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Wstęp

Popularność sportu i jego znaczenie systematycznie wzrasta. Współczesny 
sport, zachowując swe funkcje biologiczne i społeczne, staje się wielowy
miarowy i realizowany w różnych formach instytucjonalnych. Jest także 
areną wielkich inwestycji i operacji finansowych.

Sport stał się produktem, na którego zapotrzebowanie zgłaszają sze
rokie kręgi odbiorców - konsumentów. Korzyści ekonomiczne, płynące 
z masowości jego uprawiania i oglądania, czerpane są zarówno przez za
wodników i trenerów, jak i różnego rodzaju menedżerów, organizatorów 
imprez, właścicieli reklamujących się przy tej okazji firm, właścicieli obiek
tów sportowych oraz media.

Postępująca komercjalizacja powoduje, iż zarządzanie organizacją spor
tową coraz wyraźniej zmierza w kierunku zadowolenia kibiców, gotowych 
zapłacić za dobre widowisko sportowe, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sportowcom możliwości rozwoju i osiągania sukcesów.

Problemy te szczególnie jaskrawo występują w Polsce. W dobie trwają
cej transformacji gospodarczej przeobrażeniom ulega także obraz sportu: 
zauważa się stopniową utratę tradycyjnie postrzeganej tożsamości organi
zacji sportowej.

Dotowane dotąd kluby w coraz większym stopniu są zmuszane do 
zwiększania komercyjnej sfery usług sportowych. Jest to trudne, gdyż 
dotychczasowe stałe zasilanie finansowe spowodowało niewrażliwość or
ganizacji na sygnały rynkowe. W rezultacie zmniejszających się środków 
finansowych oraz zmian otoczenia, systemy zarządzania sportem znajdują 
się w okresie destabilizacji. Sytuacja taka trwa od wielu lat, wskazując, że 
proces transformacji polskiego sportu jest naturalnym odbiciem szerszych 
procesów społeczno-gospodarczych w państwie.

Organizacje sportowe, chcąc zapewnić sobie właściwe warunki funk
cjonowania i rozwoju, muszą więc wnikliwie obserwować wydarzenia 
w polityce i gospodarce, zachowanie klientów i konkurencji, jak najwcze
śniej dostrzegać zmiany i wyciągać z nich wnioski. Muszą stawać się orga
nizacjami wrażliwymi na sygnały płynące z rynku i szeroko rozumianego 
otoczenia, czyli być gotowe do wprowadzania zmian wewnętrznych i ze
wnętrznych, a zatem skutecznego zarządzania (Kuc 2001).

Jednym z wariantów rozwiązania takiej sytuacji jest przekształcenie klu
bów sportowych w organizacje otwarte, charakteryzujące się:
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• traktowaniem kibica jako klienta,
• poszukiwaniem komercyjnych źródeł zasilania finansowego,
• ruchliwością,
• szybkim reagowaniem na zmiany w otoczeniu rynkowym (Perechuda 

2000b).
Tendencje urynkowienia działań są coraz silniejsze. Obok klubów sporto

wych, będących stowarzyszeniami, tworzone są podmioty prawa handlowego, 
uwzględniające w swoich działaniach mechanizmy rynkowe (przedsiębiorstwa 
osób fizycznych, spółki z o.o., spółki akcyjne, fundacje i inne). Umożliwiają 
to regulacje prawne dotyczące statusu prawnego polskich klubów i związków 
sportowych (Jaczynowski i in. 1993; Jaczynowski, Ryba 1993; Doktór 1993; 
Jaczynowski, Zyśko 1994; Panfil 2000; Perechuda 2000a; Szwarc 2000).

Zwiększające się inwestycje i przepływy finansowe występujące w spor
cie olimpijskim i zawodowym - wynikające z jego komercjalizacji i wzra
stającej popularności - stały się podstawowym kryterium wyznaczającym 
tempo rozwoju tej dziedziny kultury fizycznej (Łasiński, Panfil 2003).

W świetle powyższych wskazań niezbędne stało się eksponowanie 
orientacji marketingowej w zarządzaniu współczesnymi organizacjami 
sportowymi oraz zasad i mechanizmów działalności menedżerskiej, gdzie 
szczególną uwagę zwraca się na wysoki poziom sportowy, umiejętność two
rzenia widowiska sportowego, transferowanie zawodników i sponsoring. 
Nacisk na te elementy powoduje wyodrębnienie się w organizacjach spor
towych stanowisk menedżerskich i działów - sekcji zarządczych i marketin
gowych. Menedżerowie muszą stale rozpoznawać potrzeby aktualnych 
i potencjalnych nabywców oferty sportowej oraz wyzwalać nowe w celu 
przekształcania ich w popyt. Realizuje tym samym nowy kierunek zarzą
dzania organizacją sportową - nastawienie na klienta.

Tworzenie widowiska sportowego obejmuje kierowanie sportowcem 
w celu wywołania skutecznego i efektownego (estetycznego i emocjonalne
go) działania w rywalizacji sportowej oraz tworzenie oprawy imprezy sporto
wej, która stanowi „opakowanie” produktu, jakim jest rywalizacja sportowa. 
Umiejętność sprzedania atrakcyjnego widowiska sportowego w połączeniu 
z promocją sportowców i ich awansem sportowym stały się podstawowym 
mechanizmem determinującym rozwój sportu w nowej rzeczywistości. 
Zdaniem Doktóra (1998, s. 14) widowisko sportowe wymaga marketingu 
o podwójnej orientacji: „cenić trzeba wynik sportowy zamieniony na sukces 
finansowy, ale bez uwzględnienia aktorów całego systemu kultury fizycznej 
nie ma wielkich szans taki marketing, który podlega tylko racjonalności wy
nikającej z kalkulacji finansowych nakładów i kasowych przychodów”.

Transfer zawodnika to jego przejście z jednego klubu sportowego do 
drugiego za zgodą stron i z reguły ze zwrotem kosztów (odszkodowania) 
za wyszkolenie i promocje. W klubie sportowym zarządzanie transferowa
niem graczy to dysponowanie zawodnikami (pozyskanymi z zewnątrz oraz
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własnymi transferowanymi do innych klubów) oraz zasobami finansowymi 
w celu podniesienia poziomu sportowego zespołu reprezentującego dany 
klub lub osiągnięcie zysku finansowego (Panfil 2000a).

Zarządzanie sponsoringiem to dysponowanie widowiskiem tworzo
nym przez zespół sportowy, a także wizerunkiem graczy i trenerów w celu 
osiągnięcia zysku finansowego. Sponsoring jest działaniem, którego celem 
jest wzajemne świadczenie usług. Podejmowane jest w interesie i sponsoro
wanego, i sponsorującego. Sponsorowany udostępnia sponsorowi swoją po
zycję na rynku i popularność za stosowne świadczenia. Sponsor natomiast 
promuje w ten sposób swoje usługi lub towar, gdyż fakt sponsorowania jest 
przekazywany opinii publicznej (Panfil 1999). Taka działalność pozwala na 
wyprzedzenie konkurentów i umocnienie pozycji rynkowej.

