firmę Deloitte oraz ekspertów 

Krajowej Izby Sportu. 

 

 

1.2. Struktura dokumentu 

 

Raport Sponsoring – podstawowy instrument marketingu sportowego, Analiza 

rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek 

z udziałem Skarbu Państwa składa się z ośmiu rozdziałów oraz bibliografii. 

 

W rozdziale pierwszym przedstawiono cel i strukturę dokumentu. Wskazano 

również źródła pierwotne oraz wtórne, jakie zostały wykorzystane przy 

opracowywaniu raportu. 

 

Rozdział drugi służy teoretycznemu wprowadzeniu w zagadnienie, jakim jest 

sponsoring, w tym w szczególności sponsoring sportu. Poświęcony on jest 

m.in. konceptualizacji pojęć (geneza, rodzaje sponsoringu), przedstawieniu 

działalności sponsoringowej na tle tradycyjnej reklamy przy jednoczesnym 

wskazaniu przewagi tej pierwszej oraz przedstawieniu działalności 

sponsoringowej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu i jej 

wpływu na otaczające społeczeństwo.    

 

Rozdział trzeci przedstawia stan sponsoringu sportowego na świecie  

i w Polsce. 

 

W rozdziale czwartym zaprezentowano zjawisko sponsoringu sportowego na 

przykładzie wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także omówiono 

skuteczność podejmowanych przez nie działań.  

 

Rozdział piąty przedstawia ramy prawne możliwości prowadzenia 

działalności sponsoringowej w obszarze sportu przez spółki z udziałem 

Skarbu Państwa. 
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Celem rozdziału szóstego jest prezentacja wskazówek oraz zaleceń 

istotnych z punktu widzenia prawidłowego przygotowania strategii 

sponsoringowej, a następnie jej wdrożenia. W rozdziale tym podjęto również 

próbę przedstawienia procesu ewaluacji działań sponsoringowych oraz 

wskazano najczęściej popełniane przez sponsorów błędy w tym zakresie. 

 

Rozdział siódmy jest prognozą zmian, jakie będą zachodzić w obszarze 

sponsoringu sportowego w Polsce i na świecie w najbliższym czasie, a także 

wskazaniem szans i zagrożeń dla jego dalszego rozwoju. 

 

Rozdział ósmy stanowi podsumowanie raportu i przedstawienie głównych 

wniosków wynikających z analizy działalności sponsoringowej przedsiębiorstw 

obszarze sportu. 

 

Bibliografia - zawiera spis dokumentów i materiałów wykorzystanych do 

opracowania niniejszego raportu 

 

 

1.3. Wykorzystane narzędzia badawcze 

 

Niniejszy dokument powstał w oparciu o doświadczenie firmy Deloitte  

w zakresie realizacji projektów doradczych w obszarze opracowywania analiz 

rynkowych i raportów branżowych dla Klientów sektora publicznego  

i prywatnego. 

 

Rysunek 1. Źródła informacji wykorzystane do opracowania raportu. 

 
Źródło: Opracowanie własne Deloitte. 
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Przy opracowaniu raportu analizie poddano opracowania i materiały oraz dane 

istotne z punktu widzenia tematyki dokumentu. W szczególności opierano się 

na dostępnych wynikach przeprowadzonych badań dotyczących sponsoringu 

sportowego w Polsce i na świecie do roku 2012 włącznie. Ponadto, w procesie 

przygotowania raportu wykorzystano szereg informacji dostarczonych przez 

Krajową Izbę Sportu. 

Autorzy raportu pragną podziękować firmie Pentagon Research za 

udostępnienie Krajowej Izbie Sportu szeregu danych statystycznych 

dotyczących zagadnienia sponsoringu. Podziękowania należą się także 

Instytutowi Badawczemu ARC Rynek i Opinia za udzielone wsparcie 

informacyjne. 

W toku realizacji prac projektowych w roku 2012 roku zespół Krajowej Izby 

Sportu oraz Deloitte kontaktował się również z przedstawicielami spółek  

z udziałem Skarbu Państwa, a także współpracował z agencją marketingową - 

Dream Factory, której specjalnością jest sponsoring sportowy, i która od 1998 

roku administruje serwis www.sponsoring.pl, najobszerniejszą w Polsce bazę 

informacyjną na temat sponsoringu. 

Efektem współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami jest niniejszy 

dokument, wskazujący na przewagę działań sponsoringowych nad innymi 

instrumentami marketingu-mix, a także charakteryzujący zjawisko sponsoringu 

sportowego w Polsce i na świecie, oraz przedstawiający możliwości 

efektywnego prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z 

udziałem Skarbu Państwa w obecnych uwarunkowaniach prawnych.  

 

 

http://www.sponsoring.pl/
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2. Sponsoring jako 

podstawowe narzędzie 

marketingu sportowego 

Sponsoring jest jedną z najszybciej rozwijających się form 

promocji. Traktowany obecnie jako element mieszanki 

marketingowej o równorzędnej pozycji z reklamą, promocją  

i public relations, nie zastępuje jednocześnie żadnego z 

nich. Wszystkie środki marketingu-mix stosowane razem 

przynoszą oczekiwany skutek. Poprzez fakt przyciągnięcia 

do wydarzenia, widzowie są motywowani do 

zainteresowania firmą, jej ofertą i odwrotnie, publiczność 

imprezy może stać się przyczynkiem do kształtowania grup 

docelowych. 

 

2.1. Sponsoring – charakterystyka zjawiska 

2.1.1. Geneza i definicja sponsoringu 

Korzeni sponsoringu należy szukać już w starożytnym Rzymie, gdzie idea 

roztaczania patronatu nad artystami była niezwykle popularna. Narodziny  

tzw. mecenatu datuje się na pierwszy wiek przed Chrystusem, a za jego ojca 

uznaje się Rzymianina – Gaiusa Cliniusa Maecenas, który gromadził wokół 

siebie największych ówczesnych artystów. Kolejne wieki przyniosły rozwój 

instytucji mecenatu, m.in. za sprawą króla Ostrogotów - Teodoryka Wielkiego 

czy rodu Medyceuszy, którzy patronowali takim jednostkom jak Botticelli, 

Michał Anioł, Rafael oraz Donatello
2
 

 

W bliższym naszym czasom okresie (przełom XIX i XX wieku) mecenat stał 

się niezwykle popularny i wykorzystywany przez różnego rodzaju instytucje 

społeczne, gospodarcze i religijne. Sytuacja ta doprowadziła praktycznie do 

zaniku mecenatu uprawianego przez osoby prywatne. Natomiast dynamiczny 

                                                      
2 L. Stecki, Sponsoring, Toruń 2000, s. 31. 
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rozwój gospodarczy, jaki nastąpił po drugiej wojnie światowej sprawił,  

iż w ramach mecenatu zaczęto nierzadko przeznaczać duże środki pieniężne 

upatrując w tym własnych korzyści. Taka tendencja ostatecznie spowodowała 

całkowity rozłam pomiędzy mecenatem sensu stricte, a jego nowym odłamem, 

który zaczął, coraz bardziej przypominać dzisiejszy sponsoring. 

 

Istnieje wiele definicji sponsoringu. Jedna z najtrafniejszych wyjaśnia, iż: 

 

sponsoring polega na wspieraniu przez organizację różnego 

rodzaju przedsięwzięć w celu stworzenia budzącego zaufanie 

wizerunku własnego oraz pozyskania sympatii opinii 

publicznej
3
.  

 

Według innego autora jest to: 

 

celowe postawienie (przez stronę zwaną sponsorem) do 

dyspozycji drugiej strony (osób fizycznych lub organizacji) 

pieniędzy, dóbr rzeczowych czy usług, w tym know-how, dla 

osiągnięcia jakichś celów i korzyści, czego warunkiem jest 

odwzajemnienie ze strony przyjmującej świadczenia
4
.  

 

Istnieje również definicja Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej 

z dnia 5 maja 1989 roku, która łączy ściśle sponsoring z działalnością 

medialną. Według. tej definicji jest to: 

 

udział osoby fizycznej lub prawnej, niezaangażowanej  

w działalność transmisyjną lub produkcję dzieł audiowizualnych,  

w bezpośrednim lub pośrednim finansowaniu programu w celu 

promocji jej nazwy, znaku fabrycznego, lub wizerunku
5
. 

 

Bardzo podobne rozumienie sponsoringu dostarcza nam polski ustawodawca. 

Według ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 sponsorowanie 

to:  

każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, przez 

podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje 

audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, 

działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego 

oznaczenia indywidualizującego
6
 

 

                                                      
3 B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 
244. 
4 A. Żbikowska, Public Relations, Warszawa 2005, s. 38-39. 
5 E. Nowińska, Sponsoring, reklama –widowisko sportowe, red. M. Kępiński, Sport i media – 
problemy prawne, Poznań 1997, s. 93. 
6 Art. 4, ust. 18 ustawy o radiofonii i telewizji, z dnia 29 grudnia 1992 (Dz.U. z 2011 nr 43 
poz. 226) 
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2.1.2. Rodzaje sponsoringu 

Typologia działań sponsoringowych jest ogromnie zróżnicowana. Głównymi 

kryteriami różnicującymi są podmiot sponsorowany oraz przedmiot objęty 

sponsoringiem. Podstawowy i najbardziej popularny podział wyróżnia trzy 

następujące grupy
7
: 

 Sponsoring osobowy, 

 Sponsoring instytucjonalny, 

 Sponsoring projektowy. 

 

Sponsoring osobowy zwykło się kojarzyć przeważnie z jedną osobą  

po stronie sponsorowanej, aczkolwiek należy jednak podkreślić, iż kategoria  

ta może odnosić się także do kilku osób lub nawet większej grupy. Nie zmienia 

to faktu, iż przedmiotem sponsorowania jest oznaczona osoba fizyczna lub 

grupa osób. Liczba osób sponsorowanych pozwala rozwinąć tę typologię  

i wyróżnić sponsoring indywidualny oraz grupowy (zbiorowy). W przypadku 

sponsoringu indywidualnego najistotniejszym czynnikiem jest renoma oraz 

popularność, jaką cieszy się dana osoba w swojej branży, zarówno w kraju, 

jak i zagranicą. Najbardziej cenioną grupą sportowców, w tym przypadku są 

osoby uprawiające sport zawodowy, a najlepszym przykładem takich działań 

jest postać Adama Małysza. Typ sponsoringu indywidualnego cieszy się 

niesłabnącą popularnością przede wszystkim ze względu na fakt, iż biorcą 

działań sponsoringowych są osoby o niekwestionowanej renomie. Taka 

postawa stanowi najlepszą gwarancję skuteczności i realizacji celów, w tym 

należyte eksponowanie podmiotu sponsorującego oraz reprezentowanej przez 

niego marki. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku sponsoringu 

zbiorowego. Odnosi się on do kwestii, gdy po stronie sponsorowanej jest 

zazwyczaj jednorodna grupa osób, zaś pomiędzy jej członkami przebiegają 

określone powiązania najczęściej na tej samej płaszczyźnie. Pod 

sponsoringiem grupowym przyjęło się również rozumieć sytuację, w której 

biorcą działań może być określony stowarzyszenie zrzeszające sportowców 

lub związek np. PZPN.  

 

Sponsoring instytucjonalny odnosi się wyłącznie do organizacji 

nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. uniwersytety / wyższe 

uczelnie, domy dziecka, szpitale, oraz instytucje zajmujące się kulturą  

i ochroną środowiska. Przedmiotem działań sponsoringowych są w tym 

wypadku nie osoby fizyczne, a konkretne organizacje. 

 

Sponsoring projektowy dotyczy działań związanych z konkretnym 

wydarzeniem, przedsięwzięciem mającym charakter projektu. Jest on 

realizowany przy udziale sponsorów. W tym konkretnym przypadku biorcą nie 

jest przygotowywana impreza, koncert, itp., ale ich organizator. Nadrzędną 

cechą takich projektów jest podobnie jak w przypadku sponsoringu 

osobowego, niekwestionowana renoma organizatora, co zwiększa szansę  

na sukces wydarzenia. W przypadku sponsoringu projektowego nie wyklucza 

się jednak zawierania indywidualnych umów sponsoringowych  

z poszczególnymi zawodnikami oraz klubami biorącymi udział w imprezie. 

 

                                                      
7 Opracowane na podstawie: L. Stecki, „Sponsoring”, Toruń 2000, s.163-183. 
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Biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe można dokonać jeszcze 

następującej klasyfikacji:  

 Sponsoring wyłączny,  

 Współsponsoring,  

 Sponsoring dominujący,  

 Sponsoring wielopodmiotowy. 

 

Podczas gdy sponsoring wyłączny dotyczy jednego podmiotu 

sponsorującego (bez względu na to czy jest to osoba fizyczna czy prawna)  

to współsponsoring zakłada uczestnictwo wielu podmiotów w sponsorowaniu 

danej osoby, klubu czy przedsięwzięcia. W takich przypadkach stosowane  

są specjalne klauzule konkurencyjne określające przystępowanie  

do przedsięwzięcia kolejnych podmiotów sponsorujących. 

Sponsoring dominujący jest jedną z form współsponsoringu i zakłada 

sytuację, w której jeden ze sponsorów posiada pozycję zdecydowanie 

mocniejszą niż pozostali sponsorzy. Zazwyczaj jest to ściśle uwarunkowane 

wielkością wkładu finansowego lub rzeczowego wniesionego przez 

dominującego sponsora, a także sprecyzowane w umowie sponsoringowej. 

Natomiast sponsoring wielopodmiotowy dotyczy stanu, w którym zarówno 

po stronie sponsorującej, jak i sponsorowanej występuje wielość podmiotów.  

 

Ostatni typ klasyfikacji został opracowany w oparciu o kryterium 

przedmiotowe. Rozróżnia się: 

 Sponsoring pieniężny, 

 Sponsoring rzeczowy, 

 Sponsoring usługowy. 

 

Sponsoring pieniężny dotyczy sytuacji, gdy wszystkie świadczenia ze strony 

sponsora mają charakter pieniężny. W przypadku sponsoringu rzeczowego 

świadczenia te mają charakter przedmiotowy, tzn. sponsor przekazuje 

sponsorowanemu określone rzeczy. Mogą one stanowić zarówno ekwiwalent 

za wykonanie czynności ujętych w umowie sponsoringowej, jak również być 

dostarczane tak, aby podmiot sponsorowany wykonał za ich pomocą 

czynności objęte ww. umową (dotyczy to zazwyczaj producentów sprzętu  

lub odzieży danej marki). Sponsoring usługowy występuje w sytuacji, gdy 

podmiot sponsorujący zapewnia drugiej stronie wykwalifikowany personel  

lub we własnym zakresie organizuje i administruje uzgodnione 

przedsięwzięcie.  
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2.2. Przewaga sponsoringu sportowego nad reklamą 

Sponsorowanie sportu stało się modne. Ociepla wizerunek sponsora  

i gwarantuje mu bezcenny dostęp do kibiców przeliczalny na miliony złotych. 

Nic tak nie działa na konsumpcję jak emocje, a sport jest nierozerwalnie 

związany z życiem człowieka, jest czymś naturalnym, analogią do prawdziwej 

rywalizacji odbywającej się w codziennym życiu. Duży ładunek emocjonalny 

towarzyszący widowiskom sportowym sprawia, że marketing stał się 

nieodłączną częścią wydarzeń sportowych. 

Sponsoring sportowy nie budzi naturalnych reakcji obronnych tak jak  

w przypadku tradycyjnej reklamy, kiedy to znacząca część społeczeństwa, 

albo ją zwyczajnie ignoruje, albo mimowolnie sięga po pilot od telewizora 

z zamiarem zmiany kanału (według przeprowadzonych badań ponad 52% 

widzów przełącza kanał, gdy w trakcie programu sportowego nadawany jest 

blok reklamowy
8
). Znaczna część potencjalnych konsumentów jest przychylnie 

nastawiona do działań sponsoringowych uważając je za działalność 

wspierającą kulturę i sport oraz doceniając wkład promujących się w ten 

sposób firm w rozwój sportu. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż emocje 

wywołane przez widowisko sportowe zwiększają u uczestniczących  

w imprezie widzów (potencjalnych kontrahentów lub klientów) absorpcję  

na towarzyszący widowisku przekaz marketingowy. Samoistne zwrócenie 

uwagi konsumenta oraz emocjonalny kontekst prezentacji marki przy okazji 

widowiska sportowego sprawia więc, że przedmiotowy rodzaj sponsoringu ma 

ewidentną przewagę nad tradycyjną reklamą.  

Uzyskując status sponsora, firma lub oferowany przez nią produkt kojarzone 

będą z nieodłącznie towarzyszącymi sportowi wartościami takimi jak 

wytrzymałość, precyzja oraz pewność. Taka identyfikacja wypracowana za 

pomocą sponsoringu sportowego pozostaje w świadomości odbiorców przez 

lata
9
.  

Argumentując przewagę sponsoringu sportowego nad tradycyjną reklamą nie 

sposób nie przytoczyć danych rynkowych. W latach  2001 - 2011 średnia 

roczna stopa wzrostu wartości telewizyjnej sponsoringu sportowego w Polsce 

wynosiła 30%, osiągając na koniec 2011 roku poziom 2,7 mld PLN. W roku 

2012 poziom ten spadł do wartości ponad 2,5 mld PLN, co w dużej mierze 

było efektem zmniejszonej liczby ekspozycji marek podczas trwania Igrzysk 

Olimpijskich w Londynie. Niemniej jednak poziomy z roku 2011 i 2012 

stanowią kilkunastokrotność wydatków z początku XXI wieku. 

 

                                                      
8http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467776,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_klasyczna
_reklama.html 
9 http://www.siatkowkaplazowa.com.pl/dlaczego-sponsoring-sportowy.html 

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467776,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_klasyczna_reklama.html
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467776,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_klasyczna_reklama.html
http://www.siatkowkaplazowa.com.pl/dlaczego-sponsoring-sportowy.html
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Rysunek 2. Wartość sponsoringu sportowego [w mln PLN]. 

 
Źródło: Opracowane na podstawie: 

http://www.gazetaprawna.pl/grafika/467776,53078,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_ 

klasyczna_reklama.html, www.pentagon-research.com 

 

Kwoty wydawane na sponsoring w Polsce nie są jeszcze liczbami 

porównywalnymi z wartością sponsoringu sportowego w Niemczech (2,7 mld 

euro), a tym bardziej w USA (11,3 mld dolarów), ale skuteczność takich 

inwestycji potwierdza zdecydowana większość polskich firm, które się na nie 

zdecydowały.  

 

Słuszność powyższej tezy potwierdzają m.in. Kompania Piwowarska, 

która zwiększyła sprzedaż piwa Wojak dzięki galom Wojak Boxing 

Night, jak również Polkomtel, który komunikował, że dzięki 

sponsorowaniu reprezentacji i lig siatkarskich większość kibiców 

(40%) wybiera sieć Plusa, zaś dom maklerski X-Trade Brokers 

odnotował wzrost zainteresowania operacjami finansowymi, 

w których pośredniczy, kiedy wszedł we współpracę z zespołem 

McLarena w Formule 1
10

. 

 

Wyżej wymienione przykłady są dowodem na to, iż poważny biznes 

o ambicjach ogólnopolskich,  kierujący ofertę do masowych odbiorców bardzo 

często opiera swój sukces m.in. na zaangażowaniu w sport. 

 

Eksperci rynkowi pod względem potencjału porównują polski rynek 

sponsoringowy do rynku francuskiego. Natomiast pod względem wydawanych 

sum w tym zakresie jest to rynek dopiero się rozwijający
11

. Jak już zostało 

wspomniane reklama sponsora jest nie tylko akceptowalna przez odbiorców, 

ale nawet pożądana. Warto podkreślić, iż konsumenci zdają sobie sprawę, że 

cena produktu sponsorowanego jest wyższa, ponieważ wliczone w nią zostały 

działania sponsoringowe. Nie zmienia to jednak faktu, iż są oni nadal skłonni 

go zakupić. Co więcej, badania wskazują, że wielu konsumentów wybiera 

                                                      
10 http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/dossier/sportowe-emocje-biznesu,5603,1 
11http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467776,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_ 
klasyczna_reklama.html 
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http://www.gazetaprawna.pl/grafika/467776,53078,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_%20klasyczna_reklama.html
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/dossier/sportowe-emocje-biznesu,5603,1
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467776,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_klasyczna_reklama.html
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467776,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_klasyczna_reklama.html
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konkretne produkty tylko i wyłącznie dlatego, że ich producenci angażują się  

w działalność sponsoringową sportu. Wynika to z faktu, iż klienci lubią się 

utożsamiać z firmami, które finansują imprezy sportowe, ponieważ zdają sobie 

sprawę, że bez nich nie byłoby widowiska na wysokim poziomie. To kolejny 

argument decydujący o rozwoju działalności sponsoringowej. 