Zmiana statusu organizacji sportowej, wpływające na nią czynniki ryn
kowe, konkurencja, wymuszają wysoką rentowność finansową, sprawność 
organizacyjną i merytoryczną. Sposoby osiągania wysokiej sprawności czy 
szeroko rozumianej efektywności organizacji nie są w literaturze fachowej 
istotnie zaznaczone. O ile aspekty finansowe w ocenie efektywności są 
interpretowane jednoznacznie, o tyle aspekty organizacyjne (marketingo
we) i merytoryczne (związane z obszarem działań sportowych) są różnie 
postrzegane. Wydaje się, że interesujący i adekwatny może być system ak
sjologiczny (wartościujący i oceniający) powiązany z systemem ocen prak- 
seologicznych. System ten odniesiony do szeroko rozumianego sportu - od 
nauki o sporcie do organizacji sportowej - wymaga pewnego komentarza.

Zastosowanie prakseologii w nauce o sporcie opiera się na założeniu, iż 
obydwie nauki zajmują się działaniami ludzkimi. Prakseologia w tej dzie
dzinie jest najogólniejszą z nauk i wskazuje na sposoby ulepszania działań, 
m.in. sportowych. Usprawnianie powinno być poprzedzone wartościowa
niem, a prakseologiczny system ocen odnosi się właśnie do działań - ich 
celów, sposobów i wyników; wyróżnia się przy tym jasnością i spójnością 
definicji. Działalność organizacji sportowej musi być racjonalna, stąd też 
wskazane jest zastosowanie konkretyzacji prakseoldgicznych zasad postę
powania i dyrektyw.

Prakseologiczna ocena sprawności działań należy do ocen utylitarnych, 
tj. zrelatywizowanych stosunku do celu działania. Jej przedmiotem może 
być zarówno zawodnik czy trener, jak i menedżerowie organizacji spor
towej. Podstawowym warunkiem oceny sprawności działania jest stopień 
osiągania celów, a głównymi postaciami: skuteczność, efektywność, eko
nomiczność, korzystność i racjonalność.

Uniwersalna literatura z zakresu zarządzania organizacją rzadko posłu
guje się pojęciem prakseologicznym sprawność działania1. Prace z dziedziny

W literaturze światowej terminem zbliżonym jest „efekty wność działania” (efficiency, 
Effizienz, efficacite).
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zarządzania organizacjami nawiązują jednak do aksjologii prakseologicznej 
jako spójnego systemu. Ich autorzy najczęściej posługują się innymi poję
ciami prakseologicznymi, jak np. „efektywność”, „skuteczność”, „ekonomicz- 
ność”, nadając im znaczenie syntetyczne, tak jak prakseologia - sprawności. 
Na przykład Rummler i Brache (2000) wykorzystali w swojej pracy termin 
„efektywność”, jako syntetyczną postać praktycznych walorów działania 
uwzględniającą - inaczej niż w prakseologii - wyłącznie efekty zamierzone. 
Autorzy, mówiąc o efektywności, kładli duży nacisk na realizację postawio
nego celu. Według prakseologii jest to postać skuteczności działań. W rozu
mowaniu prakseologicznym ich praca dotyczyła podnoszenia skuteczności 
i generalnie sprawności działań.

Autorami, którzy w swoich pracach nawiązują do aksjologii prakse
ologicznej, a jednocześnie odnoszą ją do nauk o sporcie, są: T. Ulatowski, 
J. Morawski, J. Kosendiak, G. Basiński, R. Panfil, K. Perechuda, Z. Naglak, 
J. Dziąsko. W ich publikacjach, a także w podstawowej literaturze prakse
ologicznej i organizacyjnej, oceny odnoszą się głównie do poziomu bezpo
średniego sprawcy (Robbins 1998). Brakuje prac dotyczących sprawności 
złożonych działań. Klasyczna prakseologia nie zajmowała się bowiem 
sprawnością działania wielkich organizacji. Jako mankament prakseologii 
wytknięty został właśnie brak zainteresowań warunkami działań makro- 
społecznych czy makroekonomicznych (Wawrzyńczak 1985). Czy zatem 
kryteria ocen prakseologicznych można odnieść do współczesnych, złożo
nych organizacji sportowych?

Rozważania prakseologiczne na poziomie bezpośredniego sprawcy nie 
są równoważne z dylematami na poziomie makroprakseologii, gdzie zdrowy 
rozsądek musi być wspomagany pogłębioną wiedzą naukową. Opierając się 
jednak na założeniu T. Kotarbińskiego: „uczestnicy walki podobnie postę
pują w walce mikro-, jeden na jednego, i na wysokim szczeblu dowodzenia, 
w walce makro-, armia z armią”, można przyjąć, że zasady mikroprakseologii 
można wykorzystać również na poziomie makro- (Pszczołowski 1982b, s. 11).

Niniejsza praca jest zatem próbą wskazania na możliwości oceny 
sprawności działań na poziomie komercjalizowanej (głównie klubu spor
towego) organizacji sportowej. Inspiracją do niej są słowa Kotarbińskiego: 
„Rozwijajcie prakseologię. Nie powtarzajcie wokoło tego, co ja powiedzia
łem. Idźcie dalej” (Pszczołowski 1982b, s. 7).

Praca jest naturalną kontynuacją rozpoczętych przed laty starań, zmie
rzających do zbudowania prakseologicznej (efektywnościowej) koncepcji 
oceny działań w sporcie. Jest rozwinięciem publikacji, w których skoncen
trowano się na bezpośrednich sprawcach działań - zawodniku i trenerze 
- podmiotach procesu treningowego (Basiński 1984, 1988, 1991, 1992).

Celem pracy jest zbudowanie modelu oceny sprawności zarządzania 
organizacją sportową, działającą i przekształcającą się w warunkach
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gospodarki rynkowej, na podstawie kryteriów i postaci ocen sprawno
ściowych.

Metodologiczne założenia przyjęte w pracy są w istocie ujęciem prak- 
seologiczno-systemowym, w którym bada się zjawiska z ogólnometodo- 
logicznego punktu widzenia, jednocześnie rozpatrując je w kategoriach 
systemów ze względu na działania człowieka, ich otoczenie społeczne 
i uwarunkowania sprawnościowe.

Wychodzi się z założenia, że istnieje możliwość - a nawet koniecz
ność - oceny współczesnej organizacji sportowej już nie tylko pod kątem 
sportowym, jak to działo się do tej pory w instytucjach budżetowych, ale 
także organizacyjnym i ekonomicznym, czyli parametrów typowych dla 
organizacji profitowych. Tego typu ocena organizacji sportowej w wielu 
kategoriach niczym nie różni się od ocen innych przedsiębiorstw przyno
szących zyski.

Dodatkowo za koniecznością wprowadzenia ocen utylitarnych prze
mawia fakt, iż często poniesione nakłady nie przynoszą spodziewanych 
wyników, są zbyt duże w stosunku do wartości społecznej wyników spor
towych (wartość ‘społeczną wyznacza stopień zainteresowania widzów, 
mediów, sympatyków i sponsorów uzyskiwanymi wynikami). Niekiedy 
natomiast stosunkowo niewielkim nakładom towarzyszą znaczące wyniki. 
Wydaje się więc, że wprowadzenie ocen prakseologicznych do działalności 
sportowej pozwoli na poznanie mechanizmu sukcesu i porażek w sporcie, 
a w konsekwencji na uporządkowanie i zracjonalizowanie zarządzania tak 
ważną dziedziną życia społecznego (Panfil 2000).

Zakłada się, że w organizacji sportowej wyróżnić można trzy poziomy 
funkcjonowania i zarządzania: najwyższy (strategiczny), średni (taktyczny) 
i najniższy (operacyjny). Postacie oceny sprawności mogą być na nich takie 
same, ale muszą uwzględniać ich specyfikę, tj. różny rodzaj i zakres działań 
(podmioty odpowiedzialne za działania), a w konsekwencji różne kryteria 
i miary oceny.

Praca składa się z pięciu rozdziałów, wyznaczonych logiką procesu 
poznawczego i badawczego. W rozdziale 1 przedstawiono współczesne ten
dencje w rozwoju sportu. Wskazano na różnicowanie się (zwiększanie) per
spektyw postrzegania sportu, a także tworzenie hybrydowych form przez 
przenikanie do sportu elementów rynkowych. Sport wyczynowy komercja
lizuje się. Rzutuje to na organizację sportową, która coraz częściej przybiera 
postać firmy sportowej - typowej spółki prawa handlowego. Eksponuje 
się walory widowiska sportowego, pozyskiwanie widza i sponsora, zabiega 
o tworzenie pozytywnego wizerunku publicznego. Coraz większy nacisk 
kładzie się na działalność menedżerów w organizacjach sportowych, któ
rych szczególnym zadaniem jest pozyskiwanie zasobów niezbędnych do 
realizacji celów organizacji sportowej.
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Rozdział 2 charakteryzuje organizację sportową jako system działania. 
Ujęcie systemowe pozwała na analizę dowolnej organizacji w aspekcie 
elementów tworzących jej strukturę (struktura statyczna-podsystemy). 
Postawa systemowa nakłada m.in. konieczność wyodrębnienia różnych po
ziomów organizacji (poziomy zarządzania), którym przypisuje się określo
ne skale działań (kompetencje decyzyjne). Całość organizacji i poszczególne 
podsystemy traktuje się w kategoriach zachowań celowo zorientowanych, 
opartych na zachodzących w organizacji związkach przyczynowo-skutko
wych wynikających z modelu sprzężenia zwrotnego (struktura dynamicz- 
na-relacje).

W rozdziale skoncentrowano się na analizie organizacji sportowej jako 
systemie adaptującym się, w którym określa się główne kierunki zmian 
i wskazuje, że konieczne jest ciągłe przystosowywanie się do nich. Dzieje się 
tak z powodu gwałtownych zmian w otoczeniu organizacji (kapitał finanso
wy, zmiany preferencji rynkowych, nowe formy konkurencji itp.).

Interpretację uniwersalnego modelu organizacji przedstawiono na 
przykładzie komercyjnego klubu sportowego.

Rozdział 3 traktuje o prakseologicznym systemie ocen (wartościowa
nia). Scharakteryzowano przedmiot badań prakseologii (teorii sprawnego 
działania) i system oceny (uwarunkowania) działań oraz pojęcie „spraw
ność” i postacie ją wyrażające (skuteczność, efektywność, ekonomiczność, 
korzystność, racjonalność).

W rozdziale 4 przedstawiono model zarządzania współczesną orga
nizacją sportową dostosowaną do wymagań rynkowych. Po określeniu 
celów i funkcji organizacji szczegółowo scharakteryzowano poszczególne 
poziomy zarządzania (strategiczny, taktyczny i operacyjny), wskazując na 
kompetencje zarządzających nimi menedżerów. Współczesną organizację 
sportową przedstawiono jako organizację komercyjną uwzględniającą rze
czywistość rynkową ze wszystkimi jej konsekwencjami zarządczymi.

Rozdział 5 koncentruje się na instrumentach oceny sprawności zarzą
dzania. Wyróżniono w nim sportowy i organizacyjno-zarządczy obszar 
identyfikacji ocen. Wskazano na konieczność uwzględnienia różnych 
perspektyw oceny wynikających z różnych segmentów otoczenia (kibice, 
sportowcy, sponsorzy, pracownicy...). Wyróżniono kryteria i miary ocen 
oraz podjęto próbę zbudowania modelu ocen sprawnościowych uwzględ
niającego różne funkcje i działania. Model oceny sprawności zarządzania 
stanowi zatem warunek działań optymalizacyjnych (usprawniających) 
w organizacjach sportowych.

W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotową oraz metodę 
projektowania - przy próbie konstrukcji modelu oceny prakseologicznej 
w organizacji sportowej.



1 Rozwój współczesnego sportu 
■ i organizacji sportowych

1.1. Marketingowe aspekty współczesnego sportu
Obserwując tendencje w rozwoju sportu, należy wskazać postępującą komer
cjalizację i eksponowanie orientacji marketingowej w strategii rozwoju sportu, 
szczególnie sportu wyczynowego.

Jedność sportu, zarówno w jego dotychczasowym wymiarze organiza
cyjnym, jak i społecznym, coraz bardziej zanika. Klub sportowy w swej obec
nej formie traci znaczenie, ponieważ coraz częściej sport realizuje się poza 
nim. Nie każdy bowiem klub może stać się skomercjalizowaną agencją usłu
gową (Heinemann 1987). Zacierają się również linie rozdziału sportu od 
innych form kultury fizycznej. Tworzą się nowe formy ekspresji ciała, jak ta
niec, medytacja, ćwiczenia jogi, trening autogenny. Zanikają też granice 
między formami zachowań rekreacyjnych i wakacyjnych, w których poszu
kuje się odprężenia, rozrywki i zmiany trybu życia. Wzrasta zależność sportu 
od środowiska naturalnego i społeczno-kulturalnego. Sport rekreacyjny sta
je się przedmiotem polityki lokalnej (w niektórych społecznościach baseny 
pływackie przekształcone są z wyczynowych na powszechnie dostępne; do
tyczy to również innych obiektów sportowych i znajduje odzwierciedlenie 
w planowaniu terenów rekreacyjnych). Zatem współczesny sport postrzegany 
jest z różnych perspektyw (rys. 1), wynikających z kilku pi zesłanek.