 

2.3. Społeczne znaczenie sponsoringu sportowego 

 
Sponsoring dla każdej strony umowy oznacza coś innego. Podmiot 

sponsorujący wykorzystuje komercyjny potencjał tkwiący w biorcy działań 

sponsoringowych. Ten natomiast dzięki udziałowi sponsora jest w stanie 

zrealizować własne cele. Zazwyczaj mają one charakter niekomercyjny stąd 

potrzeba zewnętrznego finansowania. Pozostaje w takim razie ostatnia 

kwestia, czyli znaczenia sponsoringu dla otaczającego społeczeństwa. 

 
Rysunek 3. Odziaływanie sponsoringu na strony umowy oraz otoczenie 
zewnętrzne. 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne Deloitte 

 

  

Podmiot 

sponsorujący

Podmiot 

sponsorowany

R
y
n

e
k

M
e

d
ia

Społeczeństwo

Społeczeństwo



 
 
 

14 
 

 
 

Kwestię społecznego znaczenie sponsoringu sportowego najlepiej ilustruje 

poniższy przykład. 

 

Bełchatów - sześćdziesięciotysięczne miasto, w którym mieszczą się 

dwa kluby sportowe znane w całej Polsce i poza jej granicami: GKS 

Bełchatów (klub piłkarski) i Skra Bełchatów (klub siatkarski). Obie 

drużyny zawdzięczają swój dynamiczny rozwój ogromnemu wsparciu 

finansowemu PGE, a dokładnie wchodzącym w jej skład Kopalni 

Węgla Brunatnego Bełchatów (sponsor piłkarzy) oraz Elektrowni 

Bełchatów (sponsor siatkarzy). W 2006 roku wybudowana została za 

kwotę 18 mln zł nowa hala siatkarska. Połowę kosztów pokryło 

miasto, drugą połowę elektrownia. W zamian za to drużyna może 

przez 15 lat bezpłatnie korzystać z obiektu.  

Dla obecnych mieszkańców siatkówka i piłka nożna to powód do 

dumy i identyfikacji z tym miejscem. Ponad 600 chłopców  

z bełchatowskich osiedli trenuje w kilkunastu dziecięcych  

i młodzieżowych drużynach piłkarskich
12

.   

 

Przykład Bełchatowa świadczy nie tylko o wpływie sponsoringu na działalność 

samych klubów sportowych, ale również na otaczające środowisko. Poprzez 

działalność CSR zarówno kopalnia, jak i elektrownia wpływa na wzmacnianie 

relacji pomiędzy pracownikami (z których zdecydowana większość to zagorzali 

kibice ww. zespołów), a pracodawcą (sponsorem) i regionem. 

 

Opisując niniejsze zagadnienie konieczne staje się wyjście od pojęcia, jakim 

jest CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność 

biznesu. Rozważana w kategoriach kompleksowej filozofii zarządzania nie 

może pominąć takiej gałęzi działalności, jaką jest sponsoring. Dotyczy to 

przede wszystkim przedsiębiorstw o ugruntowanej marce lub też 

posiadających aspiracje wypracowania takiej.  

 

Podstawą do analizy społecznego oddziaływania sponsoringu jest 

amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Tu zaangażowanie społeczne rozumie się przez następujące działania: 

 Przekazywanie społeczności (community giving), 

 Zaangażowanie pracowników (employee involvement), 

 Przedsiębiorczość i kształtowanie umiejętności potrzebnych do 

znalezienia się na rynku pracy (entrepreneurship and employability). 

 

  

                                                      
12 K.Olejnik, Belchatów Pany, Newsweek, 13.05.2007 r., s. 90-91. 
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Najistotniejszy z punktu widzenia niniejszej analizy jest pierwszy model, czyli 

tzw. community giving, który obejmuje swym zakresem następujące działania 

podejmowane przez firmy: 

 Tradycyjna filantropia – peryferyjna działalność firm, 

 Peryferyjne zaangażowanie - działania, które są poboczne dla 

przedsiębiorstwa, lecz ukazują wysoki stopień zaangażowania  

w lokalną społeczność, 

 Strategiczne sponsorowanie – firmy angażują się w znaczeniu 

charakterystycznym dla ich działalności biznesowej, 

 Strategiczne zaangażowanie – najbardziej zaawansowana i rozległa 

forma przekazywania społeczności
13

 

 

Nasilające się coraz bardziej zjawisko globalizacji doprowadziło do sytuacji,  

w której, jeśli korporacje porównamy do gospodarek, to spośród 100 

największych gospodarek świata już ponad połowę stanowią korporacje 

transnarodowe. Obrazuje to jednocześnie ich ogromną siłę oddziaływania  

i wpływ na sytuację ekonomiczną współczesnego świata. Wartość wielkich 

korporacji oparta jest przede wszystkim na rozpoznawalnych markach, które 

stanowią trwały kapitał, tj. lojalność konsumentów, zagwarantowana 

akceptacja każdego nowego produktu sprzedawanego pod tą samą nazwą,  

a także relatywnie niskie koszty utrzymania lojalnych klientów, w porównaniu  

z kosztami ciągłego poszukiwania nowych
14

. Klienci kupujący markowe 

produkty nie tylko oczekują produktów wysokiej jakości, ale również tzw. 

„etycznego tła”. Świadczy o tym chociażby bojkot produktów firmy Nike, po 

tym jak ujawniona została afera dotycząca wykorzystywania dzieci do pracy  

w zakładach podwykonawców
15

. 

 

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania pokazują, że 78% 

dorosłych konsumentów chętniej kupi produkt producenta 

wspierającego bliską ich sercu inicjatywę. 66% zmieni producenta,  

a 60% sklep, jeśli będzie się to wiązało ze wsparciem słusznej sprawy. 

Aż 30 % klientów jest gotowa zapłacić 5 procent więcej za produkty 

sponsorów, a 24% 10 procent więcej. Nie bez znaczenia jest sprawa, 

jaką wspiera sponsor. Dla Amerykanów najważniejsze są inicjatywy 

lokalne, opowiada się za tym 55% respondentów. Dla 30% istotne jest 

dobro kraju, tylko 10% interesuje się sytuacją globalną
16

. 

 

 

Podobnie sytuacja wygląda w Polsce. Badania pokazują większą przychylność 

konsumentów dla producentów - sponsorów. Zauważane są pozytywne efekty 

sponsoringu w postaci uatrakcyjnionej oferty programowej w telewizji, większej 

ilości realizowanych przedsięwzięć niekomercyjnych. Natomiast jedna trzecia 

konsumentów deklaruje, iż chętniej kupiłaby produkty sponsora. 

Sponsoring, jako działalność społecznie odpowiedzialna realizowana przez 

firmy urzeczywistnia deklaracje zapisane w ich misjach. Co więcej generuje on 

                                                      
13 K. Moeller, T. Eldar, Corporate Responsibility Towards Society: A Local Perspective, 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2003, 
s. 24. 
14 S. Anholt, Sprawiedliwość Marek, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006, s. 14.  
15 http://www.sponsoring.pl/publikacje.php?raport=50#_ednref1 
16 http://marketing.sportowy.prv.pl/pl/009/006/ 

http://www.sponsoring.pl/publikacje.php?raport=50#_ednref1
http://marketing.sportowy.prv.pl/pl/009/006/
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wartość dodaną związaną z reputacją marki, którą trudno się zdobywa,  

a bardzo łatwo traci. Poważne podejście do CSR pozwala zabezpieczyć się 

przed potknięciem, zwłaszcza na tak medialnym gruncie, jakim jest sponsoring 

sportowy. 

 

Mimo niekwestionowanego pozytywnego znaczenia sponsoringu warto jednak 

zaznaczyć, iż choć ambicją sponsorów pozostaje wytworzenie autentycznej 

relacji z konsumentami i włączenie założeń CSR do sponsoringu to jednak 

priorytetem nadal pozostaje wytworzenie wartości z podjętej inwestycji. 

Pokazują to m.in. wyniki badania SportBusiness Sponsors’ Survey 

przeprowadzonego w 2010 roku przez SportBusiness Group i SMG YouGov. 

Odpowiedzi przekazane przez globalne marki wskazują na zróżnicowanie 

czynników, na jakie zwracają uwagę przy wyborze sponsorowanego podmiotu, 

aczkolwiek międzynarodowość próby znalazła odzwierciedlenie w przypisaniu 

przez firmy zdecydowanie większego znaczenia globalnego zasięgu 

realizowanego projektu sponsoringowego.  

 

Rysunek 4. Czynniki, na jakie zwracają uwagę firmy przy wyborze 
sponsorowanego podmiotu. 

 
Źródło: Opracowane na podstawie „Sponsoring sportowy w Polsce”, SportWin  

Sp. z o.o. 2011  

 

W zakresie sponsoringu sportu największe emocje gwarantują wydarzenia 

sportowe na najwyższym poziomie. Niestety Polska od dawna cierpi na ich 

deficyt. Gwarancją dużej widowni byli Małysz, czy też Kubica. Jednak 

przedsiębiorstw chętnych do sponsorowania sportu jest więcej niż sportowców 

tej klasy, czyli gwarantujących silne emocje przekładające się na markę 

sponsora. Tutaj właśnie pojawia się alternatywna możliwość wykorzystania 

sponsoringu sportowego w ramach obszaru o wysokiej akceptacji 

społecznej
17

. 

 

                                                      
17http://www.sponsoring.pl/publikacje.php?raport=14&t=Marketing_spoleczny_-
_odpowiedzialne_sponsorowanie 
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3. Zjawisko sponsoringu na 

świecie i w Polsce 

Sponsoring sportowy, jako narzędzie promocji stało się 

jednym z najefektywniejszych kanałów komunikacji. Jego 

zalety dostrzegły marki nie tylko globalne, ale również 

krajowe. Obecnie sponsorzy oczekują jednak coraz więcej 

od podmiotów, które finansują. Sport wychodzi im 

naprzeciw poprzez szeroki dostęp, stopień zaangażowania  

i nowe metody dotarcia do konsumentów. Poniżej 

przedstawiona została przedstawiona sytuacja sponsoringu 

sportowego. 

 

3.1. Zjawisko sponsoringu sportowego na świecie 

 

The World Sponsorship Monitor (TWSM) jest jednym z najbardziej cenionych 

raportów dotyczących umów sponsorskich. Dąży on do uwzględnienia 

wszystkich umów sponsorskich o wartości powyżej 75 000 $. Łączna liczba 

umów monitorowanych przez TWSM w 2010 roku wyniosła 1905. Dla 

porównania w 2009 było to 1689, a w 2008 roku 1446 (roczny wzrost 12%).  

 

Pozytywną tendencję w zakresie sponsoringu obrazuje również stosunek 

nowych umów do rezygnacji ze sponsoringu, który w ujęciu rocznym wzrósł  

z 71% : 8% do 74% : 5%. 

 

Ponad 80% wszystkich uwzględnionych w badaniu umów sponsoringowych 

dotyczy sportu. Pokazuje to jak istotnym obszarem dla działań 

sponsoringowych jest przedmiotowy obszar niniejszej analizy. 
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Rysunek 5. Sponsoring poszczególnych dziedzin w 2010 r. na świecie. 

 
Źródło: Opracowane na podstawie „Sponsoring sportowy w Polsce”, SportWin 2011. 

 

Pozytywne zmiany w zakresie działań sponsoringowych i coraz większe 

zaufanie po obu stronach umowy mają odzwierciedlenie w długości 

zawieranych kontraktów. Mimo, iż nadal najczęstszym okresem 

obowiązywania umów sponsoringowych jest jeden rok to jednak można 

zaobserwować wzrost zawieranych umów na okres od 2 do 5 lat. Podczas gdy 

w 2008 roku było to 35% to już w 2010 roku liczba ta wzrosła do około 40%.  

  

Rysunek 6. Najczęściej sponsorujące branże w 2010 roku na świecie (według 
liczby i wartości zawartych umów). 

 
 

Źródło: Opracowane na podstawie „Sponsoring sportowy w Polsce”, SportWin 2011. 
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Podsumowując zjawisko sponsoringu sportowego na świecie nie sposób nie 

zatrzymać się na chwilę przy zagadnieniu najczęściej sponsorujących branż. 

Mimo trudnego okresu, jaki jeszcze niedawno przeżywały branża 

motoryzacyjna i bankowa są to dwie grupy, które nie tylko zawarły najwięcej 

umów sponsoringowych, ale także opiewały one na bardzo wysokie sumy.     

W tym zestawieniu nie można pominąć również producentów odzieży 

sportowej, branży energetycznej, czy też branży piwnej, której wartość umów 

w 2010 roku wyniosła prawie 1,6 mld dolarów.  

 

Analizując najczęściej wybieraną dyscyplinę sportową przez sponsorów nie 

uświadczymy zaskoczenia. Piłka nożna jest zdecydowanie najczęściej 

wspierana zarówno w liczbie, jak i wartości umów. Na kolejnych miejscach 

pod względem wartości umów możemy dostrzec futbol amerykański 

(zawdzięcza swoją wysoką pozycję w 2010 roku dzięki wartemu 1,2 mld 

dolarów kontraktowi podpisanemu z firmą Bud Light), Formułę 1 oraz Igrzyska 

Olimpijskie. 

 

Rysunek 7. Najczęściej sponsorowane dyscypliny (z uwzględnieniem Igrzysk 
Olimpijskich) w 2009 i 2010 r. na świecie (wg. wartości umów  
w mln $). 

 
Źródło: Opracowane na podstawie „Sponsoring sportowy w Polsce”, SportWin 2011. 

 

Pod względem rodzaju podmiotu sponsorowanego sponsorzy od kilku lat 

preferują finansowanie wydarzeń oraz zespołów niż pozostałe rodzaje 

aktywności. Wspieranie wydarzenia sportowego pozwala na dokładne 

zaplanowanie działań sponsoringowych w jego ramach. Natomiast wspieranie 

zespołów sportowych od początku było atrakcyjne dla przedsiębiorstw i ich 

marek w związku z towarzyszącymi ich występom ogromnymi emocjami,  

a także dzięki możliwości stworzenia relacji z kibicami sponsorowanej 

drużyny, którzy są jednocześnie potencjalnymi klientami. Najmniej atrakcyjnie 

sponsorzy postrzegają wspieranie poszczególnych zawodników (7%). Jest  

to związane z podwyższonym ryzykiem niepowodzenia działań 
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w przypadku, gdy osoba sponsorowana pozwoli sobie na tzw. „medialną 

wpadkę”. Przykładem takiej sytuacji był skandal obyczajowy, który wybuchł 

wokół golfisty Tigera Woodsa w 2009 roku. Aczkolwiek trzeba podkreślić, iż 

według rankingów, w 2011 roku był on wciąż uznawany za najcenniejszego 

sportowca na świecie, a jego wartość w tym samym roku szacowana była na 

55 mln $
18

. Równie mało popularny jest wciąż sponsoring organizacji 

sportowych (związków, lig, federacji, itp.), mimo iż firmy przeznaczają na tego 

typu podmioty znaczne sumy w dłuższym okresie czasu. 

 

Rysunek 8. Rodzaje sponsoringu sportu w 2010 roku na świecie (w % według 
liczby zawartych umów) 

 
Źródło: Opracowane na podstawie „Sponsoring sportowy w Polsce”, SportWin 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 http://www.wprost.pl/ar/264314/Marka-Tiger-Woods-warta-55-milionow-dolarow/  
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3.2. Zjawisko sponsoringu sportowego w Polsce 

 

W latach 2003 - 2005 wartość sponsoringu sportowego w Polsce utrzymywała 

się względnie na podobnym poziomie, sięgającym 500 mln złotych rocznie. 

Gwałtowny rozwój tego instrumentu promocji przypada w kraju na przełom 

roku 2007 i 2008, aby za rok 2008 osiągnąć wartość prawie 1,65 mld złotych. 

Był to jednocześnie okres największych sukcesów Adama Małysza. Marki 

związane ze skokami narciarskimi zdominowały wtedy rynek pod względem 

osiąganych wyników medialnych. Warto podkreślić, iż wzrost wartości skoków 

oraz liczba ekspozycji w tej dyscyplinie nie zmieniały się wprost 

proporcjonalnie. Dzięki wysokiej oglądalności transmisji nawet niewielka liczba 

ekspozycji w skokach przynosiła sponsorom bardzo dobry wynik medialny. 

 

W ciągu ostatnich latach w sposób zauważalny wzrost zanotowała wartość 

ekspozycji w poszczególnych stacjach telewizyjnych. Największy udział  

w tworzeniu wartości sponsoringu posiada nadal telewizja publiczna. 

Spowodowane jest to przede wszystkim jej powszechnym dostępem, a co za 

tym idzie najwyższą oglądalnością. Wartość ekspozycji tylko w TVP1 ponad 

dwukrotnie przewyższa wartości osiągane przez inne stacje telewizyjne. 

 

Tabela 1. Liczba i wartość ekspozycji sponsorów sportu  
w poszczególnych stacjach TV w latach 2010 – 2012. 

Lp. 
Stacja 

telewizyjna 

Liczba ekspozycji sponsorów sportu 
Wartość ekspozycji sponsorów sportu 

(PLN)  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 
CANAL+ 
SPORT 

b/d 1 348 860 1 061 350 b/d 180 985 145 145 731 661 

2 
POLSAT 120 385 110 713 113 039 347 644 702 338 897 150 265 001 525 

3 
POLSAT 
SPORT 

1 237 953 1 431 231 1 533 030 270 804 764 400 074 003 450 920 168 

4 
TV 

POLONIA 
161 992 73 097 46 473 15 993 208 12 020 699 6 851 104 

5 
TV4 146 111 125 442 22 390 153 797 839 113 498 342 19 271 110 

6 
TVN 10 105 13 115 12 289 68 161 995 95 061 968 94 982 438 

7 
TVN 

TURBO 
75 939 88 107 76 695 8 513 609 18 308 029 15 154 522 

8 
TVN24 16 382 26 220 63 380 12 309 589 22 011 343 47 250 360 

9 
TVP 

SPORT 
1 492 891 1 628 284 1 328 653 102 339 518 143 720 130 121 484 937 

10 
TVP1 64 102 101 836 98 669 695 671 034 1 092 574 062 903 450 333 

11 
TVP2 24 725 28 973 25 797 102 490 262 162 970 322 172 618 932 

12 
TVP3 98 210 126 456 137 632 92 530 401 104 631 472 117 415 290 

 

Źródło: Pentagon Research 
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Polski sponsoring rośnie w siłę, a w jego działania zaangażowane są 

zarówno lokalne firmy, jak również przedsiębiorstwa prywatne  

o zasięgu krajowym m.in. Orange (sponsor reprezentacji piłki nożnej 

do 2014), Polkomtel (sponsor reprezentacji i dwóch lig siatkarskich: 

mężczyzn i kobiet) i także, a może przede wszystkim spółki  

z udziałem Skarbu Państwa, w tym m.in. PGNiG (sponsor 

reprezentacji i ligi piłkarzy ręcznych), KGHM (sponsor Zagłębia 

Lubin), Jastrzębska Spółka Węglowa (sponsor KS Jastrzębski Węgiel 

oraz JKH GKS Jastrzębie) czy też PGE (sponsor klubów Skra 

Bełchatów, GKS Bełchatów).  

 

Warto również zwrócić uwagę, iż coraz więcej polskich firm decyduje 

się zostać sponsorem za granicą. X-Trade Brokers zaangażowało się 

w sponsoring McLarena, jednego z zespołów najdroższego sportu 

świata – Formuły 1. Orlen stworzył swój Orlen Team w rajdzie Dakar. 

Około 2 mln Euro zainwestowała firma informatyczna Comarch  

w sponsoring niemieckiej drużyny piłkarskiej TSV Monachium, a logo 

Lotto było widoczne na kasku Roberta Kubicy podczas transmisji 

wyścigów F1 na całym świecie. 

 

Analizując kondycję polskiego sponsoringu sportowego warto właśnie 

przyjrzeć się jego sytuacji od strony polskich sponsorów. Według badań 

przeprowadzonych wśród firm wykorzystujących działania sponsoringowe  

w Polsce w prawie 95% z nich realizuje działania w obszarze sportu, 67%  

w zakresie kultury a nieco ponad połowa (53%) angażuje się w działalność 

społeczną. Warto podkreślić, iż większość przedsiębiorstw nie ogranicza się 

do jednego sponsorowanego obszaru, dywersyfikując tym samym formy 

sponsoringu. Umożliwia to dotarcie do różnych grup docelowych, z różnymi 

produktami lub usługami. 