Rys. 1. Zróżnicowane perspektywy sportu (Źródło: Stier Jr 2001)
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a

• rozmiary i złożoność przedsięwzięć sportowych,
• rosnący wpływ sportu na poszczególne organizacje i społeczeństwa,
• złożoność w planowaniu, zarządzaniu i administrowaniu sportem,
• źródła zasobów (pieniądze, zaangażowanie, czas), potrzebnych do 

prowadzenia działalności sportowej,
• poszerzanie obszaru aktywności sportowej (powstawanie nowych 

dyscyplin).
Zmiany te trafnie przewidział Heinemann, który już w 1987 roku wska

zywał na stopniową utratę jednolitej konstytucji i tożsamości sportu. Twier
dził, że istnieć będzie równolegle wiele modeli sportu współczesnego 
o odmiennej ideologii oraz sposobach organizacji, m.in.: model sportu eks- 
presywnego, model związany z rywalizacją, model komercyjny oraz ich od
miany. Uczestnictwo w sporcie wyrasta współcześnie z różnych motywacji, 
dyktowanych możliwościami (finansowymi, czasowymi itp.), oraz rozma
itych zainteresowań, których zaspokojeniu powinny służyć różne formuły 
organizacyjne. Zamknięty system sportu stwarzał ofertę selektywną realizo
waną tylko poprzez kluby sportowe. Liczne grupy, którym ten model nie 
odpowiadał, były całkowicie pozbawione uczestnictwa w sporcie. W otwar
tym systemie sportu powstaną nowe modele klubu, uwzględniające inną 
działalność, strukturę organizacyjną, zasady członkostwa oraz zróżnicowane 
oferty aktywności.

Otwartość współczesnego sportu powoduje pojawianie się i rozwój 
różnych form instytucjonalnych. Charakterystycznym zjawiskiem kilku 
ostatnich lat jest znaczny wzrost liczby podstawowych organizacji kultury 
fizycznej o innych niż do tej pory statusach prawnych. Oprócz tradycyjnych 
jednostek i zakładów budżetowych działalność w zakresie kultury fizycznej 
podjęły przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki akcyjne, spółki z o.o., fun
dacje i inne (rys. 2). Szczególnie dynamicznie rośnie liczba przedsiębiorstwa 
osób fizycznych, które oprócz spółek akcyjnych i fundacji uznać można za
trwały element systemu organizacyjnego kultury fizycznej.

Stowarzyszenia
i związki sportowe

Dawniej Obecnie

Przedsiębiorstwa 
budżetowe

• prywatna działalność
• spółki akcyjne
• spółki z o.o.
• spółki mieszane
• fundacje

Rys. 2. Kształtowanie się nowych form organizacji sportowych (Źródło: 
opracowanie własne)

Narastające sprzeczności między celami sportu zawodowego i quasi- 
-zawodowego, realizowanego przez duże kluby sportowe (zwłaszcza pierw
szoligowe kluby piłki nożnej), a ich statusem prawnym, jako stowarzyszeń
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społecznych o celach niezarobkowych, doprowadziły do sytuacji, w których 
działacze dokonują coraz częściej przekształceń sekcji klubów w spółki ak
cyjne. W następstwie tych zmian macierzyste kluby sportowe mające status 
stowarzyszeń społecznych stają się jednocześnie akcjonariuszami spółek za
wiązanych na bazie własnych sekcji (Łasiński, Rokita 1999). Zarysowujące 
się tendencje wskazują, że zjawisko transformacji klubów sportowych lub 
niektórych ich sekcji w spółki kapitałowe będzie miało trwalszy i szerszy 
zasięg (np. decyzje Polskiej Ligi Koszykówki).

Od wielu lat następuje w Polsce rozpad wielosekcyjnych klubów. We
dług Doktóra (1994, s. 14) „obserwowany zmierzch klubów «molochów», 
które traciły na swej efektywności sportowej pod ciosami ekonomicznej 
transformacji i szokowej terapii finansowej oraz budżetowej, doprowadził 
do zmiany aksjologii działań sportowych: sukces sportowy pozostał nadal 
naczelnym motywem sportowania i organizacji klubu wyczynowego, lecz 
pojawił się nagle i spontanicznie motyw ekonomiczny, czyli zysk lub renta 
od zainwestowanego kapitału [...] Klub sportowy dopisał więc do swojej 
organizacji funkcję drugą - produkcję wymiernego sukcesu ekonomiczne
go. Takie przewartościowanie strategicznych celów organizacji sportowej 
nadal zachowuje zawodnika i trenera jako producentów sukcesu, lecz liczne 
transfery zawodnicze pokazują dążenie do zysku jako regulatora zachowań 
zawodniczych i menedżerskich”.

W przeszłości strategia polskiego sportu wyczynowego nastawiona 
była na maksymalizację wyników. Świadczą o tym: szczególne popieranie 
wybranych dyscyplin i konkurencji, specjalne sposoby selekcji, centralne 
planowanie i programowanie szkolenia sportowego, malejąca rola klubów 
sportowych, specyficzny sposób rozdzielania finansów i kształtowania bazy 
treningowej. Obecnie, gdy sport wyczynowy staje się głównie działalnością 
komercyjną i profesjonalną, strategie kierowania nim są sprawą indywidu
alną każdej organizacji i powinny być związane z oczekiwaniami lokalnymi, 
a nie ogólnopaństwowymi. Państwo może ewentualnie wspierać dyscypliny 
i konkurencje, które oprócz dążności do wysokich wyników, spełniać będą 
w szerokim ujęciu postulaty ogólnospołeczne. Zarządzanie organizacją 
sportową powinno zmierzać do zadowolenia kibiców, gotowych zapłacić za 
dobre widowisko sportowe, przy jednoczesnym zapewnieniu sportowcom 
możliwości rozwoju i osiągania sukcesów. Takie podejście narzuca specyfi
kę działalności w sferze sportu. Polega ona na tym, iż dostosowując organi
zacje sportowe do realiów rynkowych, należy zwrócić szczególną uwagę na 
zarządzanie podstawowymi kadrami, które oprócz kadry szkoleniowej sta
nowią sportowcy (Łasiński, Rokita 1999).

Postępująca komercjalizacja sportu i rozwój orientacji marketingowej 
zadecydowały o wyróżnieniu marketingu sportowego. Zdaniem Wyż- 
nikiewicz-Kopp (1996) marketing sportowy jest swoisty, ponieważ „pro-
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dukt”, który sport oferuje, nie jest podobny do innych. Jednostki za
spokajające potrzeby sportowe lub przeżycia związane ze sprawnością psy
chofizyczną nie zawsze są w stanie przewidzieć rezultatów spowodowanych 
spontaniczną naturą tej aktywności, niekonsekwencji różnych zdarzeń oraz 
niespodzianki pojawiające się w otoczeniu, w którym dąży się do osią
gnięcia zamierzonego wyniku. Dlatego menedżerowie sportu mają do 
czynienia ze specyficznym wyzwaniem, wynikającym z nat ury tego 
przedsięwzięcia.

W znaczeniu instrumentalnym marketing w sporcie jest zbiorem tech
nik działania zorientowanych na potrzeby nabywcy oferty sportowej (Kli- 
siński 2000). Kupującym jest najczęściej kibic sportowy albo uczestnik zajęć 
sportowo-rekreacyjnych - to dla nich menedżer musi zwiększać korzyści, 
np. przez zmianę oferty sportowej.