 

Wybór sportu, jako najchętniej wspieranego obszaru przez polskich 

przedsiębiorców potwierdza również udział budżetu przeznaczonego na 

działania sponsoringowe w sporcie. W ponad połowie firm przekracza on 50% 

całkowitego budżetu sponsoringu.  

 

Spółka Skarbu Państwa - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., główny 

nacisk kładzie na wspieranie sportu – w szczególności zawodowego, 

dedykując tej sferze niemal 90% środków finansowych 

przeznaczonych w roku 2011 na sponsoring
19

.   

 

                                                      
19 http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/sport/ 

http://biznes.gazetaprawna.pl/tematy/f/firma
http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/sport/
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Zdecydowanie najczęściej wybieranym sportem, jako obszarem działań 

sponsoringowych przez firmy jest piłka nożna. Wynik ten jest tożsamy  

z zainteresowaniami Polaków, gdyż pozycja tej dyscypliny w naszym kraju 

pozostaje od dawna niezmienna. Godnym podkreślenia jest fakt, że stan ten 

utrzymuje się niezależnie od kondycji polskiego futbolu
20

. Dowodem na to były 

kolejne rekordy oglądalności w trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej - 

EURO 2012. Prawie 14,7 mln ludzi oglądało w Polsce mecz Polska – Rosja. 

Tym samym został pobity rekord oglądalności w historii badań 

telemetrycznych
21

. 

 

Na finansowe wsparcie polskich przedsiębiorstw mogą również liczyć 

siatkówka, sporty motorowe, koszykówka czy sporty zimowe. Mniejszym 

zainteresowaniem wśród sponsorów cieszy się natomiast boks, czy też hokej. 

Warto jednak podkreślić, iż takie rozłożenie wyników (tzn. wybór więcej niż 

jednej dyscypliny) świadczy o znaczącej aktywności polskich sponsorów, jak 

również dużym spektrum możliwości, które daje sport w zakresie działań 

marketingowych. Dowodzi to również, iż w polskim sporcie nie ma jednej 

dominującej dyscypliny wśród sponsorów. 

 

Rysunek 9. Najczęściej sponsorowane dyscypliny sportu w Polsce. 

 
 

Źródło: Pentagon Research* 

Działalność sponsoringowa w Polsce pod wieloma względami odzwierciedla 

światowe tendencje. Podobnie jak w innych krajach również w Polsce 

sponsorzy najchętniej angażują się w sponsoring wydarzeń oraz klubów czy 
                                                      
20 Polacy wciąż interesują się sportem – informacja prasowa, ARC Rynek i Opinia, 
21.10.2010 r.  
21 http://www.ekonomia24.pl/artykul/891400.html  
* Próbę badawczą stanowiło 100 firm, które zostały zrekrutowane spośród ponad 2000 firm, 
których ekspozycje sponsoringowe zostały zmonitorowane przez Pentagon Research  
w kontekście największych imprez sportowych, kulturalnych, społecznych oraz 
rozrywkowych w okresie październik – grudzień 2010 r. W przypadku z każdej  
z przebadanych spółek, osobą, która odpowiadała na pytania kwestionariusza był dyrektor 
bądź też kierownik sponsoringu, względnie osoba odpowiedzialna za obszar działań 
sponsoringowych w danej firmie. 
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drużyn. Zdecydowanie mniej firm decyduje się na współpracę ze sportowcami. 

Winą za to należy obarczyć przede wszystkim deficyt wyrazistych osobowości 

w polskim sporcie.  

Również pod względem obowiązywania umów sponsoringowych w Polsce 

stosowane są rozwiązania podobne do zagranicznych. Większość umów to 

umowy krótkoterminowe (jednoroczne), aczkolwiek istnieją wyjątki od tej 

reguły. Przykładem jest Polkomtel, który w 2008 roku podpisał jedną z 

najdłuższych umów sponsoringowych w historii polskiego sportu – umowę na 

sponsorowanie siatkarskiej Reprezentacji Polski do 2014 roku
22

. Warto 

podkreślić w tym miejscu, iż w przypadku długoterminowej umowy 

sponsoringowej jej bezpieczeństwo zwiększają duże imprezy gwarantujące 

widoczność sponsora. W przypadku siatkówki warunek ten został spełniony. Z 

dużych imprez siatkarskich, które miały miejsce w ostatnich latach lub które 

odbędą się w najbliższym czasie można wymienić:  

 Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2009 roku  

(reprezentacja Polski zajęła pierwsze miejsce),  

 Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet w 2009 roku  

(Polska była gospodarzem a nasza reprezentacja zajęła trzecie 

miejsce),  

 Finały Ligi Światowej siatkarzy w 2011 i 2012 roku (reprezentacja 

Polski zajęła odpowiednio trzecie i pierwsze miejsce), 

 Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2013 (Polska jest 

współgospodarzem),  

 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 (Polska jest 

gospodarzem), 

 Mistrzostwa Europy i Świata w Piłce Siatkowej Kobiet, odpowiednio,  

w 2013 i 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
22 http://www.siatkarskieplusy.pl/polls/id/19/optid/92 

http://www.siatkarskieplusy.pl/polls/id/19/optid/92
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3.3. Naming rights w Polsce 

 

Analizując rynek sponsoringowy nie sposób nie zwrócić uwagi na formę 

reklamy, która zdobywa coraz szersze uznanie branży marketingowej  

w Polsce - tzw. naming rights, czyli praw marketingowych do nazwy obiektu 

sportowego. Jest to transakcja, w której właściciel obiektu udostępnia 

sponsorowi na określony czas i za określoną kwotę prawo do umieszczenia  

w nazwie obiektu nazwy firmy bądź określonej marki. Mieści się ona w ramach 

klasycznej definicji prawnej sponsoringu, polegającego na zakupieniu przez 

sponsora od podmiotu sponsorowanego określonego marketingowego 

świadczenia wzajemnego. Umowy naming rights – z uwagi na długofalowe 

efekty marketingowe – są zawierane z reguły na okres od kilkunastu do 

kilkudziesięciu lat i są często rozszerzone o prawa do wykorzystywania 

powierzchni reklamowych na obiektach sportowych oraz o inne świadczenia 

służące celom sponsorów. 

Pierwsza transakcja zakupu naming rights na świecie miała miejsce w 1953 r. 

w USA, kiedy to firma Anheuser-Busch zakupiła prawa do nazwy stadionu 

baseball’a Sportsman’s Park w St Louis, przemianowała go na Busch Stadium 

i zaczęła produkować i sprzedawać piwo Busch Bavarian Beer.  

Obecnie ok. 90% hal, w których rozgrywane są mecze amerykańskiej ligi 

hokeja NHL, posiada sponsorów tytularnych. Dla hal sportowych 

wykorzystywanych do rozgrywek ligi koszykówki NBA odsetek ten przekracza 

80%, dla stadionów służących do rozgrywek ligi baseball’a MLB – sięga 

prawie 60%., a dla obiektów, na których odbywają się mecze ligi football’u 

amerykańskiego NFL – przekracza 50 %. Wartość rynku naming rights w USA 

to ok. 280 mln dolarów rocznie. W Europie największym rynkiem naming rights 

jest rynek niemiecki – prawie 80 proc. stadionów piłkarskiej pierwszej 

Bundesligi oraz po ok. 40 proc. stadionów drugiej Bundesligi i trzeciej ligi 

piłkarskiej posiada sponsorów tytularnych, którzy rocznie płacą ok. 50 mln 

euro za możliwość wykorzystywania nazw obiektów sportowych w celach 

marketingowych. Nie we wszystkich krajach europejskich transakcje naming 

rights są równie popularne – w Anglii, gdzie sporo stadionów piłkarskich ma 

tradycyjne nazwy (np. Old Trafford w Manchesterze czy Anfield Road  

w Liverpoolu), jedynie kilka stadionów, na których odbywają się rozgrywki 

piłkarskiej Premier Ligue, ma sponsorów tytularnych; we Włoszech i we 

Francji nie ma wśród pierwszoligowych stadionów piłkarskich żadnego takiego 

obiektu. 

Pierwsze przypadki wykorzystania naming rights w Polsce pojawiły się wraz  

z budową nowoczesnych obiektów i aren sportowych. Prekursorem był Bank 

Gospodarki Żywnościowej BGŻ, który od 2008 r. ma prawa do nazwy jednego 

z najnowocześniejszych torów kolarskich w Europie w podwarszawskim 

Pruszkowie i zmienił jego nazwę na „BGŻ Arena”. Obiekt ma charakter 

wielofunkcyjny i może być wykorzystywany również jako hala do rozgrywek 

siatkówki i koszykówki, sportów walki oraz zawodów hippicznych. Uzyskanie 

praw do nazwy obiektu było konsekwencją strategii marketingowej banku, 

który od wielu lat sponsoruje polskie kolarstwo – jest sponsorem 

strategicznym Polskiego Związku Kolarskiego oraz sponsorem jednego z 

najbardziej znanych wyścigów kolarskich Tour de Pologne, organizowanego 

przez Lang Team należącą do wybitnego polskiego kolarza Czesława Langa. 
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Wraz z rozbudową infrastruktury sportowej w kraju pojawiły się kolejne 

transakcje. 

Sponsorów tytularnych pozyskały dwie nowoczesne wielofunkcyjne 

hale widowiskowo-sportowe (Ergo Arena w Gdańsku / Sopocie – 

sponsor: TU Ergo Hestia oraz Atlas Arena w Łodzi – sponsor: Grupa 

Atlas).  Do 2010 r. hala widowiskowo-sportowa w Kaliszu nosiła nazwę 

Winiary Arena (od nazwy znanej polskiej marki należącej obecnie do 

koncernu Nestle). Od lutego 2009 r. do stycznia 2012 r. sponsorem 

tytularnym stadionu piłkarskiego Zagłębia Lubin była Telefonia Dialog 

(Dialog Arena). Wraz z powstaniem hali widowiskowo-sportowej  

w Płocku w 2010 roku jej sponsorem tytularnym została należąca do 

Skarbu Państwa Grupa Orlen. Obiekt nosi nazwę Orlen Arena. Nowy 

stadion piłkarski Legii Warszawa pozyskał w 2011 roku jako sponsora 

tytularnego koncern Pepsi-Cola General Bottlers Poland (Pepsi 

Arena). W 2010 r. sponsorem tytularnym wybudowanego na EURO 

2012 stadionu piłkarskiego w Gdańsku została kolejna spółka Skarbu 

Państwa – Polska Grupa Energetyczne (PGE Arena). 

Nie wszystkie wymienione przykłady to klasyczne transakcje zakupu naming 

rights. Zmiany nazw niektórych obiektów wynikały z kontraktów na sponsoring 

określonej dyscypliny lub klubu sportowego. BGŻ uzyskał prawa do nazwy 

BGŻ Arena w Pruszkowie głównie dzięki zaangażowaniu w sponsoring 

kolarstwa (ze sponsorowania hali bank wycofał się w 2010 roku, nazwa 

obiektu pozostała na mocy umowy). Podobnie było w przypadku Telefonii 

Dialog i Zagłębia Lubin, koncernu Nestle (marka Winiary) i klubu siatkarskiego 

w Kaliszu. Pierwszą klasyczną transakcję na zakup praw do nazwy obiektu  

w Polsce zawarła Grupa Atlas (Atlas Arena w Łodzi). Inne klasyczne 

transakcje naming rights to te zawarte przez TU Ergo Hestia (Ergo Arena), 

Grupę Orlen (Orlen Arena), Pepsi-Cola General Bottlers Poland (Pepsi Arena) 

i Polską Grupę Energetyczną (PGE Arena). 

Polskie przykłady wykorzystania naming rights na razie znacząco odbiegają 

od światowych trendów. Głównie z uwagi na krótkofalowy charakter 

zawieranych umów. Nazwa Dialog Arena funkcjonowała jedynie przez 3 lata. 

Na 3 lata podpisana została również umowa na prawa do nazwy Pepsi Arena. 

Kontrakty na wykorzystywanie nazw Atlas Arena, Ergo Arena i PGE Arena 

zostały zawarte na 5 lat. Wyjątkiem jest Orlen Arena w Płocku – tu umowa z 

Grupą Orlen została zawarta na 12 lat. Również kwoty płacone za prawa do 

nazw obiektów sportowych w Polsce są nieporównywalnie niższe niż w USA 

czy innych krajach europejskich. Grupa Atlas płaci miastu Łodzi za prawa do 

nazwy Atlas Arena 1 mln zł rocznie. Prawa do nazwy Pepsi Arena kosztują 

koncern PepsiCo 6 mln zł rocznie. Polska Grupa Energetyczna za 5-letnie 

prawa do nazwy PGE Arena zapłaciła 35 mln zł, a TU Ergo Hestia za 5-letnie 

prawa do nazwy Ergo Arena – ok. 12 mln zł.  

 

 
 
 



 
 
 

27 
 

 
 

Tabela 2. Największe transakcje naming rights w Polsce. 

 

Nazwa 
obiektu 

Miasto Sponsor Rok 
Czas 

trwania 
Kwota Rodzaj obiektu 

Atlas Arena Łódź Grupa Atlas 2009 5 lat 1 mln zł rocznie Hala 
wielofunkcyjna 

BGŻ Arena Pruszków BGŻ 2008 b/d w ramach 
całościowej  
współpracy  
sponsorskiej 

Tor kolarski (hala 
wielofunkcyjna) 

Dialog Arena Lubin Telefonia Dialog 2009 3 lata w ramach 
całościowej  
współpracy  
sponsorskiej 

Stadion piłkarski 

Ergo Arena Gdańsk / 
Sopot 

TU Ergo Hestia 2010 5 lat 12,2 mln zł łącznie Hala 
wielofunkcyjna 

Orlen Arena Płock Grupa Orlen 2010 12 lat 11 mln zł łącznie Hala 
wielofunkcyjna 

Pepsi Arena Warszawa Pepsi Cola 2011 3 lata 6 mln zł rocznie Stadion piłkarski 

PGE Arena Gdańsk PGE 2010 5 lat 35 mln zł  
za 5 lat 

Stadion piłkarski 

SPARena Zielona Góra SPAR 2012 1 rok brak danych Stadion żużlowy 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W USA klub Houston Texans (futbol amerykański) za prawa do nazwy Reliant 

Stadium otrzymuje rocznie 10 mln dolarów od Reliant Energy. Nazwa Philips 

Arena w Atlancie kosztuje ponad 9 mln dolarów rocznie, a FedEx Field w 

Maryland – ponad 7 mln dolarów rocznie. W Europie prawa do nazwy Allianz 

Arena w Monachium zostały wycenione na 6 mln euro rocznie, Commerzbank 

Arena we Frankfurcie – 3 mln euro rocznie, Emirates Stadium w Londynie –  

3 mln funtów rocznie, a Toyota Arena w Pradze – 70 mln koron (równowartość 

ok. 10 mln zł) rocznie. Różnice te pokazują potencjał rynku naming  rights  

w Polsce, na którym nie istnieją – jak w Anglii, Francji czy we Włoszech – 

problemy związane z przywiązaniem do tradycyjnych nazw dużych obiektów 

sportowych. 

Rosnąca popularność sponsorowania obiektów sportowych poprzez zakup 

praw do nazwy jest efektem zarówno rozbudowy infrastruktury sportowej, 

jak i korzyści wynikających z zastosowania tego instrumentu marketingowego. 

Dla właściciela obiektu (Skarbu Państwa, samorządu lokalnego, związku lub 

klubu sportowego) korzyści te są oczywiste – pozyskiwane są środki 

pozwalające na utrzymanie obiektu i jego stabilne funkcjonowanie w dłuższym 

czasie, rośnie również jego prestiż związany z marką sponsora, a także 

pojawiają się możliwości organizowania nowych imprez i wydarzeń, 

niekoniecznie związanych ze sportem. Dla sponsora korzyści mają również 

typowy charakter związany ze sponsoringiem sportu. Sponsorzy zapewniają 

sobie ekspozycję logotypów i marki podczas wydarzeń sportowych oraz  

w mediach je transmitujących – docierając z przekazem do wybranych grup 

docelowych zainteresowanych oglądaniem wydarzeń sportowych.  

W przypadku organizacji imprez kulturalnych, jak np. koncerty muzyczne, 

dodatkowo przekaz dociera do masowej publiczności uczestniczącej w tych 

wydarzeniach. W kontraktach naming rights sponsorzy mogą zagwarantować 

sobie również możliwość wykorzystywania powierzchni reklamowych – 
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zarówno tych klasycznych, np. na bandach, jak i mniej standardowych – 

poprzez wpływ na nazewnictwo części trybun, sektorów widowni, lóż VIP czy 

bramek wejściowych. Wzmocnieniu ulega wizerunek firmy – jako firmy 

stabilnej, długofalowo zaangażowanej w sport oraz silnie związanej z lokalną 

społecznością. Otwierają się również możliwości dla działań CSR 

skierowanych do lokalnych społeczności – np. poprzez organizację wydarzeń 

sportowych czy imprez kulturalno-rozrywkowych lub ułatwienie dostępu do 

obiektu i infrastruktury sportowej dla sportowców-amatorów. Znajdujące się  

w puli sponsorskiej wejściówki na loże VIP i część widowni można 

wykorzystywać zarówno do promocji prestiżu na zewnątrz (poprzez 

zapraszanie przedstawicieli najważniejszych kontrahentów), jak i komunikacji 

wewnętrznej (zaproszenia dla pracowników) oraz innych działań 

marketingowych (np. konkursy). Sponsorzy mogą również podnosić swój 

prestiż i wzmacniać pozytywny wizerunek poprzez wpływ na inne imprezy 

sportowe i wydarzenia kulturalne, organizowane na obiekcie, którego nazwę 

sponsorują i w której zawierają nazwę swojej firmy lub marki. 

Nowe możliwości marketingowe i korzyści ze sponsoringu naming rights 

sprawiają, że sprzedaż praw do nazw obiektów sportowych cieszy się  

w Polsce rosnącą popularnością. Znajduje to również potwierdzenie  

w badaniach – z badania Pentagon Research przeprowadzonego w 2012 r. 

wynika, że ponad połowa badanych pozytywnie ocenia możliwość 

zamieszczania przez sponsorów nazw firm w nazwach obiektów sportowych. 

 

Rysunek 10. Czy Pana(i) zdaniem to dobrze, że firmy, w zamian za wsparcie 

finansowe, mają możliwość umieszczania swoich nazw w nazwach…? 

 
Źródło: Opracowane na podstawie Pentagon Research. 
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Można oszacować, że wartość polskiego rynku naming rights w najbliższych 

latach może przekroczyć 30 mln zł rocznie. Samorządy lokalne – poprzez 

inwestycje w modernizację istniejących obiektów sportowych – liczą na 

odciążenie swoich budżetów i pozyskanie od sponsorów nazw obiektów 

środków finansowych na ich funkcjonowanie. Wraz z kolejnymi 

organizowanymi w Polsce po EURO 2012 dużymi imprezami sportowymi rangi 

międzynarodowej – jak np. wspominane już Mistrzostwa Świata w Piłce 

Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku – zarówno wartość naming rights, jak i 

zainteresowanie nimi i korzyści wynikające z nich dla sponsorów powinny tylko 

rosnąć. 

Tabela 3. Największe obiekty sportowe w Polsce*
23

.  

Nazwa obiektu Miasto Właściciel Pojemność Rodzaj obiektu 

Stadion Narodowy (im. Kazimierza 
Górskiego) 

Warszawa NCS Sp. z o.o. (Skarb 
Państwa) 

58 500 Stadion piłkarski 

Stadion Śląski Chorzów Sejmik Województwa 
Śląskiego 

54 477 Stadion piłkarski 

Stadion Miejski Wrocław Sp. Wrocław 2012 (Miasto 
Wrocław) 

44 308 Stadion piłkarski 

PGE Arena Gdańsk Miasto Gdańsk 43 615 Stadion piłkarski 

Stadion Miejski Poznań POSiR (Miasto Poznań) 43 269 Stadion piłkarski 

Stadion Olimpijski Wrocław Miasto Wrocław 35 000 Stadion żużlowy 

Stadion Miejski im. Henryka 
Reymana 

Kraków Gmina Miejska Kraków 33 326 Stadion piłkarski 

Stadion im. Ernesta Pohla Zabrze Gmina Zabrze 32 000 Stadion piłkarski 

Pepsi Arena Warszawa M.st. Warszawa 31 103 Stadion piłkarski 

Stadion im. Alfreda Smoczyka Leszno Gmina Leszno 25 000 Stadion żużlowy 

Stadion Miejski Białystok Miasto Białystok 22 400 Stadion piłkarski 

Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz 20 247 Stadion piłkarski 

Stadion Szombierek Bytom Bytom Gmina Bytom 20 000 Stadion piłkarski 

Stadion Olimpii Poznań Poznań Miasto Poznań 20 000 Stadion żużlowy 

Stadion Polonii Bydgoszcz Bydgoszcz ZKS Polonia Bydgoszcz 
S.A. 