Niektórzy jednak podzielają pogląd tych specjalistów marketingu, któ
rzy sądzą, że ogólne zasady marketingowe mają charaktei uniwersalny, są 
wspólne dla różnych rodzajów działalności, wręcz takie same dla wszyst
kich towarów i usług. Wobec tego nie ma sensu określenie „maiketmg 
sportowy, rekreacyjny, turystyczny” - raczej należy mówić o zastosowaniu 
metod marketingu w sporcie (Izydorczyk 2000).

Do szczególnych wyróżników produktu sportowego realizowanego 
w formie usługi należą: niematerialnosć, niepowtarzalność, jednorazowość 
i nieuchwytność. To sprawia, że zarówno organizacja sportowa, jak i poten
cjalny konsument, decydując się na jego zakup, ponoszą chwilowe ryzyko. 
Niezadowolenie klienta obniża pozycję rynkową organizacji (Wyżnikie- 
wicz-Kopp i in. 1996, s. 71).

W sporcie zarówno zawodowcy, jak i amatorzy charakteryzują się emo
cjonalnym podejściem do pracy. Ich uczestnictwo w sporcie wynika z pasji, 
która jest coraz częstszym wyznacznikiem podejmowania działań w sferze 
produkcji i usług gwarantującym zaangażowanie, poświęcenie i skutecz
ność w osiąganiu celów. Jednocześnie w sporcie, podobnie jak w sztuce, 
wyłączna maksymalizacja zysku nie jest czynnikiem determinującym sku
teczne długookresowe działanie. Zapomnieli lub nie wiedzieli o tym polscy 
działacze sportowi, co doprowadziło do sytuacji, w której zarządzanie orga
nizacjami sportowymi - ze względu na swą specyfikę - pozostaje w tyle 
i musi się uczyć od innych. Zatem zasadniczą i konieczną zmianą jest prze
budowa myślenia w wartościowaniu sportu - sztuka tworzona przez spor
towców i szkoleniowców.

W konsekwencji „urynkowienia” współczesnego sportu zmieniają się 
także mechanizmy profesjonalnego zarządzania organizacjami sportowymi. 
Rośnie znaczenie doświadczenia i wiedzy menedżerskiej. Jej skala uwarun
kowana jest wielkością organizacji, poziomem zarządzania i charakterem 
pełnionych funkcji (Mahony, Pitts 1998).
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Na poziomie klubu sportowego, będącego reprezentatywną formą 
organizacji sportowej, nie można dążyć wyłącznie do uzyskiwania coraz 
lepszych wyników sportowych. Należy dodatkowo orientować się na sku
teczność organizacyjną oraz ekonomiczną. Zasada skuteczności sportowej, 
organizacyjnej i ekonomicznej powinna być podstawowym wyznacznikiem 
zachowań, działań i decyzji podejmowanych przez zarządzających instytu
cjami sportowymi. Oznacza to konieczność permanentnego doskonalenia 
kadry menedżerskiej, organizacyjnej oraz administracyjno-technicznej 
w kierunku wzrostu kompetencji. Spowoduje to niewątpliwie wzrost presti
żu i wiarygodności organizacji sportowych w poszczególnych segmentach 
otoczenia: formalnoprawnego, politycznego, społecznego, gospodarczego 
i międzynarodowego (Perechuda 1999).

1.2. Transformacje organizacji sportowych
Transformacje organizacji sportowych rozpatrzyć można na przykładzie 
organizacji (klubów) zajmujących się profesjonalną działalnością sportową. 
Zasadniczo różnice między sportem powszechnym a profesjonalnym spro
wadzają się do tego, że nadrzędnym celem sportu uprawianego przez więk
szość sportowców (sport powszechny) jest satysfakcja z jego uprawiania: 
sport uprawiany jest głównie dla siebie, natomiast we współzawodnictwie 
profesjonalnym sport, oprócz samodoskonalenia się zawodników, upra
wiany jest głównie dla innych (sympatyków, sponsorów). Sport, zarówno 
uprawiany dla własnej satysfakcji i wszechstronnego rozwoju osobowości, 
jak i profesjonalny, uprawiany przez nielicznych dla szerokiej rzeszy sympa
tyków, stanowi ważną dziedzinę kultury fizycznej, gdyż cieszy się dużą po
pularnością i wpływa na kształtowanie postaw społecznie akceptowalnych.

W dobie gospodarki rynkowej kluby sportowe ewoluują w kierunku 
organizacji zorientowanych na zysk. Oznacza to przede wszystkim zdobycie 
kompetencji w zakresie samodzielnego generowania zasileń finansowych. 
Podstawowym celem klubu jest nadal świadczenie usług sportowych jest 
to również jego funkcja podstawowa. Jednak klub, działając w warunkach 
gospodarki rynkowej, zmuszony jest uwzględniać dodatkowe funkcje: mar
ketingową oraz finansową (rys. 3). Klient staje się najważniejszym podmio 
tem instytucji sportowej. Stąd też zachodzi potrzeba stosowania na szeroką 
skalę funkcji marketingowej, umożliwiającej - poprzez badania rynku - 
promocję i reklamę, zachęcenie klientów do korzystania z usług sportowych, 
zdrowotnych i rekreacyjnych (Perechuda 2000b).

Również funkcja finansowa odgrywa ważną rolę (w znaczeniu optyma
lizacji przepływów finansowych oraz utrzymania płynności finansowej). 
Kluby nie mogą liczyć na dotacje i subwencje z budżetu państwa lub budzę-
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tów samorządowych na cele szkoleniowe, a jedynie na realizację podstawo
wych celów, np. edukację uzdolnionych sportowców lub utrzymanie 
obiektów.'Każdy klub powinien precyzyjnie określić wizję, misję oraz cele 
strategiczne, taktyczne i operacyjne (rys. 3), co umożliwi mu przygotowa
nie właściwej oferty produktów i usług sportowych, adekwatnych do po
trzeb i oczekiwali klientów. Ostatecznym weryfikatorem celowości istnienia 
klubu sportowego jest zatem rynek nabywcy jego produktów i usług. 
W konsekwencji kluby sportowe są zmuszone do restrukturyzacji w pod
systemach:

• Sportowym: rodzaj, sposób i zakres świadczenia usług sportowych.
. Finansowym: maksymalizacja zasileń oraz minimalizacja wydatków 

finansowych.
• Marketingowym: badanie i określenie profilu klienta, zarządzanie pro

duktem sportowym.
• Struktury organizacyjnej: przejście z klasycznej struktury liniowej na 

nowoczesne struktury organizacyjne.
• Metod zarządzania: zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnej meto

dy zarządzania.
Kluby sportowe, realizując dwa podstawowe cele strategiczne: prze

trwanie i rozwój, zmuszone są do ciągłych zmian organizacyjnych, zarząd
czych, finansowych i marketingowych. Wynika to z walki konkurencyjnej, 
która w pierwszej fazie dotyczy zapewnienia wpływów finansowych przez 
opanowanie jak największej części rynku produktów i usług sportowych.