20 000 Stadion żużlowy 

Stadion Miejski im. Floriana Krygiera Szczecin MOSRiR (Miasto Szczecin) 18 027 Stadion piłkarski 

Stadion im. Edwarda Jancarza Gorzów 
Wielkopolski 

OSiR (Miasto Gorzów 
Wielkopolski) 

17 024 Stadion żużlowy 

Miejski Stadion Arena Częstochowa Częstochowa MOSiR (Miasto 
Częstochowa) 

16 850 Stadion żużlowy 

Stadion Miejski (w budowie od 2012 
r.) 

Łódź MOSiR (Miasto Łódź) 16 500 Stadion piłkarski 

Stadion Zagłębia Lubin (wcześniej: 
Dialog Arena) 

Lubin Zagłębie Lubin S.A. 16 300 Stadion piłkarski 

Stadion Miejski Tarnów Miasto Tarnów 16 000 Stadion żużlowy 

Stadion Miejski Kielce Miasto Kielce 15 550 Stadion piłkarski 

Motoarena Toruń im. Mariana 
Rosego 

Toruń Miasto Toruń 15 500 Stadion żużlowy 

Stadion Miejski (w budowie od 2011 
r.) 

Lublin Miasto Lublin 15 500 Stadion piłkarski 

                                                      
23 W zestawieniu uwzględniono stadiony o pojemności powyżej 15 000 miejsc i hale powyżej 
4 000 miejsc. 
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Stadion Miejski Bielsko-Biała BBOSiR (Miasto Bielsko-
Biała) 

15 292 Stadion piłkarski 

Stadion Miejski (GOSiR) Gdynia Miasto Gdynia 15 139 Stadion piłkarski 

Stadion Cracovii im. Józefa 
Piłsudskiego 

Kraków Miasto Kraków 15 114 Stadion piłkarski 

Ergo Arena Gdynia / 
Sopot 

Gmina Gdynia i Gmina 
Sopot 

15 000 Hala wielofunkcyjna 

Atlas Arena Łódź Miasto Łódź 13 805 Hala wielofunkcyjna 

Spodek Katowice Miasto Katowice 11 500 Hala wielofunkcyjna 

Hala Stulecia / Ludowa Wrocław Miasto Wrocław 10 000 Hala wielofunkcyjna 

Hala Sportowa MOSiR Łódź Miasto Łódź 9 010 Hala wielofunkcyjna 

Łuczniczka Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz 8 000 Hala wielofunkcyjna 

Podpromie Rzeszów Miasto Rzeszów 6 804 Hala wielofunkcyjna 

Hala MOSiR Zielona Góra Miasto Zielona Góra 6 080 Hala wielofunkcyjna 

Azoty Kędzierzyn-
Koźle 

Gmina Kędzierzyn-Koźle 6 000 Hala wielofunkcyjna 

Arena Poznań Miasto Poznań 5 500 Hala wielofunkcyjna 

Olivia  Gdańsk Miasto Gdańsk 5 500 Hala hokejowa 

Orlen Arena Płock Miasto Płock 5 492 Hala wielofunkcyjna 

Torwar Warszawa COS (Skarb Państwa) 4 800 Hala wielofunkcyjna 

Hala Widowiskowo-Sportowa w 
Bielsku-Białej 

Bielsko-Biała Bielsko-Bialski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji  

4 500 Hala wielofunkcyjna 

Hala Mistrzów Włocławek Miasto Włocławek 4 200 Hala wielofunkcyjna 

Hala Legionów Kielce Miasto Kielce 4 200 Hala wielofunkcyjna 

Globus Lublin Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji "Bystrzyca" 

4 119 Hala wielofunkcyjna 

Hala Sportowo-Widowiskowa Gdynia Gdynia Miasto Gdynia 4 010 Hala wielofunkcyjna 

* kolorem wyróżniono obiekty, w których dokonano transakcji typu naming rights 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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4. Sponsoring sportowy 

spółek z udziałem 

Skarbu Państwa 

Spółki z udziałem Skarbu Państwa, z każdym rokiem coraz 

odważniej angażują się w działania w obszarze sponsoringu 

sportu. Wprawdzie wartość ich aktywności w tym zakresie  

w 2012 roku stanowiła niecałe 13 % wartości całego rynku  

w Polsce, to jednak w skali roku dawało to kwotę ponad 300 

mln PLN24. Bez tych funduszy część dyscyplin, klubów oraz 

wielu sportowców nie miałoby szans na utrzymanie się,  

a wiele sportowych sukcesów nie miałoby szans zostać 

osiągniętych. Niniejszy rozdział przedstawia działalność 

spółek z udziałem Skarbu Państwa w obszarze sponsoringu 

sportu. 

 
Rysunek 11. Udział spółek z udziałem Skarbu Państwa w rynku sponsoringu 
sportu w 2012 roku (w mld PLN). 

 
Źródło: Pentagon Research 

 

                                                      
24 Pentagon Research 

0,3; 13%

2,2; 87%

Spółki Skarbu
Państwa (spółki o
udziale Skarbu
Państwa min. 25%)

Sektor prywatny (w
tym związki sportowe
i instytucje
samorządowe)
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4.1. Skuteczność sponsoringu sportowego przez spółki  

z udziałem Skarbu Państwa 

 

Potwierdzeniem jak ważnym narzędziem marketingowym dla spółek  

z udziałem Skarbu Państwa jest sponsoring sportu, są wyniki badania 

przeprowadzonego przez Pentagon Research w I kwartale 2012 roku.  

3006 osób zapytano czy ich zdaniem spółki z udziałem Skarbu Państwa 

powinny angażować się w sponsoring przedsięwzięć w następujących 

obszarach: sport profesjonalny, sport amatorski (w tym dzieci i młodzieży), 

ochrona zdrowia, edukacja, działania proekologiczne, kultura i sztuka oraz 

działalność charytatywna i wolontariacka. Wyniki ankiety pokazują 

jednoznacznie, iż spółki z udziałem Skarbu Państwa w pierwszej kolejności 

powinny zaangażować się w sponsoring zarówno w obszarze sportu 

profesjonalnego, jak i amatorskiego, a dopiero później w działania z zakresu 

ochrony zdrowia, edukacji itp. Odpowiedzi te potwierdzają tezę, iż sponsoring 

sportu jest obecnie jednym z najefektywniejszych narzędzi promocji wśród 

odbiorców produktów/usług firm-sponsorów. 

 

Rysunek 12. Czy spółki z udziałem Skarbu Państwa powinny angażować  
się w sponsoring w poszczególnych dziedzinach? 

 
Źródło: Pentagon Research 
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Z Badań ARC Rynek i Opinia wynika, że dyscypliny sponsorowane przez 

spółki z udziałem Skarbu Państwa zapewniają wysoki poziom dotarcia do 

klienta. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Rysunek 13. Kontakt respondentów (obejrzał w TV lub bezpośrednio)  

z dyscyplinami sportu sponsorowanymi przez Spółki z udziałem Skarbu 

Państwa
25

. 

 
Źródło: Sponsoring Monitor 2011/ 2012, ARC Rynek i Opinia 
 
 

  

                                                      
25 Badanie przeprowadzono wśród 738 osób interesujących się sportem; treść pytania:  
Proszę powiedzieć, zawody których z dyscyplin oglądał(a) Pan(i) w telewizji, a które 
oglądał(a) Pan(i) osobiście (tzn. był(a) na zawodach, meczu) od grudnia 2010 do 
maja/września 2011 roku? 
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Sponsorowane przez spółki z udziałem Skarbu Państwa dyscypliny sportowe 

mieszczą się w rankingu 20-tu najbardziej popularnych dyscyplin pod 

względem wartości ekspozycji telewizyjnej, wynikającej z wielkości widowni i 

częstotliwości eksponowania danej dyscypliny w telewizji. 

 

Tabela 4. Ranking dyscyplin sportowych według wartości ekspozycji w 2012 

roku. 

Lp. Dyscyplina 
Wartość 

ekspozycji (PLN) 
Udział 

Liczba 

ekspozycji 

1 Piłka nożna 1 160 370 570 45,55% 3 898 363 

2 Siatkówka mężczyzn 292 023 900 11,46% 813 160 

3 Skoki narciarskie 152 834 278 6,00% 52 456 

4 Narciarstwo biegowe 107 765 611 4,23% 31 651 

5 Siatkówka kobiet 93 309 420 3,66% 356 805 

6 Żużel 90 497 859 3,55% 374 913 

7 Kolarstwo szosowe TDP 79 121 194 3,11% 50 195 

8 Sztuki walki 77 253 160 3,03% 98 902 

9 Piłka ręczna mężczyzn 66 478 915 2,61% 230 671 

10 Boks 61 773 423 2,42% 141 760 

11 Rajdy samochodowe 56 556 149 2,22% 59 776 

12 Koszykówka mężczyzn 53 638 591 2,11% 398 014 

13 Olimpiada 45 696 172 1,79% 19 279 

14 Rajd Dakar 34 470 221 1,35% 10 409 

15 Impreza ogólnosportowa 21 733 138 0,85% 9 854 

16 Hokej 17 201 493 0,68% 153 329 

17 Lekkoatletyka 17 175 686 0,67% 25 047 

18 Wyścigi samochodowe Supercup 13 095 228 0,51% 10 423 

19 Kolarstwo górskie 10 477 363 0,41% 12 325 

20 Piłka ręczna kobiet 9 748 603 0,38% 65 281 

 Pozostałe 86 153 236 3,38% 323 104 

 Razem 2 547 374 209  7 135 717 

 

Źródło: Pentagon Research 
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Porównując powyższe dane z informacjami udostępnionymi przez Pentagon 

Research nt. liczby ekspozycji spółek z udziałem Skarbu Państwa 

i należących do nich marek przy okazji sponsorowania sportu można uznać,  

iż w większości mogą się one pochwalić trafnością swoich decyzji 

sponsoringowych, a tym samym znaczącą liczbą ekspozycji telewizyjnych. 

  

Rysunek 14. Liczba ekspozycji telewizyjnych marek należących do TOP 15 
spółek z udziałem Skarbu Państwa w 2012 roku (w tys.) 

 
Źródło: Pentagon Research 
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Ponadto, 7 spośród 10 najchętniej sponsorowanych przez spółki z udziałem 

Skarbu Państwa dyscyplin sportowych znajduje się w pierwszej dziesiątce - 

publikowanej przez ARC Rynek i Opinia - najbardziej lubianych przez 

obywateli dyscyplin sportowych w Polsce (piłka nożna – 59 %, skoki 

narciarskie – 37,6% siatkówka – 37,9 %, lekkoatletyka – 21%, rajdy 

samochodowe – 20 %, piłka ręczna – 19,6 %, narciarstwo biegowe).  

 

Rysunek 15. Najbardziej lubiane dyscypliny sportowe w Polsce. 

 
Źródło: Sponsoring Monitor 2012/ 2013, ARC Rynek i Opinia 

 

Powyższe informacje pozwalają wnioskować, iż większość decyzji  

o sponsorowaniu sportu podejmowana jest w oparciu o twarde dane 

dotyczące m.in. wartości mediowej i liczby ekspozycji telewizyjnych, 

popularności, czy nawet ocen poszczególnych dyscyplin sportowych. Celem 

takiego sponsoringu jest promocja wizerunku spółki oraz, tam gdzie to 

możliwe, realizacja marketingowych celów prosprzedażowych. 

Ponadto, sponsorowanie sportu pozwala spółkom na budowę wizerunku firm 

dbających o środowisko naturalne i dobre relacje ze społecznościami 

lokalnymi, co jest szczególnie istotne przy inwestycjach przemysłowych (np.  

w energetyce czy eksploatacji złóż naturalnych), gdzie ocena ekologiczna 

często przesądza o powodzeniu danego projektu inwestycyjnego. 

Duże znaczenie przy decyzjach sponsoringowych mają również wyniki 

sportowe, które bezpośrednio przekładają się na popularność i wartość 

wybieranej dyscypliny. Międzynarodowe sukcesy reprezentacyjne  

w siatkówce
26

 i piłce ręcznej
27

, sukcesy klubowe w żużlu
28

 i indywidualne  

                                                      
26 Siatkówka mężczyzn: 2006 – srebrny medal Mistrzostw Świata, 2009 – złoty medal 
Mistrzostw Europy, 2011 – srebrny medal Pucharu Świata, brązowy medal Ligi Światowej, 
brązowy medal Mistrzostw Europy. Siatkówka kobiet: 2003 i 2005 – złoty medal Mistrzostw 
Europy, 2009 – brązowy medal Mistrzostw Europy, 2012 – złoty medal Ligii Światowej. 
27 Piłka ręczna: 2007 – srebrny medal Mistrzostw Świata i złoty medal w Superpucharze, 
2009 – brązowy medal Mistrzostw Świata. 
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w narciarstwie biegowym
29

 na przestrzeni ostatnich kilku lat leżały u podstaw 

wzrostu popularności i wartości tych dyscyplin, co przełożyło się na decyzje 

spółek z udziałem Skarbu Państwa w zakresie wyboru sponsorowanych 

dyscyplin sportowych. 

Wzrost popularności i wartości dyscyplin następuje również w wyniku 

organizowania w Polsce dużych imprez rangi międzynarodowej (jak np. 

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet w 2009 r., finały Ligi Światowej  

w siatkówce mężczyzn w 2007 r. i w 2011 r., Mistrzostwa Europy  

w koszykówce mężczyzn w 2009 r., czy przede wszystkim Mistrzostwa Europy 

w piłce nożnej - EURO 2012), a także podczas transmisji telewizyjnych z 

wielkich imprez rangi międzynarodowej (igrzysk olimpijskich, mistrzostw 

świata i Europy, międzynarodowych pucharów). 

Powyższe uzasadnienie dotyczy decyzji sponsoringowych np. ENEI 

(Speedway Ekstraliga Żużlowa), PGNiG S.A. (Superliga Piłki Ręcznej), czy też 

Tauronu (Tauron Basketliga), Orlenu (Orlen Liga) oraz zaangażowania spółek 

z udziałem Skarbu Państwa w sponsorowanie klubów należących do 

popularnych dyscyplin i sportowców odnoszących międzynarodowe sukcesy. 

Poniżej została przedstawiona lista wybranych przykładów dyscyplin 

sportowych, w które angażują się poszczególne spółki z udziałem Skarbu 

Państwa.  

 

Tabela 5. Wybrane przykłady sponsorowania sportu przez spółki z udziałem 
Skarbu Państwa 

Dyscyplina Sponsoring 

Piłka nożna 

KGHM Polska Miedź S.A. (Zagłębie Lubin),  

Orlen (Wisła Płock) 

PGE S.A. (GKS Bełchatów), 

Tauron (Śląsk Wrocław) 

Siatkówka 

Enea (Puchary w siatkówce kobiet i w siatkówce mężczyzn) 

Jastrzębska Spółka Węglowa (Jastrzębski Węgiel) 

Lotos (Lotos Trefl Gdańsk) 

KGHM Polska Miedź S.A. (MKS „Cuprum” Lubin) 

Orlen (Liga siatkówki, ME w siatkówce kobiet 2009, Memoriał 
Zdzisława Ambroziaka, World Tour) 

PGE S.A. (Skra Bełchatów, Atom Trefl Sopot - kobiety) 

Tauron (Enion Energia Dąbrowa Górnicza) 

Narciarstwo 
(biegowe, 
zjazdowe, 

skoki) 

 

KGHM Polska Miedź S.A. (Bieg Piastów) 

Lotos (sponsor generalny PZN, Lotos CUP) 

PGNiG S.A. (Bieg Piastów) 

Tauron (narciarstwo alpejskie) 

 

                                                                                                                                
28 Unibax KS Toruń S.A. w rozgrywkach międzynarodowych indywidualnych i drużynowych 
od 2000 r.: 21 złotych medali, 12 srebrnych medali i 5 brązowych medali. Stal Gorzów 
Wielkopolski w rozgrywkach międzynarodowych indywidualnych i drużynowych od 2000 r.:  
3 złote medale, 2 srebrne medale i 6 brązowych medali. 
29 Justyna Kowalczyk: 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe medale Igrzysk Olimpijskich; 2 złote,  
2 srebrne i 2 brązowe medale Mistrzostw Świata; 3 złote i 1 brązowy medal Pucharu Świata. 
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Dyscyplina Sponsoring 

Żużel 

Enea (Speedway Ekstraliga) 

Lotos (Lotos Wybrzeże Gdańsk) 

PGE S.A. (Marma Rzeszów) 

PGNiG – grupa kapitałowa (Unia Tarnów, GKS Wybrzeże, Falubaz 
Zielona Góra) 

Tauron (Tauron Azoty) 

Piłka ręczna 

KGHM Polska Miedź S.A. (MKS Zagłębie Lubin, Siódemka Legnica, 
Chrobry Głogów) 

PGE S.A. (SPR Lublin) 

PGNiG S.A. (PGNiG Superliga, reprezentacje) 

Tauron (Tauron Stal Mielec) 

Rajdy 
samochodowe 

Lotos (Kajetan Kajetanowicz, KIA LOTOS CUP) 

Orlen (Orlen Team, Verva Racing Team, Verva Street Racing) 

Totalizator Sportowy (Robert Kubica, Adam Małysz) 

Kolarstwo 

KGHM Polska Miedź S.A. (Wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich) 

Lotos (Sponsor oficjalny Tour de Pologne) 

Tauron (Sponsor oficjalny Tour de Pologne) 

Koszykówka 

Energa (Czarni Słupsk) 

Lotos (Lotos Gdynia) 

PGE S.A. (Turów Zgorzelec) 

PGNiG S.A. – grupa kapitałowa (Trefl Sopot) 

Tauron (Tauron Basket Liga, reprezentacje) 

Waryński S.A. (Legia Warszawa) 

Lekkoatletyka 

Lotos (SKLA Sopot) 

Orlen (PKOL, sponsor reprezentacji, Grupa Sportowa Orlen – m.in. 
Piotr Małachowski, Tomasz Majewski, Anita Włodarczyk) 

P.P. Porty Lotnicze (partner PKOL) 

Tauron (partner PKOL) 

Totalizator Sportowy (sponsor generalny reprezentacji) 

Tenis KGHM Polska Miedź S.A. (Łukasz Kubot, Michał Przysiężny) 

Wioślarstwo 

PGNiG S.A. (podwójna czwórka: Adam Korol, Michał Jeliński, Marek 
Kolbowicz i Konrad Wasilewski) 

Totalizator Sportowy (RTW Lotto-Bydgostia-WSG) 

Jeździectwo 

KGHM Polska Miedź S.A. (Puchar Świata we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego) 

PGNiG S.A. (Halowy Puchar Polski w skokach przez przeszkody) 

 

Źródło: Opracowanie własne KIS na podst. informacji otrzymanych od spółek. 
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4.2. Sponsoring sportowy spółek z udziałem Skarbu 

Państwa - przykłady 

 

PKN Orlen S.A. (Udział Skarbu Państwa – 27,52%) 

 

Interesującą strategię marketingową przyjęła spółka PKN Orlen, która 

stworzyła własne ekipy w sportach motorowych – sprofilowane marketingowo 

na sprzedawane produkty. Grupa Orlen Team (kierowca Krzysztof Hołowczyc 

oraz motocykliści Jacek Czachor, Marek Dąbrowski i Jacek Przygoński) 

startują w Rajdzie Dakar. Zespół Verva Racing Team promuje poprzez starty 

w wyścigach Porsche Mobil 1 Supercup markę Verva (flagowe paliwo klasy 

premium), ale już w wyścigach Formuły 3 startuje jako Star Racing Team, 

promując markę należącej do paliwowego koncernu sieci stacji benzynowych 

w Niemczech. Strategię tą uzupełnia sponsoring ulicznych rajdów 

samochodowych Verva Street Racing oraz lekkoatletyczna Grupa Sportowa 

Orlen promująca sieć kawiarni na stacjach paliw Stop Cafe. Kierowcy i 

motocykliści są bardzo wiarygodnymi promotorami dla paliwowego koncernu. 

Dzięki tej strategii PKN Orlen zwyciężył w latach 2010 i 2011  w kategorii 

Sponsor Sportu w Nagrodach Biznesu Sportowego DEMES. 

 

„ORLEN Team funkcjonuje od dziesięciu lat i został stworzony  

z myślą o promocji marki ORLEN, ale także produktów detalicznych 

np. paliw Verva. Tu związek z motoryzacją jest bardzo ścisły  

i jednoznaczny. Zaangażowanie w lekkoatletykę wynika z analizy 

portfela marek koncernu. Grupa Orlen zdecydowała się na wsparcie 

nowego produktu, jakim jest Stop Cafe, w nowych grupach 

docelowych. Sponsoring lekkoatletyki poszerza grupę odbiorów 

komunikacji Orlenu poza zasięg wyznaczany dotychczas przez sporty 

motorowe. Sport jest także istotny z punktu widzenia realizacji polityki 

CSR. Grupa Orlen finansuje projekty np. „Czwartki Lekkoatletyczne” 

Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki, gdzie cele biznesowe ustępują tym 

o wymiarze bardziej społecznym, takim jak popularyzacja aktywności 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży.”
30

 

W 2012 roku Orlen zaangażował się również w sponsorowanie polskiej 

siatkówki. Do Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku polskie reprezentacje 

narodowe, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą miały dwóch równorzędnych 

sponsorów: dotychczasowego w postaci Polkomtel oraz nowego, czyli PKN 

ORLEN.  

PKN ORLEN angażuje się w sponsoring Reprezentacji Olimpijskiej jest 

elementem programu wspierania imprez sportowych o randze 

międzynarodowej, ważnych z punktu widzenia Polaków.  
  

                                                      
30 Wywiad z Leszkiem Kurnickim - Dyrektorem wykonawczym ds. marketingu, dyrektorem 
biura komunikacji korporacyjnej PKN Orlen S.A. 
http://www.marketingsportowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=414 
&Itemid=65 

http://www.marketingsportowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=414%20&Itemid=65
http://www.marketingsportowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=414%20&Itemid=65
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Polska Grupa Energetyczna S.A. (Udział Skarbu Państwa - 61,89%) 

 
Polska Grupa Energetyczna S.A. od 20 lat wspiera jeden z najlepszych 

klubów męskiej siatkówki w Polsce – PGE Skrę Bełchatów. Stabilny 

i długofalowy sponsoring przyniósł pożądane efekty w postaci sukcesów  

w Polsce (7 tytułów Mistrza Polski) i na arenie międzynarodowej (2 tytuły 

klubowych Wicemistrzów Świata i 2 brązowe medale siatkarskiej Ligi 

Mistrzów). Oprócz siatkarzy Skry, PGE S.A. wspiera również siatkarki Atom 

Trefl Sopot (mistrzynie Polski w sezonie 2011/2012) – promujące program 

edukacyjny „Świadomie o Atomie”, związany z planowanymi przez spółkę 

inwestycjami w elektrownie atomowe na Pomorzu, koszykarzy PGE Turów 

Zgorzelec (dwukrotnych wicemistrzów Polski w 2009 r. i 2011 r.), 

szczypiornistki SPR Lublin (14-krotne mistrzynie Polski w ciągu ostatnich 16 

sezonów ligi piłki ręcznej kobiet), żużlowców PGE Marma Rzeszów (złotych 

medalistów sponsorowanego przez PGE Pucharu Świata w Gorzowie 

Wielkopolskim) i piłkarzy PGE GKS Bełchatów (grających w Ekstraklasie). 

Dodatkowo energetyczny koncern w 2010 roku podpisał umowę sponsoringu 

tytularnego PGE Areny Gdańsk – największego projektu typu „Naming Rights” 

w Polsce. Ponadto, sponsorował w 2011 roku narciarski Bieg Piastów oraz 

Reprezentację Olimpiad Specjalnych Polska na Światowe Letnie Igrzyska 

Olimpiad Specjalnych. PGE S.A. została wyróżniona tytułem Mecenasa 

Polskiego Sportu 2011 r. przez Kapitułę Plebiscytu Przeglądu Sportowego i 

TVP za aktywne wspieranie polskiego sportu. Koncern swoją działalnością 

sponsoringową obejmuje również takich sportowców jak np.: Anna Rogowska 

czy Michał Winiarski. 

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Udział Skarbu Państwa - 
73,50%)  
 

PGNiG S.A. stawia w swojej strategii marketingowej na sponsorowanie 

zyskującej coraz większą popularność Superligi piłki ręcznej. Ponadto, od 

sierpnia 2008 r. spółka jest Sponsorem Głównym Polskiego Związku 

Towarzystw Wioślarskich i wspiera Mistrzów Olimpijskich z Pekinu – podwójną 

czwórkę wioślarską w składzie: Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Adam Korol 

i Konrad Wasilewski. PGNiG S.A. sponsoruje także narciarski masowy Bieg 

Piastów i Halowy Puchar Polski w skokach przez przeszkody, a w mniejszym 

stopniu – żużel, koszykówkę i siatkówkę. Jeśli wziąć pod uwagę działania 

sponsoringowe wszystkich spółek wchodzących w skład GK PGNiG w portfelu 

sponsoringowym rośnie znaczenie takich dyscyplin jak koszykówka 

(sponsoring zespołu koszykówki mężczyzn Trefl Sopot) i żużel (sponsoring 

Unii Tarnów, GKS Wybrzeża, meczów Falubazu Zielona Góra). Oddziały 

lokalne PGNiG S.A. sponsorują natomiast lokalnie organizowane biegi (w tym 

maratony), czy też rajdy i wyścigi kolarskie. 

W 2010 r. 68% budżetu sponsoringowego PGNiG było przeznaczone na 

projekty z obszaru sportu, z czego na sponsoring sportu kwalifikowanego 

przeznaczone zostało 61%. W łącznej sumie budżetu przeznaczonego na 

sponsoring sportu 54% stanowił sponsoring piłki ręcznej (36% całkowitego 

budżetu sponsoringowego). Odpowiednio udział wartości sponsoringu 

koszykówki w budżecie dot. sponsoringu sportowego wyniósł 20%,  

a w całkowitym budżecie sponsoringowym 14%. Wioślarstwo miało udział na 

poziomie 6% budżetu sponsoringowego w obszarze sportu, przy czym 4%  
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w całkowitym budżecie sponsoringowym. Na podobnym poziomie kształtowały 

się udziały sponsoringowe kolarstwa i żużla. 

Podejmowane przez PGNiG działania sponsoringowe mają przede wszystkim 

na celu: 

 upowszechnianie i wzmacnianie marki PGNiG poprzez zwiększanie 

stopnia jej znajomości, 

 budowę wizerunku PGNiG poprzez przeniesienie na Spółkę 

pozytywnych skojarzeń ze sponsorowanym podmiotem lub akcją, 

 budowę wizerunku PGNiG, jako firmy dbającej o środowisko naturalne 

i dobre relacje ze społecznościami lokalnymi, co jest szczególnie 

istotne przy inwestycjach przemysłowych związanych  

z wydobywaniem surowców i energetyką, 

 wsparcie działań promocyjno-handlowych, 

 dotarcie z przekazem do istotnych dla Spółki firm i środowisk, 

 budowę reputacji Spółki oraz pozyskanie uznania i sympatii opinii 

publicznej. 

 
Według analiz przeprowadzonych przez spółkę efektywność jej działalności 

sponsoringowej w sporcie przedstawia się następująco: 

 

Tabela 6. Efektywność działań sponsoringowych w sporcie podejmowanych 
przez PGNiG S.A. w 2010 roku. 

Lp. Dyscyplina 

Ekwiwalent wartości 

mediowej 1 tysiąca 

złotych 

zainwestowanego  

w sponsoring (PLN) 

1 Piłka ręczna  3 130 

2 Wioślarstwo 3 093 

3 Kolarstwo (Tour de Pologne) 3 085 

4 
Jeździectwo (Halowy Puchar Polski w 

skokach przez przeszkody) 
2 710 

5 Żużel 2 883 

6 Koszykówka 1 349 

7 Narciarstwo biegowe 1 206 
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W 2009 r. PGNiG S.A. rozpoczęła współpracę ze Związkiem Piłki 

Ręcznej w Polsce. Firma uzyskała tytuł Sponsora Strategicznego 

Reprezentacji Polski Kobiet, Reprezentacji Polski Mężczyzn, 

reprezentacji młodzieżowych oraz sponsora tytularnego superligi 

kobiet i mężczyzn. PGNiG, jako oficjalny sponsor Związku Piłki 

Ręcznej przekazuje środki finansowe na wspieranie organizacji 

przygotowań, wyposażenia sportowego, rekreacyjnego i oficjalnego, 

spotkań i turniejów, a także opieki lekarskiej i odnowy biologicznej 

zawodników. 

Z prowadzonych przez spółkę cyklicznie badań dotyczących 

skuteczności i efektywności ww. projektu sponsoringowego wynika, 

że przynosi on wymierne korzyści zarówno pod względem 

uzyskiwanych wskaźników zwrotu poniesionych nakładów 

finansowych, jak też pod względem wzrostu znajomości i budowy 

wizerunku marki PGNiG. 

Długofalowa strategia sponsoringu piłki ręcznej przyczynia się do 

wzrostu rozpoznawalności marki PGNiG.  W 2011 r. niemal dwukrotnie 

w stosunku do 2010 r. wzrosła wśród Polaków (interesujących się tą 

dyscypliną) świadomość sponsorowania piłki ręcznej przez PGNiG. 

Jeszcze korzystniej przedstawiają się wyniki badania 

przeprowadzonego przez Pentagon Research wśród internautów 

(badanie CAWI), według którego 33,1% badanych potrafiło 

spontanicznie wskazać markę PGNiG jako sponsora reprezentacji 

Polski w piłce ręcznej (świadomość wspomagana była na poziomie 

53,3%). Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do sponsoringu ligi 

piłki ręcznej. W tym samym badaniu wysoko oceniona została w ogóle 

działalność sponsoringowa PGNiG – ok. 60% badanych oceniło ją 

bardzo i raczej dobrze, przy czym 24% nie miało zdania na ten temat.  

O pozytywnym wpływie sponsoringu piłki ręcznej na wizerunek 

PGNiG mogą świadczyć wyniki badania marki PGNiG 

przeprowadzonego w 2011 r. wśród kibiców tej dyscypliny. Marka 

PGNiG cieszy się wśród sponsorów polskiej piłki ręcznej 

zdecydowanie najwyższą rozpoznawalnością – zarówno spontaniczną 

(59%), jak i wspomaganą (93%). Wizerunek marki PGNiG, badany na 

wielu płaszczyznach odnoszących się zarówno do pozycji firmy na 

rynku, jak również relacji z klientami i otoczeniem, czy też 

odpowiedzialności społecznej został znacząco wyżej oceniony przez 

kibiców piłki ręcznej niż w badaniach wizerunku marki PGNiG 

prowadzonych na reprezentatywnej próbie Polaków.
31

 

 

 

                                                      
31 Na podstawie informacji uzyskanych przez Krajową Izbę Sportu od Włodzimierza 
Kleniewskiego - Dyrektora Departamentu Marketingu i PR w PGNiG S.A, 2011 rok.  
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TAURON – Polska Energia S.A. (Udział Skarbu Państwa - 30,06%)  
 
Z efektów sponsoringu sportowego w ostatnim okresie zadowolony jest 

również Tauron – sponsor ligi koszykówki Tauron Basketliga, drużyn 

piłkarskich Ruch Chorzów (do końca 2011 r.) i Śląsk Wrocław, szczypiornistów 

Tauron Stal Mielec, żużlowców Tauron Azoty oraz wyścigu kolarskiego Tour 

de Pologne i partner PKOL. 

 

„Sponsoring sportu jest jedną z najlepszych form promocji. Nakłady 

przeznaczone na takie przedsięwzięcia bardzo szybko się zwracają  

w postaci ekwiwalentu reklamowego. Cena czasu reklamowego, 

powierzchni w gazetach, na których pisze się o firmie lub eksponuje 

jej markę, jest wielokrotnie większa od zainwestowanych  

w sponsoring środków. Sponsoring sportu to również zdecydowanie 

mniej inwazyjna forma promocji, pozwalająca na bardziej skuteczne 

docieranie do odbiorców niż zwykłe reklamy.”
32

 

 

Grupa LOTOS S.A. (Udział Skarbu Państwa - 53,18%)  
 
Grupa LOTOS S.A. wspiera rajdowego Mistrza Polski z sezonu 2011 – 

Kajetana Kajetanowicza oraz sponsoruje żużlowców LOTOSU Wybrzeża 

Gdańsk. Ponadto, spółka jest głównym sponsorem grającej w Ekstraklasie 

drużyny piłki nożnej Lechii Gdańsk, a także drużyny siatkówki mężczyzn 

LOTOS Trefl Gdańsk. Koncern jest również wieloletnim tytularnym sponsorem 

drużyny LOTOS Gdynia – jedenastokrotnego Mistrza Polski w koszykówce 

kobiet, dwukrotnego Wicemistrza Euroligi (2002, 2004) i Wicemistrza Ligi 

Światowej (2005). LOTOS jest generalnym sponsorem polskiego narciarstwa, 

wspiera również klub lekkoatletyczny SKLA Sopot, którego zawodniczką jest 

m.in. Anna Rogowska, mistrzyni świata w skoku o tyczce z Berlina (2009) oraz 

brązowa medalistka IO w Atenach w 2004 r. Strategia marketingowa koncernu 

została nagrodzona tytułem Mecenasa Sportu w Województwie Pomorskim  

w plebiscycie „Gazety Wyborczej”.  Istotne są również dla koncernu cele 

społeczne związane ze sponsoringiem sportu. W ramach akcji „Junior 

GDAŃSK 2012”, realizowanej pod patronatem Społecznego Komitetu 

Wsparcia Euro 2012, LOTOS włączył się w akcję budowy sieci boisk 

przyszkolnych, które powstają na terenie całego województwa pomorskiego. 

We współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim koncern wspiera Narodowy 

Program Rozwoju Skoków Narciarskich pod hasłem "Szukamy Następców 

Mistrza". Integralną częścią akcji jest cykl turniejów LOTOS Cup, 

odbywających się na krajowych skoczniach narciarskich – włącznie z Grand 

Prix w Zakopanem, mającym status nieformalnych Mistrzostw Świata 

Juniorów.  

 

 

 

                                                      
32 Wywiad z Pawłem Gniadkiem – Dyrektorem Komunikacji Rynkowej i PR w Tauron 
http://tdp2011.s24.pl/aktualnosci/p_gniadek_mamy_atrakcje_dla_wszystkich_kibicow-
s49755.html. 

http://tdp2011.s24.pl/aktualnosci/p_gniadek_mamy_atrakcje_dla_wszystkich_kibicow-s49755.html
http://tdp2011.s24.pl/aktualnosci/p_gniadek_mamy_atrakcje_dla_wszystkich_kibicow-s49755.html
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Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (Udział Skarbu Państwa - 100%)  

 

Strategia sponsoringowa państwowego monopolisty na rynku gier 

hazardowych (gry liczbowe i loterie pieniężna) Totalizatora Sportowego  

Sp. z o.o. zakłada kontynuację współpracy i finansowania Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego. Do 1990 r. (przez ponad 30 lat) środki finansowe pochodzące  

z dopłat do objętych monopolem państwa gier, zasilane wpływami z Loterii 

Olimpijskich, stanowiły główne źródło przychodów PKOL. W latach 2001-2004 

środki z Totalizatora stanowiły ok. 20 proc. przychodów PKOL i Polskiej 

Fundacji Olimpijskiej, a w latach 1993-1996 – prawie 40 proc. Od 1993 r. 

Totalizator Sportowy jest również sponsorem PKOL, a od igrzysk zimowych  

w Vancouver w 2010 r. – Sponsorem Generalnym Polskiej Reprezentacji 

Olimpijskiej. Od prawie 20 lat spółka wspiera wioślarzy RTW Lotto-Bydgostii–

WSG, zdobywców ponad 1300 medali w mistrzostwach Polski oraz ponad 100 

na imprezach światowych. Spółka była również partnerem Adama Małysza  

w czasie, gdy osiągał sukcesy w skokach narciarskich, i pozostała nim 

również podczas niedawno rozpoczętych startów w rajdach samochodowych. 

 

 

ENEA S.A. (Udział Skarbu Państwa - 51,46%) 

 

Od 2012 r. ENEA S.A. postawiła w swojej strategii marketingowej na 

sponsorowanie zyskującej coraz większą popularność Ekstraligi Żużlowej. 

Koncern ENEA decydując się na sponsorowanie żużla pragnie budować 

skojarzenia pomiędzy własną działalnością, a tą coraz popularniejszą 

dyscypliną, w której polscy sportowcy odnoszą międzynarodowe sukcesy. 

Ponadto, koncern chce wspierać rozwój tej dyscypliny również poza 

tradycyjnymi ośrodkami żużlowymi
33

.   

 

„Finansowanie sportu jest dla koncernu inwestycją w wizerunek,  

a w przypadku siatkówki daje gwarancję dotarcia za pośrednictwem 

telewizji do wielomilionowej grupy kibiców tej dyscypliny, z których 

część to jej klienci. Spółka sponsorując wszelkie wydarzenia 

sportowe podejmuje takie decyzje w oparciu o zapotrzebowanie 

rynku, badania czy obserwacje zainteresowań dyscyplinami 

sportowymi na kluczowych rynkach. Siatkówka w tej kategorii plasuje 

się bardzo wysoko.”
34

 

 
  

                                                      
33 http://sport.onet.pl/zuzel/ekstraliga/ekstraliga-enea-zostala-tytularnym-sponsorem-
rozgr,1,4938770,wiadomosc.html, 
34 Wywiad z Maciejem Owczarkiem – Prezesem ENEA S.A. 
http://www.akademiasiatkowki.com.pl/b/energia-dla-siatkowki/0, 

http://sport.onet.pl/zuzel/ekstraliga/ekstraliga-enea-zostala-tytularnym-sponsorem-rozgr,1,4938770,wiadomosc.html
http://sport.onet.pl/zuzel/ekstraliga/ekstraliga-enea-zostala-tytularnym-sponsorem-rozgr,1,4938770,wiadomosc.html
http://www.akademiasiatkowki.com.pl/b/energia-dla-siatkowki/0
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KGHM Polska Miedź S.A. (Udział Skarbu Państwa - 31,79%)  

 

W przypadku niektórych spółek z udziałem Skarbu Państwa można 

zaobserwować koncentrację na sponsorowaniu sportu w regionie, w którym 

prowadzona jest działalność. Dotyczy to np. KGHM Polska Miedź S.A., który 

zdecydował się wyłącznie na sponsorowanie sportu na Dolnym Śląsku: 

piłkarski klub Zagłębie Lubin, trzy kluby w Superlidze Piłki Ręcznej – Chrobry 

Głogów, MKS Zagłębie Lubin i Siódemka Legnica, urodzonych na Dolnym 

Śląsku znanych tenisistów: Łukasz Kubot (Bolesławiec) i Michał Przysiężny 

(Głogów), masowy bieg narciarski „Bieg Piastów”, w którym licznie startują 

pracownicy spółki oraz Wyścig Kolarski „Szlakiem Grodów Piastowskich”. Jest 

to świadoma strategia spółki, która pragnie silnie utożsamiać się z górniczym 

regionem Dolnego Śląska również poprzez sponsorowanie sportu. Jej trafność 

potwierdzają również badania efektywności sponsoringu: każdy 1 000 zł 

wydany na sponsorowanie Łukasza Kubota (tenis) przekładał się na  

ekwiwalent 62 330 zł wartości mediowej, a w przypadku Zagłębia Lubin 

(piłka nożna) na ekwiwalent 1 297 zł wartości mediowej. 

W strategii sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. kluczową rolę 

zajmuje zespół Zagłębie Lubin, z którym wiążą się największe sukcesy 

piłkarskie w historii Zagłębia Miedziowego. W tych widowiskach 

uczestniczą całe górnicze rodziny (według danych otrzymanych  

z klubu jest to około 90% kibiców). Dlatego sponsorowanie Zagłębia 

odgrywa niebagatelną rolę we wzmacnianiu wewnętrznych relacji 

pomiędzy pracownikami, pracodawcą (tu w roli sponsora) i regionem. 

Mecze piłkarskie budują przywiązanie do klubu, miasta, regionu  

i sponsora. Ponadto Zagłębie Lubin to spółka, której właścicielem jest 

KGHM, z tego powodu sponsoring jest niejako naturalnym przejawem 

wspierania działalności klubu. Inne ważne aspekty społeczno-

środowiskowej roli klubu w regionie lubińskim to organizacja szkoleń 

dla młodzieży uzdolnionej piłkarsko, w różnych grupach wiekowych. 

Co więcej, klub współpracuje również ze szkołami w zakresie pomocy 

sprzętowej prowadzenia klas sportowych o profilu piłkarskim oraz 

organizacji turniejów na własnych obiektach
35

. 