Wszelkiego typu procesy restrukturyzacyjne powinny uwzględniać 
następujące kryteria:

• Redukcja kosztów funkcjonowania klubu sportowego.
• Redukcja czasu trwania procesów.
• Optymalizacja zadowolenia klienta.
• Tworzenie potencjału rozwoju klubu sportowego.
Efektywną restrukturyzację klubów umożliwia radykalne przemode

lowanie wszystkich podobszarów ich funkcjonowania. Zmiany cząstkowe 
są tutaj niewystarczające i w perspektywie nie mogą uzdrowić finansowej 
i rynkowej sytuacji organizacji sportowej. Należy zatem zastosować podej
ście kompleksowe, obejmujące następujące instrumenty zmian:

• Określenie strategii klubu, polegającej na zmianie myślenia kategoria
mi instytucji dotowanej przez państwo czy też samorządy lokalne.

• Przedefiniowanie filozofii funkcjonowania organizacji, stowarzyszeń, 
związków i klubów sportowych. Inny zakres funkcjonowania będzie miał 
mały amatorski ludowy zespół sportowy, inny duży profesjonalny klub 
I ligi koszykówki. Pierwszy będzie propagował wartości społeczno-kultu
rowe adresowane do społeczności lokalnej (wsi, miasteczka, gminy), nato
miast funkcjonowanie dużego klubu profesjonalnego będzie zależeć przede
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wszystkim od relacji między dostarczonym widowiskiem sportowym 
a oczekiwaniami kibiców, władz lokalnych oraz sponsorów (rys. 4).

• Sprecyzowanie nowej misji. Kluby, stając się samodzielnymi organiza
cjami o charakterze gospodarczym, powinny dążyć do dostarczania klientom 
ciekawego widowiska sportowego. Można stwierdzić, że polskie kluby I ligi ko
szykówki czy też I ligi żużlowej coraz lepiej realizują ten cel. „Produkt sportowy 
w trakcie meczu koszykówki ma bardzo szerokie znaczenie. Nie jest to wyłącz
nie gra, lecz także kreowanie przestrzeni meczowej w postaci rekreacyjno- 
- wypoczynkowej: oprawy muzycznej, oprawy wizualnej, pokazów tanecznych, 
infrastruktury gastronomicznej, podsycania napięcia na widowni itp. Stosuje 
się przy tym wyrafinowane techniki promocji, reklamy i public relations.
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Samofinansowanie
Symboliczne rozliczanie 
finansowo-rzeczowe

lokalnej lokalnych

Rys. 4. Elementy zakresu funkcjonowania amatorskiego i profesjonalnego klubu sporto
wego (Źródło: Perechuda 2000a)

• Zmiana formy organizacyjnoprawnej. Tradycyjnie dotychczas doto
wane kluby przekształcane są w sportowe spółki prawa handlowego. Kil
kunastoletnie doświadczenia restrukuryzacyjne wskazują, że proces ten nie 
przebiega łatwo. Brak większego zainteresowania udziałowców i ich słabość 
kapitałowa stanowią poważną przeszkodę w formowaniu się np. sporto
wych spółek akcyjnych.

Tworzone są również firmy sportowe prowadzone przez osoby fizycz
ne po zarejestrowaniu się jako przedsiębiorcy oraz w formie stowarzyszeń. 
W procesie przekształceń prawnych zachodzi konieczność korzystania 
z fachowej pomocy specjalistów prawa gospodarczego. Jednocześnie należy 
uwzględnić wiele kryteriów, m.in.:

- docelowy model funkcjonowania: amatorski, półamatorski, komer
cyjny,

- rzeczywiste i niejawne cele właścicieli,
- wielkość klubu,
- wielkość sprzedaży usług sportowych,
- typ struktury organizacyjnej,
- system i metodę zarządzania,
- docelowy udział w rynku usług sportowych,
- stopień dywersyfikacji produktów sportowych.
• Przeprojektowanie struktury organizacyjnej - przez np. odchodzenie 

od struktur liniowych (hierarchicznych), poprzez struktury macierzowe do
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współczesnych form zespołów projektowych, koncentrujących się na zada
niach i procesach (układy heterarchiczne), (Hamel, Prachałd 1999; Płoszaj- 
ski 2000; Rummler, Brache 2000).

• Zaprojektowanie i wdrożenie nowej metody zarządzania. Współcześ
nie wyróżnia się następujące metody zarządzania: organizację wirtualną, 
zarządzanie zintegrowane, procesami, „odchudzające”, reinżynierią przed
siębiorstwa oraz zarządzanie wiedzą czy organizację „inteligentną”.

• Kreowanie polityki personalnej i marketingowej. Opracowanie stra
tegii eksponującej nastawienie na klienta zewnętrznego (widza, sponsora) 
i wewnętrznego (ścisłe relacje międzydziałowe, sekcyjne - poziome) przy 
założeniu, że wszyscy w organizacji współtworzą wynik, tj. sukces lub po
rażkę (Nonaka, Tageuchi 2000).

• Wybór strategii konkurowania - np. strategia konkurencji Portera 
(1994), strategia wzrostu Ansoffa (1985) czy strategia marketingowa Kode
ra (1994).

Przekształcenie formalnoprawne klubu sportowego nie oznacza auto
matycznego wzrostu efektywności jego funkcjonowania. Konieczna jest 
harmonijna transformacja wszystkich jego modułów i elementów organiza- 
cyjno-zarządczych (rys. 5). Zmiany w otoczeniu społecznym, politycznym, 
gospodarczym, prawnym, technologicznym, kulturowym wymuszają trans
formację wewnętrznych procesów w klubach sportowych, które powinny 
zapewnić produkt (usługę) spełniający oczekiwania klientów instytucjo
nalnych oraz indywidualnych konsumentów (np. kibiców). Przekształcenie 
tylko jednego modułu, bez uwzględnienia zmian w innych elementach or
ganizacji, prowadzi z reguły do pogorszenia efektywności instytucji spor
towej.

W procesie przekształcania klubu należy stosować rachunek ekono
miczny umożliwiający ocenę racjonalności (sensowności) przedsięwzięcia. 
Oprócz tego powinno uwzględniać się nie tylko kryteria finansowo-eko
nomiczne, ale także kryteria pozamaterialne: społeczne, kulturowe i poli
tyczne. Wszystkie te kryteria powinny być uwzględnione przez organy 
założycielskie klubów sportowych przed podjęciem decyzji restruktury- 
zacyjno-prywatyzacyjnych.

Mały gminny klub sportowy funkcjonujący w regionie silnego bezro
bocia ma niewielkie szanse na samodzielność finansową w warunkach go
spodarki rynkowej. Jego celem strategicznym nie może być komercjalizacja 
usług sportowych, lecz zaoferowanie bezrobotnym możliwości spędzenia 
wolnego czasu. Odwrotnie przedstawia się sytuacja w bogatym ośrodku 
wielkomiejskim, w którym tradycyjne dotowanie dużego klubu sportowego 
z funduszy samorządowych może być zastępowane przez sponsoring orga
nizacji gospodarczych (Perechuda 2000a).
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ZMIANY
W OTOCZENIU
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Rys. 5. Harmonijna transformacja klubu sportowego (Źródło: Perechuda 
2000a)

Nowoczesnym instrumentem restrukturyzacji jest Business Process 
Reengineering (zarządzanie reinżynierią przedsiębiorstwa). W myśl jego 
metodologii klub sportowy można ujmować jako zespół procesów.