Podobne decyzje sponsoringowe dotyczące wspierania regionalnych 

zespołów można zaobserwować również w przypadku PGE S.A. i miasta 

Bełchatów, Orlenu i miasta Płock (również pod kątem planowanej budowy hali 

widowiskowo-sportowej Orlen Arena) oraz Lotosu i Trójmiasta. Bez wsparcia 

sportu w Bełchatowie przez PGE S.A. region ten praktycznie byłby 

pozbawiony jakiejkolwiek popularnej rozrywki dla mieszkańców (w tym 

również i dla pracowników spółki). 

W przypadku dyscyplin niszowych, przedstawiciele spółek z udziałem Skarbu 

Państwa w większości deklarują, że decyzjom o sponsorowaniu przyświecają 

nierzadko cele związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dobrze 

ilustruje to Grupa ENERGA, która w swojej strategii kładzie duży nacisk na 

społeczne cele sponsoringu sportu. Przykładem tego był skierowany do 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Program Olimpijska ENERGA 

(lekkoatletyka, mini-koszykówka i siatkówka).
36

 

                                                      
35 Na podstawie informacji uzyskanych przez KIS od Bogusława Grabonia – Dyrektora 
Naczelnego ds. Zarządzania i Zrównoważonego Rozwoju w KGHM Polska Miedź S.A., 2011 
36  http://www.grupaenerga.pl/grupa_energa/sponsoring_sportu_dzieci_i_mlodziezy.xml,  

http://www.grupaenerga.pl/grupa_energa/sponsoring_sportu_dzieci_i_mlodziezy.xml
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Na koniec niniejszego rozdziału warto podkreślić, że w obszarze sponsoringu 

sportowego dostrzegalna jest również konkurencja między spółkami  

z udziałem Skarbu Państwa o jak największy udział w ekwiwalencie 

reklamowym, osiąganym dzięki sponsorowaniu sportowców, zespołów, czy 

nawet całych dyscyplin. W celu zobrazowania tej sytuacji na następnej stronie 

zostały przedstawione udziały poszczególnych spółek z udziałem Skarbu 

Państwa w wybranych dyscyplinach sportowych. 

 

Rysunek 16. Struktura udziałów poszczególnych spółek z udziałem Skarbu 
Państwa w ekwiwalencie reklamowym w TV wynikający z działań 
sponsoringowych w sporcie. 

 

 

Źródło: Pentagon Research 
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5. Uwarunkowania prawne 

sponsoringu w Polsce 

Obszar uwarunkowań legislacyjnych sponsoringu w Polsce 

jest dość szeroki, obejmuje takie kwestie jak ochrona nazw  

i symboli, obrót wizerunkiem sportowców czy też 

zagadnienie ambush marketingu. Jednak ze względu na 

charakter niniejszego raportu analiza powyższego obszaru 

koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach 

działalności sponsoringowej prowadzonej przez spółki  

z udziałem Skarbu Państwa. 

 
Kwestie te reguluje Zarządzanie nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 

lutego 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej 

przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Przesłanką opracowania 

zarządzenia były wyniki przeprowadzonej w Ministerstwie Skarbu Państwa 

analizy działań sponsoringowych realizowanych przez spółki z udziałem 

Skarbu Państwa oraz fakt, iż przepisy prawa powszechnie obowiązujące nie 

regulują przedmiotowego zagadnienia, zaś art. 19b ustawy o komercjalizacji  

i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 Nr 171, Poz.1397 – tekst jednolity, ze zm.), 

unormowano jedynie kwestie umów, których przedmiotem jest darowizna lub 

zwolnienie z długu oraz zawarcie innej umowy niezwiązanej z przedmiotem 

działalności gospodarczej spółki określonym w statucie. Celem dokumentu 

jest ustanowienie jasnych i czytelnych zasad sponsoringu w spółkach  

z udziałem z Skarbu Państwa.  

 

Zarządzenie nakładało na spółki z udziałem Skarbu Państwa posiadające 

akcje w spółce sportowej obowiązek wycofania się z takiego zaangażowania 

kapitałowego do końca roku 2009. Zakończenie zaangażowania kapitałowego 

(właściciel lub współwłaściciel spółki sportowej) nie oznaczało jednak 

zaprzestania finansowania, czyli sponsoringu. Musi się jednak ono odbywać 

na zasadach opisanych poniżej. 

 

Zarządzenie prezentuje „Model regulacji działalności sponsoringowej spółek  

z udziałem Skarbu Państwa”, który ma zastosowanie w jednoosobowych 

spółkach Skarbu Państwa, a także w spółkach, w których udział Skarbu 

Państwa przekracza 50 procent. Natomiast w przypadku spółek,  

z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa oraz w spółkach akcyjnych 
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wprowadzenie „Modelu...” nie jest obligatoryjne. Aczkolwiek przedstawiciele 

Ministra Skarbu Państwa w radach nadzorczych tych spółek są zobligowani do 

zgłoszenia propozycji wdrożenia wytycznych zawartych w Modelu do praktyki 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. O odrzuceniu takiej propozycji niezwłocznie 

informuje się odpowiednią komórkę organizacyjną Ministerstwa Skarbu 

Państwa, która jest odpowiedzialna za czynności nadzoru właścicielskiego. 

Rozważa ona wówczas możliwości wykorzystania innego instrumentu 

korporacyjnego. Warto podkreślić, iż Skarb Państwa nie posiada uprawnień do 

samodzielnego wdrożenia wspomnianego modelu w ramach działań 

sponsoringowych spółki. Co do zasady, nie ma on pozycji uprzywilejowanego 

akcjonariusza. 

 

Analizowane zarządzenie stanowi podstawę do opracowania przez zarządy 

spółek z udziałem Skarbu Państwa spójnych, indywidualnych zasad 

sponsoringu, które podlegają zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez rady 

nadzorcze. Innymi słowy, działalność sponsoringową mogą prowadzić 

wyłącznie spółki posiadające wypracowane i zatwierdzone własne zasady 

sponsoringu.  

 

Działania sponsoringowe mogą być podjęte przez spółkę z udziałem Skarbu 

Państwa wyłącznie po spełnieniu następujących warunków: 

 W przypadku sponsoringu finansowego – gdy w roku obrotowym 

poprzedzającym podjęcie takich działań spółka zanotowała dodatni 

wynik finansowy, miała zysk operacyjny, a w dniu podpisania 

stosownych umów posiadała wolne środki na rachunku bieżącym, 

 W przypadku sponsoringu usługowego i rzeczowego – gdy 

działalność taka nie wpłynie istotnie na pogorszenie wyniku 

finansowego za rok obrotowy, w którym te działania podjęto. 

 

Ponadto, spółka musi sobie zagwarantować w umowie sponsoringowej 

możliwość natychmiastowego zaprzestania finansowania tego typu działań  

w przypadku zaistnienia naruszenia prawa w działalności regulowanej umową, 

korupcji lub okolicznościach potwierdzających pogorszenie kondycji 

finansowej sponsora. 

 

Działania sponsoringowe realizowane przez spółki powinny być traktowane 

wyłącznie jako narzędzie służące wzrostowi wartości firmy przez zwiększenie 

sprzedaży i osiąganie rentowności, budowanie wizerunku marki, relacji  

z klientami, a także promowanie nowego produktu, jakości usług, itp.  

 

W przypadku finansowania klubów sportowych, w tym w szczególności klubów 

sportowych zorganizowanych w formie spółek akcyjnych przeprowadzana 

powinna być wnikliwa analiza efektywności. Zarząd powinien dysponować  

i przedstawić profesjonalną analizę rynku mediowego, w tym analizę 

efektywności działalności sponsoringowej w kontekście kosztów dotarcia do 

odbiorców. Plan powinien zawierać także analizę porównawczą z podmiotami 

sektora prywatnego opracowaną m.in. w oparciu o informacje pozyskane  

z rynku mediów. Dopiero wskazanie przez zarząd rzeczywistych i wymiernych 

korzyści wynikających z partycypowania w finansowaniu sportu 

kwalifikowanego jest koniecznym warunkiem umieszczenia takiego projektu  

w Planie prowadzenia działalności sponsoringowej i zaakceptowania go przez 

radę nadzorczą.  



 
 
 

49 
 

 
 

 

Tak opracowany Plan prowadzenia działalności sponsoringowe powinien 

stanowi podstawę dla podejmowanych działań sponsoringowych przez zarząd 

spółki, a następnie podlegać stałej ocenie i monitorowaniu przez radę 

nadzorczą, w szczególności w zakresie efektywności realizacji założonego 

harmonogramu. 

 

Rysunek 17. Elementy, które powinny zostać poddane ocenie efektywności po 
zakończeniu przedsięwzięcia sponsoringowego. 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne Deloitte 
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W rzeczywistości Zarządzenie nie doprowadziło do tak radykalnych zmian jak 

się obawiano, przede wszystkim wśród podmiotów sponsorowanych. Było to 

spowodowane przede wszystkim tym, iż większość spółek z udziałem Skarbu 

Państwa nie było właścicielami klubów, a jedynie sponsorami. Co więcej 

Zarządzenie dotyczy przede wszystkim spółek (sponsorów) z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa, a takich była zdecydowana mniejszość. 

Przykładów ilustrujących realny wpływ Zarządzenia na sytuację 

własnościową (niefinansową) klubów jest niewiele. Jeden z najbardziej 

znanych dotyczy kwestii własnościowej GKS Bełchatów, którego 

właścicielem do niedawna była Polska Grupa Energetyczna. 

Zarządzenie nałożyło na PGE obowiązek sprzedaży klubu. Z tego 

powodu od 29 marca 2010 roku jego nowym właścicielem zostało 

konsorcjum Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-

Technologiczny oraz Stowarzyszenia Sportowego GKS Bełchatów. Nie 

zmieniło to jednak faktu, iż PGE nadal pozostało strategicznym 

sponsorem klubu
37

.   

 

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja wspieranych przez PGE 

klubów, siatkarskiego - Skry Bełchatów i koszykarskiego – Turowa 

Zgorzelec. Ze względu na fakt, iż PGE nie była powiązana kapitałowo  

z klubami, a jedynie kontraktem sponsorskim nowe przepisy ich nie 

dotyczyły. Również w przypadku Zagłębia Lubin, Zarządzenie nie 

doprowadziło do zmian własnościowych. Aczkolwiek w tym przypadku 

należy zaznaczyć, iż właściciel klubu (KGHM) jest spółką                        

z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa (31,79%)
38

.  

Mimo, iż Jastrzębska Spółka Węglowa jest spółką z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa (66,86%) to jednak po wejściu Zarządzenia  

w życie nie zrezygnowała z promocji poprzez sport, wspierając przede 

wszystkim klub siatkarski Jastrzębski Węgiel oraz Jastrzębski Klub 

Hokejowy GKS Jastrzębie. Jest to jednak obszar poddawany przez 

spółkę analizie odbioru medialnego i społecznego, a partnerom 

stawiane są zadania z zakresu osiągania wyników sportowych
39

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37 Opracowane na podstawie: http://ekstraklasa.wp.pl/kat,1740,title,Oficjalnie-Nowy-
wlasciciel-GKS-Belchatow,wid,12128189,wiadomosc.html?ticaid=1d2d6 oraz 
http://belchatow.naszemiasto.pl/artykul/1100543,gks-belchatow-wlasciciel-nie-placil-za-
akcje-wiec-sponsor,id,t.html 
38 http://www.wprost.pl/ar/156266/Spolki-Skarbu-Panstwa-nie-zamierzaja-rezygnowac-ze-
sponsorowania-sportu/ 
39 Opracowane na podstawie: http://www.sponsoring.pl/press.php?informacja=249, 
http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/sport/ 

http://ekstraklasa.wp.pl/kat,1740,title,Oficjalnie-Nowy-wlasciciel-GKS-Belchatow,wid,12128189,wiadomosc.html?ticaid=1d2d6
http://ekstraklasa.wp.pl/kat,1740,title,Oficjalnie-Nowy-wlasciciel-GKS-Belchatow,wid,12128189,wiadomosc.html?ticaid=1d2d6
http://belchatow.naszemiasto.pl/artykul/1100543,gks-belchatow-wlasciciel-nie-placil-za-akcje-wiec-sponsor,id,t.html
http://belchatow.naszemiasto.pl/artykul/1100543,gks-belchatow-wlasciciel-nie-placil-za-akcje-wiec-sponsor,id,t.html
http://www.wprost.pl/ar/156266/Spolki-Skarbu-Panstwa-nie-zamierzaja-rezygnowac-ze-sponsorowania-sportu/
http://www.wprost.pl/ar/156266/Spolki-Skarbu-Panstwa-nie-zamierzaja-rezygnowac-ze-sponsorowania-sportu/
http://www.sponsoring.pl/press.php?informacja=249
http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/sport/
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6. Warunki skutecznego  

i efektywnego 

sponsoringu sportowego 

Należy pamiętać, iż zarządzanie działaniami 

sponsoringowymi to wieloetapowy proces. Warunkiem 

skutecznej i efektywnej realizacji projektów 

sponsoringowych jest nie tylko właściwy dobór przedmiotu 

sponsoringu, ale również wykorzystanie wiarygodnych 

metod ewaluacji uwzględniających wszystkie obszary 

zwrotu inwestycji sponsoringowych. Pozwalają one na 

porównanie wartości ekonomicznej swojego zaangażowania 

z zyskiem marketingowym uzyskanym w wyniku 

przeprowadzonych działań. 

 
 

6.1. Kluczowe czynniki wpływające na prawidłowe 

prowadzenie działalności sponsoringowej 

 
Najważniejszym zyskiem sponsoringu w obszarze sportu jest dotarcie do jak 

największej grupy odbiorców w możliwie najtańszy sposób (koszt dotarcia). 

Korzyści wynikające z wartości świadczeń na rzecz sponsora, otrzymane  

w wyniku ekspozycji jego marki, które przewyższają wkład finansowy z tytułu 

sponsoringu, stanowią marketingowy zysk marki sponsora.  

Programy marketingowe w obszarze sportu, w których wkład finansowy jest 

wyższy niż otrzymane w wyniku ekspozycji marki świadczenia uznaje się za 

nieopłacalne. 

 

Przyjmuje się, że sukces działań promocyjnych opartych na sponsoringu 

zależy przede wszystkim od sformułowania strategii sponsoringowej. Przyjęto 

założenie, że dla skutecznej strategii istotne są przede wszystkim takie 

czynniki jak: badanie i ocena aktualnej sytuacji sponsoringowej, cel działań 
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sponsoringowych, sformułowanie planu działań sponsoringowych, realizacja 

założeń oraz kontrola – ewaluacja przeprowadzonych działań.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że źródłem sukcesu sponsoringu są 

odpowiednio dobrane relacje pomiędzy cechami wyróżniającymi sponsora, 

stanowiącymi podstawę komunikatu, a ich spontanicznym skojarzeniem  

i wartościowaniem przez odbiorców.  

 

Nim jednak podjęta zostanie decyzja o aktywizacji sponsoringu należy zwrócić 

szczególną uwagę na kwestie, które umożliwią nam wybór najbardziej 

efektywnej metody sponsoringu i osiągnięcie pożądanych rezultatów: Są to
40

: 

 

1. Potencjalni konsumenci – należy ustalić, czy sponsoring jest  

w stanie dotrzeć do grona odbiorców, w tym celu sponsor musi 

posiadać szczegółowe informacje na temat grupy docelowej 

(wielkość, segmentacja itp.) 

 

2. Potencjalna docelowa ekspozycja – czyli wielkość zasięgu działań 

sponsoringowych. Może ona zostać oszacowana na podstawie 

zliczenia wszystkich potencjalnych miejsc ekspozycji (na liczbę 

ekspozycji może składać się ilość widowni, a także słuchaczy lub 

widzów przed telewizorami, którzy mają kontakt z ekspozycją). W tym 

miejscu warto również zastanowić się czy działalność sponsoringowa 

aby na pewno dotrze do wystarczającej liczby osób i czy pożądany 

przekaz zostanie dostarczony. Kwestia ta podkreśla wagę dogłębnego 

i wczesnego planowania sponsoringu oraz oceny praw zaoferowanych 

sponsorowi 

 
3. Niezbędne zasoby – niezwykle istotna z punktu widzenia realizacji 

działań sponsoringowych jest analiza kosztów, jakich wymaga 

aktywizacja sponsoringu. Pod uwagę w tym zakresie należy wziąć 

następujące trzy grupy kosztowe: 

 

 Koszty wynikające z opłat np. za prawa, 

 Koszty wynikające ze wspomagania sponsoringu np. poprzez 

produkty i usługi, 

 Koszty wynikające z realizacji praw sponsorskich. 

 

4. Właściwości i dopasowanie sponsoringu – kluczową kwestią 

dotycząca sponsoringu pozostaje właściwe dopasowanie przedmiotu 

działalności sponsoringowej (tj. sportowca, drużyny, wydarzenia, 

instytucji, itp.) do sponsora. W sytuacji, kiedy spółka sponsorująca  

i podmiot sponsorowany posiadają pewne wspólne cechy wzmacnia 

to poczucie zgodności u odbiorców i siłę skojarzenia pomiędzy nimi. 

Dlatego cele działalności sponsoringowej powinny opierać się na tzw. 

korzystnym dopasowaniu 

 

 

 

                                                      
40 Opracowane na podstawie: www.pentagon-research.com, [za:] G. Masterman, 
Sponsorship. For a return on investment, London 2007. 

http://www.pentagon-research.com/
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5. Istniejące ryzyka – przed aktywizacją sponsoringu należy 

zidentyfikować potencjalne ryzyka. W tym celu należy wziąć pod 

uwagę następujące zagadnienia: 

 Negatywne skojarzenia (mogą się pojawić w przypadku 

słabego dopasowania pomiędzy sponsorem, a podmiotem 

sponsorowanym), 

 Nadmierna/zróżnicowana ekspozycja (może wystąpić  

w momencie przesadnej ilości różnych, często niezgodnych, 

przekazów tego samego sponsora), 

 Ambush marketing. 

 

Należy także pamiętać, iż zaangażowanie w działalność sponsoringową  

w obszarze sportu jest może być tańsze dla podmiotu sponsorującego, jeśli 

odpowiednio wcześnie zostanie przez niego zainicjowane. Przykładem 

najlepiej ilustrującym takie podejście jest Adam Małysz i sponsorujący go Red 

Bull. 

 

Producent napojów energetycznych podpisał umowę z naszym 

najlepszym skoczkiem narciarskim w historii nim ten osiągnął swoje 

największe sukcesy zawodowe. Dzięki temu kwota umowy była dużo 

niższa niż ta, którą firma musiałaby przeznaczyć podpisując umowę 

po zdobyciu licznych nagród przez Adama Małysza. Podobna sytuacja 

miała miejsce w przypadku Tomasza Adamka, który na kilka dni przed 

walką z Witalijem Kliczką podpisał umowę sponsoringową z firmą Las 

Vegas Power Energy Drink. 

 

Analizując kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę w przypadku 

realizacji działań sponsoringowych nie sposób nie wspomnieć  

o fundamentalnym problemie pojawiającym się nierzadko wśród polskich 

spółek. Mianowicie, często nie zdają sobie one sprawy, dlaczego tak 

naprawdę chcą zaangażować się w sponsoring, tzn. czy celem jest budowa 

wizerunku marki, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), czy też wzrost 

sprzedaży. Ma to swoje odbicie właśnie w celach sponsoringowych, które są 

nieprecyzyjnie określone, a tym samym trudne do zmierzenia. Ponadto, takie 

firmy nie przykładają swojej uwagi do ewaluacji podjętych działań 

sponsoringowych robiąc to co najwyżej powierzchownie. W rezultacie firmy 

mierzą najprostsze wskaźniki, których wartość dodana jest znikoma,  

a pomijają te naprawdę istotne. 
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Poniżej przedstawiony został schemat procesu planowania działalności 

sponsoringowej. 

 

Rysunek 18. Proces planowania sponsoringu. 

 

 
 
Źródło: Opracowane na podstawie: www.pentagon-research.com, [za:] G. Masterman, 
Sponsorship. For a return on investment, Londyn 2007. 
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6.2. Prawidłowa ewaluacja działań sponsoringowych 

 

Aby ewaluacja sponsoringu pokrywała wszystkie aspekty działalności 

niezbędne staje się przeprowadzanie badań nie tylko po zakończeniu 

projektu, ale także przed jego rozpoczęciem, a nawet w trakcie jego realizacji. 

Umożliwi to lepsze określenie samej strategii aktywizacji sponsoringu  

i efektywniejsze wykorzystanie tego instrumentu, a w dłuższej perspektywie 

czasowej pozwoli na kompleksową analizę zachodzących zmian w percepcji 

zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów.  

 

Mimo, iż obecnie uważa się, że w zakresie działań sponsoringowych nie ma 

jednego wypracowanego schematu i efekty sponsoringu powinny być 

określane za każdym razem osobno, zgodnie ze specyfiką danej inwestycji to 

jednak nadal „Zwrot z inwestycji” (ROI – Return of Investment) pozostaje 

podstawowym pojęciem w terminologii marketingowej. Wiele przedsiębiorstw  

z tego powodu rezygnuje z dalszej działalności sponsoringowej, tłumacząc 

zaniechanie nie osiąganiem wystarczającego „zwrotu”.  

 

Podstawowym błędem w ewaluacji sponsoringu jest ograniczenie tego 

procesu głównie do wartości mediowej (ekwiwalent reklamowy 

ekspozycji marki w mediach). 

 

Poniżej podjęto próbę scharakteryzowania prawidłowo realizacji procesu 

ewaluacji, który w konsekwencji może przynieść dużo lepsze rezultaty niż 

pierwotnie zakładano. 

 

6.2.1. Skuteczność sponsoringu 

 
W sytuacji ujednolicenia jakości parametrów oraz wartości produktów i usług, 

prowadzącego do konkurencji niecenowej, w której dominującą rolę zaczyna 

odgrywać wizerunek, sponsoring znacznie skuteczniej niż reklama pozwala 

dotrzeć z informacją promocyjną do klientów. Rodzaj komunikacji zależy  

od celów programu sponsoringowego. W praktyce nie stosuje się przekazu 

zachęcającego bezpośrednio do zakupu towarów lub usług, a informację  

o fakcie sponsorowania koncentruje się wokół prezentacji marki w określonym 

przez obszar sponsorowania kontekście. 
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Rysunek 19. Wpływ faktu sponsorowania na wizerunek firmy. 

 
Źródło: Pentagon Research 

 

Zauważenie przez odbiorców faktu sponsorowania oraz spontaniczny transfer 

skojarzeń z podmiotu sponsorowanego na sponsora to podstawowe, 

wizerunkowe korzyści sponsoringu. Mnogość komunikatów utrudnia jednak 

wyróżnienie marki a zwłaszcza przekazanie jej walorów emocjonalnych,  

co może obniżać skuteczność tych działań i obniżać wartość świadczeń 

sponsoringu.  

 

Skuteczność programu sponsoringowego jest określana jako stopień 

realizacji celu sponsoringu, którym jest zapamiętanie marki sponsora  

i kojarzenie jej z obszarem sponsorowania (np. sponsorowanym 

wydarzeniem, organizacją, obiektem). Aby właściwie ocenić skuteczność 

dotarcia informacji o marce należy uwzględnić zarówno jakościowe i ilościowe 

czynniki wpływające na wynik prowadzonych działań sponsoringowych. 

 

Wskazując na etapy działań sponsoringowych skuteczność dotarcia 

komunikatu sponsoringowego może wpływać na transfer wizerunku ze 

sponsorowanego na sponsora. 

  

Rysunek 20. Proces skutecznej realizacji działań sponsoringowych 

 
 

Źródło: Opracowane na podstawie Dream Factory. 

 

Dla oceny skuteczności dotarcia informacji o marce bierze się pod uwagę nie 

tylko częstotliwość i intensywność ekspozycji marki w mediach i w przestrzeni 

publicznej – na stadionach, obiektach sportowych i okołosportowych – lecz 

także czynniki mające wpływ na zapamiętanie marki sponsora i jego 

kojarzenie ze sponsorowanym obszarem.  

 

Analiza porównawcza wieloletnich wyników pochodzących z raportów 

ilościowych badań sponsoringu (tj. Sponsoring Monitor, Sport Fan Test oraz 
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Sponsor Track) - spontanicznych i wspomaganych wskazań sponsorów  

w odniesieniu do dyscyplin i wydarzeń sportowych (działania sponsoringowe  

w mediach ATL i promocje typu BTL) - umożliwiła wyznaczenie kluczowych 

kryteriów mających decydujący wpływ na zauważenie i zapamiętanie marki 

sponsora. Uwzględniono zarówno cechy strukturalne (osobnicze) obszaru 

sponsorowania, jak i prezentacje (zachowania).  

 

Modelowa analiza porównawcza powinna składać się z następujących 

etapów: 

 

I. Określenie kluczowych kryteriów wpływających na skuteczność 

sponsoringu rozumianą, jako zauważenie i zapamiętanie marki 

sponsora (np. charakter marki, liczba eksponowanych marek, poziom 

znajomości marki, poziom zainteresowania obszarem działań 

sponsoringowych, itp.) 

II. Priorytetyzacja kluczowych kryteriów oceny np. poprzez przypisanie 

wag do każdego z nich  

III. Skonstruowanie skali punktowej, na podstawie której oceniane są 

programy sponsoringowe według ustalonych kluczowych kryteriów 

IV. Dokonanie oceny programu sponsoringowego np. poprzez 

zastosowanie każdego z kryteriów wraz przypisanymi do nich wagami 

i obliczenie wskaźników ilustrujących słabe i silne strony programu 

sponsoringowego w poszczególnych kryteriach oraz pokazujących 

procentową skuteczność dotarcia ekspozycji marki podczas realizacji 

programu sponsoringowego 

 

6.2.2. Efektywność sponsoringu 

Firmy wykorzystujące sponsoring w komunikacji marketingowej, dostosowując 

się do nowej zawierającej w sobie mnogość reklam i promocji kultury 

konsumenckiej, starają się nie zmuszać do zwrócenia uwagi, ale przyciągać 

uwagę odbiorców samoistnie. W przypadku sponsoringu w obszarze sportu 

jest to naturalne i akceptowane. Jest to również efektywny kosztowo sposób 

promocji. Warunkiem powodzenia jest jednak skuteczny transfer 

emocjonalnych skojarzeń z obszaru sponsorowanego na sponsora oraz 

zauważenie przez szerokie spektrum odbiorców faktu sponsorowania. Wśród 

deklarowanych przez firmy celów sponsoringu walory te są także głównym 

motywem prowadzenia działań w tym zakresie. 

 



 
 
 

58 
 

 
 

Rysunek 21. Cele, jakie chcą osiągnąć polskie firmy poprzez działania 
sponsoringowe 

 

Źródło: Opracowane na podstawie Pentagon Research 

 

Ponieważ wizerunek jest ważnym argumentem marketingowym pozwalającym 

osiągnąć na rynku przewagę konkurencyjną, także kwoty przeznaczane na 

sponsoring stają się coraz poważniejszą częścią budżetów promocyjnych 

polskich przedsiębiorstw. Dlatego czynnik ekonomiczny sponsoringu jest 

istotnym motywem działań w tym obszarze. 

 

Obserwując rozwój rynku sponsoringu w Polsce na przestrzeni ostatnich 

10  lat, można  stwierdzić,   że pomimo  zapóźnienia  w tej dziedzinie 

względem  krajów europejskich, jakość obszarów sponsorowania jak i poziom 

związanych z nimi programów marketingowych poprawia się 

systematycznie. Warto zauważyć, że spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło 

znacząco na zmianę tego trendu. Przeciwnie, wydatki na sponsoring rzędu 

kilkunastu milionów złotych rocznie nie są  w polskich firmach rzadkością,  

a jest całkiem spora grupa przedsiębiorstw, w których roczne budżety 

sponsoringowe przekraczają 50 milionów złotych. Przy takich kwotach 

ekonomiczne uzasadnienie inwestycji sponsoringowych wydaje się być 

niezbędne, a  ich opłacalność powinna być kluczowym czynnikiem 

jakościowym prowadzonych działań. 

W rzeczywistości pomiar efektywności sponsoringu sprawia trudność 

większości firm wykorzystujących tę formę promocji. Problem w oszacowaniu 

zwrotu inwestycji polega w głównej mierze na braku jednego, uniwersalnego 

wskaźnika, za pomocą którego można wyliczyć realną (kwotową) wartość 

monitorowanych ekspozycji marki.  

Firmy sponsorujące sport od kilku lat wykorzystują do oceny efektywności 

sponsoringu zestawienia wartości mediowej, czyli ekwiwalentu 

kosztu reklamy, dzięki której można uzyskać podobną widownię, jaką uzyskuje 

się dzięki ekspozycjom marki, pokazanym w trakcie emisji telewizyjnych 

pozycji programowych, a także w publikacjach internetowych i prasowych. 

Zestawiając wyniki wartości mediowej z nakładami poniesionymi na 

sponsoring można w przybliżeniu oszacować wynik sponsoringu. Metoda ta, 

chociaż pozornie logiczna nie broni się przy dokładniejszej analizie.               
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Po pierwsze, wartość mediowa wyliczana jest w odniesieniu do cennikowej 

wartości reklamy, która nie odpowiada wartości końcowej (przeceny, upusty  

i rabaty mogą sięgać nawet 60%). Po drugie, fakt ekspozycji marki nie 

oznacza jego zauważenia przez odbiorcę. Po trzecie, reklama jest przekazem 

handlowym, może prezentować produkt, producenta, cenę oraz walory 

emocjonalne, ekspozycja marki jest zaś tylko wizualizacją logotypu, nazwy 

firmy, etc. Po czwarte wygenerowanie określonej kwoty wartości mediowej nie 

oznacza, że nie można tej wartości uzyskać w inny, być może tańszy sposób. 

Wartości mediowej marki nie można zatem uznać jako metody oceny 

efektywności sponsoringu, a co najwyżej jako jedną z jej składowych. 

Warto także zwrócić uwagę, że percepcja odbiorców w stosunku 

do  prezentacji  marki sponsora za pośrednictwem mediów jest ograniczona  

w stosunku do bezpośredniego uczestnictwa w sponsorowanym 

wydarzeniu.  Wynika to zarówno z ilości i różnorodności obszarów wystąpień 

marki, długości kontaktu odbiorcy z ekspozycją, ale przede wszystkim 

czynników emocjonalnych wynikających z bezpośredniego uczestnictwa  

i wpływających na zauważenie oraz zapamiętanie marki sponsora. W takim 

przypadku zwrot inwestycji sponsoringowych określa wartość pozamediowa, 

czyli profit dotarcia, jaki uzyskuje się dzięki ekspozycjom marki wynikającym  

z pakietu świadczeń sponsoringowych w trakcie wydarzenia „na żywo”  

w odniesieniu do odbiorców, którzy mieli z nimi bezpośredni kontakt. Dane 

wartości pozamediowej zliczane są na podstawie raportów z realizacji 

projektów sponsoringowych. Uzyskane dane pozwalają na określenie 

kwotowej wartości ekspozycji brandu. Pomimo, że wartość pozamediowa jest 

najcenniejszym świadczeniem sponsoringu, w większości firm sponsorujących 

nie jest ona monitorowana.  

Najmniej wartościowym, co wynika z braku emocjonalnego kontekstu 

ekspozycji, świadczeniem sponsoringu jest wartość reklamowa. Wartość 

reklamowa pokazuje szacunkowy profit reklamowy jaki uzyskuje się dzięki 

ekspozycjom marki wynikającym z pakietu świadczeń sponsoringowych  

w odniesieniu do wartości cennikowej obszarów ekspozycji. Dotyczy to 

kampanii promujących wydarzenie przed, w trakcie i po nim. Nie odnosi się 

jednak bezpośrednio do samego wydarzenia. W ofertach sponsoringowych 

wartość reklamowa stanowi ok. 70% świadczeń oferowanych sponsorom 

(logotypy na ekspozycjach outdoor, plakatach, biletach, kampaniach 

radiowych, TV i internetowych).  

Standardowa wycena ekspozycji wartości reklamowej opiera się o analizę 

wystąpień poszczególnych marek widocznych w kampaniach reklamowych 

wydarzenia. 

Do obliczenia wartości reklamowej niezbędne są dane w postaci raportów 

emisyjnych zawierających informacje dotyczące liczby wystąpień, liczby 

odbiorców, wartości cennikowej, wartości osiągniętego GRP oraz załączniki 

prezentujące materiały promocyjne (np. filmy reklamowe, reklamy dźwiękowe, 

zdjęcia lub wizualizacje materiałów drukowanych). 

Korzystając z danych monitorowanych w powyżej wymienionych obszarach, 

można obliczyć zwrot z inwestycji sponsoringowych wynikający z ekspozycji, 

dzięki której można przekazać cechy wizerunkowe marki podczas 

bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa odbiorcy w trakcie 

sponsorowanych wydarzeń, stanowiący policzalną, wymierną kwotowo 

wartość wizerunkową.  
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6.2.3. Wartość wizerunkowa i jej współczynnik 

Analiza porównawcza założeń (motywacji) strategii sponsoringowych 

najaktywniejszych sponsorów, dyscyplin, wydarzeń sportowych, umożliwiła 

wyznaczenie kluczowych komponentów emocjonalnych najbardziej 

pożądanych dla wizerunku sponsora (m.in. zaufanie, charakter, etc.).  

Im więcej komponentów posiada obszar sponsoringu, tym jego wartość 

wizerunkowa jest wyższa. 

Suma wartości komponentów emocjonalnych obszaru sponsoringu - 

współczynnik wartości wizerunkowej, pozwala ocenić w jakich obszarach 

wizerunek sponsora może wywierać wpływ na odbiorcę. Im wyższy 

współczynnik, tym wyższa wartość dotarcia. 

 
Tabela 7. Obliczanie wartości wizerunkowej 

 

Wartość kontaktu Skuteczność dotarcia Wartość dotarcia 

Wartość pozamediowa - 

wartość ekspozycji 

logotypu w obszarach, 

które nie są mierzalne 

wskaźnikami mediowymi 

(uczestnicy wydarzenia, 

etc.) 

 

Wartość mediowa – 

wartość ekspozycji 

logotypu w obszarach, 

które są mierzalne 

wskaźnikami mediowymi 

(TV, prasa., Internet) 

 

Wartość reklamowa – 

wartość ekspozycji 

logotypu w kampaniach 

promocyjnych wydarzenia 

Wskaźniki ilustrujące    

słabe i silne strony 

programu 

sponsoringowego w 

poszczególnych kryteriach 

kluczowych oraz 

pokazujące skuteczność 

dotarcia ekspozycji brandu 

podczas realizacji 

programu 

sponsoringowego 

 

Współczynnik wartości 

wizerunkowej - pozwala 

ocenić, w jakich obszarach 

wizerunek sponsora może 

wywierać wpływ na 

odbiorcę. Im wyższy 

współczynnik, tym wyższa 

wartość dotarcia 

 

 

 

Wartość 

kontaktu
Skuteczność

dotarcia

Wartość

dotarcia PLN  zł 
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7. Perspektywy rozwoju 

sponsoringu sportowego 

w Polsce i na świecie 

Rozwój rynku sponsoringu sportowego zarówno w Polsce, 

jak i na świecie jest procesem dynamicznym, podatnym na 

czynniki zewnętrzne i wymagającym nieustannego 

monitoringu. Ponadto, sam sponsoring jest jednocześnie 

narzędziem marketingowym, dla którego, biorąc pod uwagę 

niedawno zakończone EURO 2012 czy Igrzyska Olimpijskie 

w Londynie, czas największej popularności właśnie 

nadszedł.  Pokazują to nie tylko dane liczbowe, ale również 

nastawienie przedsiębiorców do tego typu działań 

promocyjnych oraz wszelkiego rodzaju prognozy rynkowe. 

 
 
 

7.1. Perspektywy rozwoju sponsoringu sportowego 

 
Według przedstawicieli globalnych marek wydatki na sponsoring sportowy 

zdecydowanie wzrosną w najbliższym roku. Podobna sytuacja będzie 

dotyczyła także budżetów na nabycie praw (globalne prognozy zmian  

w zakresie wydatków na sponsoring sportowy i budżetów na nabycie praw  

w najbliższym roku prezentuje rysunek na następnej stronie).  
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Rysunek 22. Prognozy zmian wydatków na sponsoring sportowy i budżetów  
na nabycie praw w najbliższym roku na świecie. 

 
Źródło: Opracowane na podstawie „Sponsoring sportowy w Polsce”, SportWin 2011. 

 

Polscy przedsiębiorcy wykazują mniej optymizmu w tym zakresie. Tylko jedna 

czwarta badanych ma zamiar zwiększyć wydatki przeznaczone na działalność 

sponsoringową. Tyle samo jest przekonanych, iż nie ulegną one zmianie.  

Natomiast tylko 5 procent badanych ma zamiar zmniejszyć budżety
41

.  

 

Zakres dyscyplin, które będą w przyszłości najchętniej wybierane jako obszar 

działań sponsoringowych przedsiębiorstw koresponduje z dyscyplinami 

cieszącymi się wśród Polaków największym zainteresowaniem. Są to przede 

wszystkim: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, kolarstwo, sporty motorowe, 

czy też zimowe.  

 

Ciekawe rezultaty pokazują również wyniki przeprowadzonych badań 

dotyczących medialnej przyszłości sponsoringu. Najwięcej szans na 

rozwój, bo aż ponad 97 % uzyskał Internet. Na drugim miejscu 

znalazły się media mobilne np. telefonia komórkowa – 50 procent,  

a na trzeciej telewizja – 30,6 procent. W najgorszej sytuacji znalazł się 

rynek prasowy, który według przeprowadzonych analiz w ogóle nie 

może liczyć na swój udział na rynku sponsoringu w najbliższym 

czasie
42

.  

 

                                                      
41 Sponsoring sportowy w Polsce, SportWin Sp. z o.o. 2011, s.19. 
42 http://qsnews.pl/finanse/rola-sponsoringu-sportowego-coraz-wieksza/. 
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Trudną kwestią pozostaje prognozowanie, w jakim kierunku będzie rozwijał się 

polski rynek sponsoringu sportowego. Tendencje światowe pokazują dążenie 

firm do kreowania swoich własnych dużych wydarzeń oraz kojarzenia się  

z wielkimi nazwiskami. Jednocześnie coraz większą rolę zaczynają odgrywać 

działania lokalne lub niszowe skierowane do wąskiej, ale bardzo 

wyselekcjonowanej grupy docelowej. Jest to natomiast ściśle powiązane  

z kolejnym trendem, który można zaobserwować, mianowicie dążeniem coraz 

bardziej do „przybliżania” sportu ludziom - np. poprzez imprezy w miejscach 

nietypowych np. bieg narciarski w centrum miasta, Równolegle wzrasta 

profesjonalizacja tego rynku, co wiąże się z tym, iż w związku z coraz 

wyższymi kosztami sponsoringu oczekuje się od niego coraz lepszych efektów 

marketingowych
43

.  

 

Jak zostało wcześniej wspomniane wartość prowadzonych w Polsce 

działań sponsoringowych w obszarze sportu wyniosła zarówno  

w roku 2011 jaki i w 2012 powyżej 2,5 mld PLN, a wszystko wskazuje 

na dalszy rozwój tego narzędzia promocji, a co za tym idzie, coraz 

większe sumy przeznaczane na jego wykorzystanie w najbliższej 

przyszłości. Według szacunków firm zajmujących się monitoringiem 

wartości działań sponsoringowych w Polsce rynek ten w 2015 roku 

może być wart nawet 5 mld złotych (czyli prawie pięć razy więcej niż 

wynosił budżet Ministerstwa Sportu na kulturę fizyczną w 2011 roku i 

9 razy więcej niż w roku 2012). Oczywiście szacunki te mają szanse 

realizacji tylko w przypadku, gdy tempo wzrostu zostanie zachowane, 

a sponsorzy docenią polepszającą się infrastrukturę oraz duże 

imprezy sportowe rozgrywane w Polsce. 

 

Badania pokazują, iż polski rynek odzwierciedla tendencje światowe,  

a fundusze przeznaczone na sponsoring będą najszybciej rosnącą kategorią 

wydatków na światowy sport. W 2009 rok sponsorzy wydali na całym świecie 

prawie 30 mld dolarów, a w 2013 roku wartość ta ma wzrosnąć o kolejne  

5 mld dolarów
44

. 

 

 

                                                      
43 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sponsoring-sportowy-na-klopoty-firmy-862124.html 
44http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467776,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_klasyczn
a_reklama.html 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sponsoring-sportowy-na-klopoty-firmy-862124.html
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467776,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_klasyczna_reklama.html
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/467776,sponsoring_sportowy_wygrywa_z_klasyczna_reklama.html
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7.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju sponsoringu 

sportowego w Polsce 

 

 

Dalszy rozwój działalności sponsoringowej w obszarze sportu przez 

przedsiębiorstwa wydaje się nieunikniony. Mimo licznych szans dla 

intensyfikacji działań w tym zakresie, przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak 

również nowoczesnych technik i narzędzi, istnieją również pewne zagrożenia 

mogące ostudzić zapał przedsiębiorców do dalszej eksploatacji tego 

instrumentu marketingowego. 

 

W tej części raportu przedstawione zostały kluczowe możliwości i wyzwania 

zidentyfikowane dla sponsoringu sportowego w Polsce. 
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Tabela 8. Szanse dla rozwoju sponsoringu sportowego w Polsce. 