W klubach sportowych następuje często autonomizacja realizacji ce
lów sportowych oraz związanych z zarządzaniem organizacją. W klubach 
zajmujących się kilkoma dyscyplinami sportowymi istnieje dodatkowo 
problem rywalizacji o ustalenie hierarchii celów. Można przyjąć, bardzo 
ogólnie, że celem organizacji jest zapewnienie warunków do realizacji celu 
sportowego; bywa że jest nim utrzymanie drużyny do końca rozgrywek, 
mimo osiągnięcia przez nią wcześniej celów sportowych.

Jednak największą trudność stanowi uzyskanie równowagi między 
celami sportowymi a organizacyjnymi. Ustalenie, czy to sukces sporto
wy zapewnia zyski finansowe, czy też odpowiednie inwestycje finansowe 
oraz sprawne zarządzanie aktywami organizacji pozwalają osiągnąć wyniki 
sportowe, jest trudne. Na pewno osiąganie wybitnych wyników sportowych 
przyciąga kapitał za pośrednictwem sponsorów, inwestorów, wolontariuszy, 
kibiców (Sieja 2000).

Dlatego racjonalne wydaje się stwierdzenie, że zarządzanie finansami 
w sporcie profesjonalnym musi być ściśle związane ze sprawną realizacją 
celów sportowych, czyli jedynie widowiskowa gra sportowa oraz systema
tyczny wzrost poziomu sportowego mogą powodować dopływ do klubu 
środków finansowych i materialnych. Jednocześnie uzależnienie dopływu 
środków od poziomu sportowego i widowiskowości stanowi naturalne źró
dło motywacji do sprawnej realizacji wymienionych celów (Panfil 2000a).

Finansowanie profesjonalnej komercyjnej działalności sportowej może 
odbywać się więc z następujących źródeł:
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• środki przeznaczone przez sponsorów za reklamy usług i uznanie 
społeczne,

• wpływy za bilety i karnety wstępu za widowiskową i skuteczną grę,
• środki uzyskane ze sprzedaży zawodników za ich wysoki poziom umie

jętności,
• wpływy z działalności gospodarczej klubu (przeznaczone powinny 

być głównie na przygotowanie dzieci i młodzieży).
W przypadku sportu powszechnego (tab. 1), którego celem jest satys

fakcja uprawiających i integracja środowisk lokalnych, uzasadnione wydaje 
się finansowanie tej działalności z następujących źródeł:

Tabela 1. Kryteria określające sprawność funkcjonowania sportu 
powszechnego i zawodowego (Źródło: opracowanie własne za: 
Panfil 2001)

Sport

powszechny zawodowy

1. Udział wszystkich chęt
nych (egalitarność)

1. Udział wybranych 
uzdolnionych (elitarność)

2. Wszechstronny rozwój 
psychofizyczny i społecz
ny uczestników (różnorod
ność)

2. Specjalistyczny rozwój 
psychofizyczny i społeczny 
uczestników (specjalizacja)

3. Środki oddziaływania 
dostosowane do możliwo
ści wszystkich uczestników 
(upraszczanie zadań)

3. Środki oddziaływania 
zindywidualizowane, 
stymulujące rozwój 
zdolności do dyscypliny 
(utrudnianie zadań)

4. Selekcja naturalna (do
wolna)

4. Selekcja sztuczna, 
wymuszona wrodzonymi 
ograniczeniami

5. Dominacja celów au
totelicznych (integracja, 
zadowolenie, hedonizm)

5. Dominacja celów hete- 
rotelicznych (awans sporto
wy, zysk finansowy)

6. Trener-wychowawca 
o społecznej wrażliwości

6. Trener-kierownik 
o wrażliwości metodyka 
dyscypliny sportu

• wpłaty członków klubu w zamian za możliwość uprawiania sportu na 
jego obiektach pod opieką trenerów klubowych,

• wpływy z podatków, przeznaczone przez władze lokalne i centralne 
na rozwój sportu powszechnego w zamian za realizację przez klub celów
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tej dziedziny sportu, tj. objęcie przygotowaniem dużej liczby ćwiczących, 
np. w gminie czy też w powiecie, i dbanie o ich wszechstronny rozwój psy
chofizyczny,

• bogate kluby profesjonalne mogą przeznaczać część wypracowanych 
środków finansowych na realizację celów sportu powszechnego w zamian 
za uznanie społeczne.

Brak jednoznacznego określenia celów realizowanych przez klub spor
towy prowadzi do finansowania ze środków publicznych klubów działa
jących komercyjnie. Ze względu na główne źródło finansowania (środki 
publiczne) kluby realizują cele sportu powszechnego, natomiast ze względu 
na elitarność uczestnictwa i wypłacane gratyfikacje powinny realizować 
cele sportu profesjonalnego. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której 
nie są realizowane w możliwie szerokim wymiarze cele sportu powszech
nego, gdyż duża część środków finansowych i materialnych oddana jest do 
dyspozycji wybranej grupie działaczy. Także cele sportu profesjonalnego 
nie są realizowane, gdyż zawody sportowe z uczestnictwem tych zespo
łów obserwują nieliczni sympatycy (w skrajnych wypadkach od kilku do 
kilkudziesięciu osób). Sytuacja taka była i jest nienormalna także z innego 
powodu: niejednoznaczne określenie celów klubów prowadzi do sytuacji, 
w której głównym argumentem w walce o publiczne środki finansowe jest 
deklaracja realizacji celów sportu powszechnego, natomiast duża część 
zdobytych w ten sposób środków przeznaczana jest na sport profesjonalny. 
Spowodowane jest to brakiem jednoznacznego uzależnienia dopływu środ
ków od awansu sportowego·(Panfil 2000a, s. 66).

Chcąc przetrwać w sytuacji, w której finansowanie sportu wyczynowego 
z budżetu państwa zostało ograniczone, należy skorygować cele dotychczas 
realizowane przez profesjonalny klub sportowy (rys. 6).

Zmiana celów realizowanych przez klub sportowy, wymuszona zmia
nami w otoczeniu (konieczność równoległego realizowania różnych celów, 
w tym awans w klasyfikacji sportowej zespołu oraz tworzenie atrakcyjnego 
widowiska), spowodowała potrzebę określenia sposobów zarządzania ze
społem sportowym umożliwiającego ich realizację.

Zasadnicze zmiany społeczno-gospodarcze, zachodzące w kraju, wy
muszają konieczność dostosowywania się klubów sportowych do nowej 
sytuacji - dotyczy to zarówno organizacji klubu, jak i zarządzania zespołem 
sportowym reprezentującym klub.