 

Szanse dla rozwoju sponsoringu sportowego w Polsce 

 Intensyfikacja działań sponsoringowych w związku z coraz większą 

popularnością innowacyjnych narzędzi, takich jak naming rights czy 

programy grassroots*, 

 Poprawiający się stan infrastruktury sportowej (tj. stadiony, hale 

sportowe, baseny itp.), szansą dla rozwoju dyscyplin sportowych i 

wzrostu liczby kibiców, 

 Integracja założeń „Corporate Social Responsibility”  

z działaniami sponsoringowymi, 

 Rozwój sponsoringu sportowego poprzez niszowe dyscypliny np. 

snooker, 

 Większe zaangażowanie zagranicznych przedsiębiorstw koncernów 

w działalność sponsoringową w Polsce, 

 Spadek skuteczności tradycyjnej reklamy, a także całkowite 

wykorzystanie przez reklamodawców długości jej czasu antenowego 

(reklama i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut  

w ciągu godziny zegarowej
45

), 

 Organizacja międzynarodowych imprez sportowych w Polsce, m.in. 

Kobiecy Eurobasket 2011, EURO 2012, Mistrzostwa Europy w Piłce 

Siatkowej Mężczyzn 2013, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn 2014, 

 Wzrost znaczenia aliansów marketingowych pomiędzy firmami,  

a organizacjami sportowymi, 

 Rozwój działań sponsoringowych poprzez wykorzystanie Internetu. 

 
 
  

                                                      
45 Art. 16, ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, z dnia 29 grudnia 1992 (Dz.U. z 2011 nr 43 
poz. 226) (tekst ujednolicony). 
* Grassroots – forma marketingu skoncentrowana na kreacji tożsamości marek szczególnie 
nastawionych na konsumentów targetu „young adults”. Rozwiązanie to wykorzystuje nowe 
formy komunikacji i stawia na utożsamianie marki ze stylem życia. Trend opiera się często 
na połączeniu wielu dziedzin, w tym głównie mody, muzyki, sportu by nadać marce 
długotrwały wizerunek łączący ją z wybranym otoczeniem. Programy grassroots są 
kompleksowymi kampaniami wykorzystującymi marketing szeptany, dotarcie do 
trendsetter’ów oraz selektywny wybór elementów wspierających tj. moda, sport, muzyka. 
Proces odbiega od standardowego realizowania kampanii, a bardziej opiera się na 
technikach związanych z ruchami społecznymi (żródło: 
http://mediafm.net/reklama/10883,Nowa-forma-marketingu---Grass-roots---w-Polsce.html).  

http://mediafm.net/reklama/10883,Nowa-forma-marketingu---Grass-roots---w-Polsce.html
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Tabela 9. Zagrożenia dla rozwoju sponsoringu sportowego w Polsce oraz 
potencjalne implikacje 

 

Zagrożenia dla rozwoju sponsoringu sportowego w Polsce 

oraz ich potencjalne implikacje 

 Zmiany legislacyjne ograniczające prowadzenie działalności 

sponsoringowej przez niektóre branże (np. alkoholowa, hazardowa 

czy tytoniowa) często bardziej restrykcyjne niż  

w innych krajach 

 Powstawanie wielu agencji marketingu sportowego o małym 

doświadczeniu i stopniu profesjonalizacji działań 

o Zatrudnianie przez firmy niedoświadczonych agencji 

marketingu sportowego może doprowadzić do 

nieprawidłowego wykorzystywania instrumentu, jakim jest 

sponsoring, a w konsekwencji do ograniczenia w jego użyciu. 

 Zdominowanie konkretnej dyscypliny przez jednego sponsora 

o W przypadku zdominowania dyscypliny przez jednego 

sponsora i utraty zainteresowania przedsiębiorstwa dalszą 

działalnością sponsoringową dyscyplina może stanąć wobec 

poważnych problemów finansowych, 

o Dominacja jednego sponsora w ramach danej dyscypliny 

ogranicza możliwości wejścia dla przedsiębiorstw 

dysponujących mniejszym budżetem przeznaczonym na 

działania sponsoringowe. 
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8. Podsumowanie 

Sponsoring jest jednym z najbardziej efektywnych 

instrumentów składających się na marketing-mix. 

Warunkiem osiągnięcia zadowalającego zwrotu z inwestycji 

w sport (ROI) jest przede wszystkim właściwe zaplanowanie 

aktywności sponsoringowych oraz działań je wspierających. 

Opierając się na badaniach i analizach rynku sportowego 

możliwe jest dobranie dyscyplin sportowych, które sprawią, 

że marka stanie się bardziej rozpoznawalna, budując 

zarazem szereg pozytywnych skojarzeń. 

 

Rysunek 23. Schemat podejścia do realizacji działań sponsoringu 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.pentagon-research.com. 
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Sponsoring jest obecnie jednym z najskuteczniejszych instrumentów 

marketingowych. Sięgają po niego coraz częściej zarówno wielkie 

koncerny, jak również mniejsze przedsiębiorstwa, upatrując w nim 

możliwość realizacji ustanowionych celów strategii promocyjno-

marketingowych i przeznaczając coraz większe środki finansowe.  

Niewątpliwie sponsoring sportowy w Polsce najlepsze lata ma dopiero przed 

sobą. Potwierdzają to nie tylko prognozy rynkowe, ale również sami 

przedsiębiorcy. Nie bez wpływu na to pozostaje także fakt, iż Polska pełniła  

i w najbliższych latach dalej będzie pełnić funkcje gospodarza dla wielu 

wydarzeń sportowych o charakterze międzynarodowym, tj. EURO 2012, 

Mistrzostwa Europy i Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Wydarzenia te 

stanowią ogromny potencjał dla wykorzystania nowoczesnych instrumentów 

marketingu mix. Nie wolno także zapominać o nieustannie poprawiającym się 

stanie infrastruktury sportowej w Polsce, która pozostaje nie bez znaczenia dla 

rozwoju wybranych dyscyplin, a tym samym dla wzrostu liczby kibiców.  

Ponadto, rozwój sponsoringu sportowego będzie stymulowany przez, 

nowoczesne technologie, które zyskują wśród sponsorów coraz więcej 

zwolenników, przez zmniejszającą się skuteczność tradycyjnej reklamy oraz 

całkowite wykorzystanie jej dopuszczalnego czasu antenowego, jak również 

przez coraz większą popularność, jaką zdobywają w Polsce dyscypliny 

niszowe.  

Wschodząca gwiazda polskiego snookera - Kacper Filipiak, który  

w kwietniu 2011 zdobył tytuł Mistrza Europy U-21 na Malcie podpisał 

w tym samym roku umowę sponsoringową z Domem Maklerskim 

BOŚ. Przedstawiciele DM BOŚ mają nadzieję, że dzięki takiemu 

zaangażowaniu popularność snookera w Polsce będzie rosła,  

a sukcesy młodego zawodnika będą dobrą zachętą dla innych 

młodych ludzi do realizowania swoich pasji
46

. 

Warto ponownie podkreślić, iż zdecydowana większość potencjalnych 

konsumentów jest przychylnie nastawiona do działań sponsoringowych 

uważając je za działalność wspierającą kulturę i sport oraz doceniając wkład 

promujących się w ten sposób firm w rozwój sportu. Nie bez znaczenia jest 

również fakt, iż emocje wywołane przez widowisko sportowe zwiększają  

u uczestniczących w imprezie widzów (potencjalnych kontrahentów lub 

klientów) absorpcję na towarzyszący widowisku przekaz marketingowy. 

Samoistne zwrócenie uwagi konsumenta oraz emocjonalny kontekst 

prezentacji marki przy okazji widowiska sportowego sprawia, więc, że 

przedmiotowy rodzaj sponsoringu ma ewidentną przewagę nad tradycyjną 

reklamą. Ponadto, sponsoring sportowy jak żadna inna forma reklamy jest  

w stanie zaktywizować konsumentów do uprawiania sportu.  

 

                                                      
46 http://www.sportmarketing.pl/inne-sporty/newsroom/4050,polska-gwiazda-snookera-ma-
sponsora 

http://www.sportmarketing.pl/inne-sporty/newsroom/4050,polska-gwiazda-snookera-ma-sponsora
http://www.sportmarketing.pl/inne-sporty/newsroom/4050,polska-gwiazda-snookera-ma-sponsora
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Skandia Maraton Lang Team jest cyklem maratonów rowerowych 

organizowanych przez Czesława Langa i Skandię. Uchodzi  

w środowisku za najbardziej medialne i niezwykle szybko rozwijające 

się wydarzenie, które aktywizuje i zdobywa coraz większą 

popularność wśród wszystkich grup wiekowych, od dzieci po osoby 

starsze włącznie. 

 

Ponadto, niezmiernie istotne są również powody, dla których przedsiębiorstwa 

angażują się w sponsoring, a które jednocześnie obrazują przewagę tego 

instrumentu nad innymi
47

:  

 Duża widoczność firmy w mediach,      

 Kształtowanie postaw konsumpcyjnych poprzez sponsorowanie grup  

i jednostek mających wpływ na kształtowanie się stylu życia,      

 Akceptacja produktu/marki poprzez wprowadzenie go „boczną furtką” 

pod pretekstem innych wydarzeń,      

 Emocje towarzyszące sportowi ułatwiają prezentację produktu lub 

marki i jego/jej pozytywny odbiór,      

 Powiązanie z określonym stylem życia umożliwia dołączenie 

konkretnego przekazu dotyczącego produktu czy marki,       

 Możliwość aktywnego dialogu konsumenta z marką,      

 Odróżnienie produktu od produktów konkurencji, poprzez 

ekskluzywne dotarcie tam, gdzie nie dociera ze swoim przekazem 

konkurent,      

 Unikalny podarunek (niedostępny na rynku) - rozrywka dla odbiorcy,     

 Przy okazji konkretnych wydarzeń istnieje możliwość zwrócenia uwagi 

na konkretne cechy produktu, ich uwypuklenie,      

 Wyższa wydajność kosztowa sponsoringu umożliwia konkurowanie 

mniejszym firmom z dużo większymi,   

 Powiązanie z konkretnymi osobami czy zespołami powoduje 

zwiększone zainteresowanie poprzez udział mediów,      

 Możliwość osiągania zwielokrotnionych celów,    

 Powiazanie  z sukcesem tj. ze zdrowiem, sprawnością, wygraną,      

 Prestiż powiązany ze sponsorowaną własnością,      

 W związku z powyższym otwiera się dostęp do konkretnego segmentu 

w rozwoju nowych rynków. 

 

Sponsoring to nierzadko jedyna szansa na osiągnięcie przez sportowca 

sukcesów zawodowych. W przypadku dyscyplin wymagających dużych 

nakładów finansowych tj. rajdy samochodowe, żeglarstwo itp., tylko 

odpowiedni sponsor/sponsorzy są w stanie umożliwić start  

w międzynarodowych zawodach. 

                                                      
47 Opracowane na podstawie: http://marketing.sportowy.prv.pl/pl/009/005/ 

http://marketing.sportowy.prv.pl/pl/009/005/
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Po zakończeniu trzyletniej współpracy z Polską Telefonią Cyfrową  

w 2008 roku Mateusz Kusznierewicz stanął przed poważnym problemem 

związanym ze znalezienia sponsora strategicznego. Stosunkowo długi 

okres poszukiwania takiej instytucji zdecydował w konsekwencji  

o weryfikacji części jego planów sportowych na rok 2009
48

. 

 

Z drugiej strony duże nakłady na sponsoring wymagają od sportowca, aby 

potrafił w odpowiedni sposób zainteresować sobą media i często się w nich 

pojawiał, prezentując zarówno swoją osobę, jak również logo sponsora. 

Według Krzysztofa Hołowczyca współczesny sportowiec, który ma słabe 

relacje z mediami, ma niewielkie szanse na zrobienie jakiejkolwiek kariery, 

gdyż te dwie rzeczy coraz bardziej zaczęły się przenikać i obecnie są wręcz 

nierozerwalne
49

. 

Rajdy samochodowe są jednym z najdroższych sportów. Uprawianie go na 

wysokim poziomie wymaga nakładów liczonych w milionach złotych. Sponsor 

angażujący się w tę dyscyplinę oczekuje zwrotu swojej inwestycji z nawiązką. 

Aby spełnić ten wymóg, trzeba działać bardzo efektywnie, wykorzystując 

każdą okazję do prezentacji logo sponsora, bądź jego produktów. Mnie 

sponsorzy stworzyli szansę ścigania się na poziomie Mistrzostw Europy  

i Świata, nie tylko dlatego, że kochają sport, ale przede wszystkim dlatego, że 

byli pewni, że zainwestowane w moje starty pieniądze przyniosą im określone 

korzyści – mówi Krzysztof Hołowczyc
50

. 

Oprócz niekwestionowanych zalet sponsoringu i jego przewagi nad 

innymi instrumentami marketingowymi, narzędzie to ma jeszcze jeden 

dodatkowy walor - społeczny. Wykorzystywany w ramach działalności 

CSR przedsiębiorstw urzeczywistnia deklaracje zapisane w ich misjach. 

Co więcej generuje wartość dodaną związaną z reputacją marki, którą 

trudno się zdobywa, a bardzo łatwo traci. Tym bardziej warto podkreślić 

kwestię CSR w kontekście planowania i realizacji sponsoringu, gdyż 

mimo powszechnie panującego przeświadczenia, że najważniejszą 

kwestią jest wytworzenie wartości z podjętej inwestycji to jednak można 

zauważyć, iż przedsiębiorstwa coraz chętniej angażują się w działalność 

sponsoringową w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Przykładem takiego podejścia jest przytaczana już wcześniej spółka  

z udziałem Skarbu Państwa - KGHM Polska Miedź S.A. Jej inwestycje  

w drużyny sportowe zlokalizowane w regionie lubińskim mają na celu 

przede wszystkim wzmacnianie wewnętrznych relacji pomiędzy 

pracownikami, pracodawcą a regionem. 

 

 

                                                      
48 http://www.sponsoring.pl/press.php?informacja=101 
49 K. Hołowczyc, Ile sportu, ile mediów” – recepta na sukces, [w:] Marketingowo o sporcie, 

praca zbiorowa pod red. H. Mruk, P. Jardanowski, P. Matecki, K. Kropielnicki, Poznań 2005, 

s. 179. 
50 Ibidem, s. 180. 

http://www.sponsoring.pl/press.php?informacja=101
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Mimo, iż udział spółek Skarbu Państwa w całkowitej wartości sponsoringu 

sportowego w Polsce nie przekracza obecnie kilkunastu procent to jednak 

należy pamiętać, że bez tych funduszy wielu sportowców, czy też klubów 

sportowych nie miałoby szans osiągnąć pozycji, którą mają dzisiaj.  Spółki z 

udziałem Skarbu Państwa angażują się obecnie w działania sponsoringowe w 

obszarze sportu w najbardziej lubianych i najpopularniejszych dyscyplinach, tj. 

piłka nożna, siatkówka, czy też piłka ręczna, a pomiary skuteczności 

powyższych działań pokazują, że realizacja projektów sponsoringowych 

przynosi znaczące korzyści dla swoich przedsiębiorstw. Najlepszym tego 

przykładem jest KGHM, dla którego każdy 1 000 zł wydany na 

sponsorowanie Łukasza Kubota przekładał się na ekwiwalent 62 330 zł 

wartości mediowej. Innym przykładem skuteczności sponsoringu 

sportowego jest PGNiG, którego każdy 1 000 zł wydany na 

sponsorowanie sportu był równy ekwiwalentowi ekspozycji marki w 

mediach wahającemu się od 1 200 do ponad 3 000 zł (w zależności od 

dyscypliny). Ponadto, wiele spółek z udziałem Skarbu Państwa angażuje się 

w działania sponsoringowe w rejonie swojej działalności. Nie pozostaje to bez 

wpływu na aktywizację regionu zarówno pod względem działań sportowych, 

jak również szeroko pojętej rozrywki.  

 

Pewne obawy związane z realizacją działań sponsoringowych w sporcie przez 

spółki Skarbu Państwa pojawiły się wraz z wejściem w życie Zarządzenia Nr 5 

Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zasad 

prowadzenia działalności sponsoringowej. Wyżej wymieniony dokument 

nakłada na jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i na spółki, w których udział 

Skarbu Państwa w kapitale zakładowym przekracza 50% szereg obowiązków  

i ograniczeń wynikających z realizacji sponsoringu. Ponad trzy lata jakie 

minęły od wejścia wspomnianego Zarządzenia w życie pokazują, iż mimo 

zmiany zasad inwestowania w profesjonalny sport spółki Skarbu Państwa nie 

zaniechały realizacji tego typu działań, a wręcz przeciwnie są one przez nie 

nadal rozwijane. 

Przeprowadzanie działań sponsoringowych w sporcie to proces 

skomplikowany i wymagający kontroli na każdym etapie realizacji. 

Niezbędnym warunkiem, aby podejmowane działania przyniosły pożądany 

zysk sponsorowi, jest właściwe zaplanowanie aktywności sponsoringowej oraz 

działań je wspierających. Przede wszystkim przed zaangażowaniem się  

w sponsoring należy zastanowić się jakie cele mają być osiągnięte 

poprzez zaangażowanie się w sport. Czy przesłanką tych działań ma być 

budowa świadomości marki, wzmocnienie jej wizerunku, wsparcie 

działań promocyjno-handlowych, czy też budowa reputacji spółki oraz 

pozyskanie sympatii opinii publicznej. Odpowiedź na tak postawione 

pytanie jest kluczową kwestią, od której na dalszych etapach zależeć będzie 

spójność i komplementarność działań sponsora.  
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Ponadto, w celu wyboru najbardziej efektywnej metody sponsoringu  

i osiągnięcia pożądanych rezultatów wymagane jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na poniższe kwestie. 

I. Określenie docelową grupę/y odbiorców działań sponsoringowych 

II. Upewnienie się, iż zakres naszych działań dotrze do docelowych 

odbiorców i obejmie wystarczającą liczbę osób 

III. Analiza kosztów wymaganych do aktywizacji sponsoringu, zarówno 

koszty opłat, jak też koszty wynikające z działań wspierających, itp. 

IV. Zapewnienie dopasowania podmiotu sponsorowanego do 

sponsorującego, tzn. upewnienie się, że posiadają pewne wspólne 

cechy, które wzmocnią poczucie zgodności u odbiorców i siłę 

skojarzenia pomiędzy nimi 

V. Dokonanie identyfikacji istniejących ryzyk (zarówno wynikających  

z realizacji przyjętej strategii, jak również konkurencji) oraz 

wypracować efektywne środki prewencyjne. 

Właściwe rozpoznanie powyższych obszarów jest zasadniczym warunkiem 

opracowania skutecznej strategii sponsoringowej. 

Zakłada się, iż jedynie 20-25% inwestycji sponsoringowych jest 

poprzedzonych odpowiednimi badaniami jakościowymi i ilościowymi, 

które pozwalają na podjęcie strategicznych decyzji. Wśród pozostałych 

75% znaczący odsetek stanowią projekty oparte na subiektywnych 

decyzjach osób zarządzających, niepodparte żadnymi „twardymi” 

danymi
51

. 

Powyższe szacunki wskazują, iż niezwykle istotnym aspektem z punktu 

widzenia prawidłowej realizacji działań sponsoringowych jest 

prawidłowe monitorowanie rezultatów prowadzonych działań 

sponsoringowych. Charakterystyczną cechą sponsoringu sportowego  

w Polsce jest nastawienie na obliczanie wyłącznie wartości mediowej, jak 

również przeprowadzanie badań post factum, czyli po zakończeniu 

przedsięwzięcia.  

Należy pamiętać, iż sama wartość mediowa, mimo iż stanowi niezwykle 

ciekawy i cenny wskaźnik, nie jest w stanie przedstawić wszystkich aspektów 

(tj. zmian zachowań) na jakie oddziałuje sponsoring. W celu ewaluacji 

wszystkich obszarów oddziaływania sponsoringu kluczowe staje się nie 

tylko określenie większej liczby wskaźników, ale również 

przeprowadzanie badań zarówno przed aktywizacją działań 

sponsoringowych, jak również w trakcie ich trwania. 

Na koniec należy jeszcze raz podkreślić, iż opracowanie strategii 

sponsoringowej powinno zostać poprzedzone wnikliwą analizą szeregu 

opisanych w niniejszym raporcie zagadnień. Tak opracowany dokument 

strategiczny będzie stanowił podstawę działań sponsoringowych, których 

realizacja będzie aktywnie zwiększać skuteczność podejmowanych przez 

przedsiębiorstwo działań wizerunkowych.  

                                                      
51 Sponsoring sportowy w Polsce, SportWin 2011, s.26. 
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