Zarządzanie klubem sportowym jest działaniem polegającym na po
zyskiwaniu zasobów i dysponowaniu nimi zgodnie z założonymi celami; 
obejmuje ono:

• wybór typu strategii funkcjonowania,
• delegowanie kompetencji i odpowiedzialności,
• zmiany struktury organizacyjnej i/lub społecznej,
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Rys. 6. Uproszczona struktura celów realizowanych przez profesjonalny klub sportowy 
(Źródło: opracowanie własne za Panfil 2000a)

• pozyskiwanie i podział środków finansowych,
• pozyskiwanie i zwalnianie pracowników (zawodników),
• kierowanie sprawnością działania pracowników (zawodników),
• pozyskiwanie i przydzielanie sprzętu oraz urządzeń sportowych i tech

nicznych,
• kierowanie edukacją uzdolnionych sportowców,
• kontrolę funkcjonowania klubu sportowego.
Dysponowanie zasobami klubu sportowego ma wymiar systemowy. 

Oznacza to, że na poziomie strategicznym wywołuje ono mniejsze lub 
większe zmiany na poziomie taktycznym lub operacyjnym oraz powoduje 
zamierzone i niezamierzone modyfikacje w obrębie innych zasobów, np. 
przemieszczanie pracowników wiąże się ze zmianą struktury organizacyj
nej i społecznej, zmianami kompetencji i odpowiedzialności, a także często 
zmianą podziału środków finansowych.

Zarządzanie zasobami klubu dające różnorodne wyniki można pod
dawać ocenom sprawnościowym. Dokonując ocen sprawnościowych, 
stwarzamy możliwość racjonalizowania procesu zarządzania klubem na 
podstawie wymiernych kryteriów, w tym: skuteczności, ekonomiczności, 
korzystności czy efektywności.
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1.3. Współczesne orientacje 
zarządzania w sporcie
Zachodzące w otoczeniu klubu sportowego zasadnicze zmiany społeczno- 
-polityczne, gospodarcze i prawne powodują konieczność dostosowywania 
zarządzania mm na różnych poziomach do nowych warunków rynkowych. 
Zmiana zarządzania np. klubem sportowym na poziomach strategicznym, 
taktycznym i operacyjnym znacznie usprawniła jego funkcjonowanie.

Zarządzanie strategiczne klubem sportowym to kompleksowe dyspo
nowanie jego zasobami, wywołujące znaczące konsekwencje na poziomie 
zarządzania taktycznego i operacyjnego, podejmowane dla realizacji celów 
nadrzędnych. Sytuacja finansowa klubu, a także popularność zależą głow
nie od jego poziomu sportowego oraz atrakcyjności widowiska sportowego 
(meczu) przezeń tworzonego. Zależnie od dyscypliny sportu, sytuacji ka
drowej, finansowej i sprzętowej klub sportowy może przyjąć jeden z typów 
zarządzania strategicznego, m.in.:

• Zarządzanie intensywnym rozwojem klubu.
• Zarządzanie ekstensywnym rozwojem klubu.
• Zarządzanie stabilizowaniem klubu.
• Zarządzanie klubem w sytuacji kryzysowej.
Są to tylko propozycje, istnieje bowiem wiele możliwości klasyfikacji, 

które można dodatkowo wzbogacić różnorodnymi strategiami pośrednimi 
lub mieszanymi. Można je również uszczegółowić, wyióżniając w ramach 
poszczególnych typów strategii podtypy, co w niektoiych klasyfikacjach 
zostanie dalej uczynione. Warto też zauważyć, że jedna sportowa spółka 
akcyjna może jednocześnie stosować różne strategie (Panfil 2000a).

Zarządzanie intensywnym rozwojem. Okres niezbędny (minimalny) 
na realizację tej strategii zarządzania wynosi 1-3 lata. Zarządzanie inten
sywnym rozwojem polega na dążeniu do osiągania w stosunkowo krótkim 
czasie znaczącego wzrostu poziomu sportowego reprezentowanego przez 
klub oraz atrakcyjności widowiska sportowego przezeń tworzonego. Miarą 
intensywnego rozwoju sportowego jest awans klubu w rozgrywkach klasy
fikowanych o jedną lub dwie klasy rozgrywkowe w ciągu 1-3 cykli roz
grywkowych. Miarą intensywnego rozwoju popularności klubu jest rosnące 
zainteresowanie społeczne klubem w ciągu 2-3 lat, w tym prezentowanie go 
w mediach krajowych, a zwłaszcza międzynarodowych. Miarą wzrastającej 
popularności klubu jest także zwiększenie liczby sympatyków systematycz
nie uczestniczących w widowiskach sportowych (grach), organizowanych 
przez klub, z kilkudziesięciu do kilkuset lub kilkudziesięciu tysięcy osób, 
a także większe zainteresowanie sponsorów klubem (kilkakrotne zwiększe
nie liczby sponsorów lub/i środków finansowych od nich wpływających).
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Zarządzanie intensywnym rozwojem jest strategią najbardziej ryzy
kowną, lecz jednocześnie najbardziej ambitną. Zwykle nie pozwala ona na 
zachowanie marginesu błędu ani nie daje drugiej szansy. Jeśli zakończy się 
powodzeniem - daje zwykle duże efekty.

Warunkiem zaistnienia strategii intensywnego rozwoju klubu jest 
pozyskanie (i posiadanie) dużego kapitału oraz silnych sponsorów. Kluby 
takie koncentrują się na budowaniu wysokiego poziomu sportowego przez 
pozyskiwanie zawodników z zewnątrz i tworzenie atrakcyjnych widowisk 
sportowych. Funkcja szkolenia kadr, następców jest silnie zredukowana 
lub nie występuje w ogóle. Spektakularnych przykładów dostarczają w tym 
względzie szczególnie sportowe gry zespołowe.

Zarządzanie ekstensywnym rozwojem. Nawet w krajach wysoko 
rozwiniętych tylko nieliczne kluby sportowe, rozumiane jako przedsiębior
stwa, są zdolne do stosowania zarządzania intensywnym rozwojem w dłuż
szym okresie. Zdecydowana większość klubów stosuje mniej wymagające 
strategie, m.in. strategię ekstensywnego rozwoju. Czas realizacji tej strategii 
zarządzania jest dłuższy i wynosi 4-8 i więcej lat. Zarządzanie rozwojem 
ekstensywnym polega więc na dążeniu do osiągnięcia w stosunkowo dłu
gim czasie znaczącego wzrostu poziomu sportowego reprezentowanego 
przez klub oraz zwiększenia atrakcyjności widowiska sportowego przezeń 
tworzonego. Cechą charakterystyczną rozwoju ekstensywnego jest osiąga
nie podobnych celów jak w wypadku intensywnego rozwoju, zakłada się 
jednak dłuższy okres osiągania znaczącego awansu sportowego i zwiększe
nia zainteresowania społecznego klubem.

Przedsiębiorstwo sportowe stosujące tę strategię chce osiągnąć awans 
na rynku sportowym, przynajmniej częściowo, na koszt stosującego stra
tegię intensywnego rozwoju, starając się poznać jak najwcześniej wyniki 
jego działań, w tym nowej, widowiskowej organizacji gry, nowych form 
sprzedaży widowiska sportowego lub transferowania zawodników. Stra
tegię ekstensywnego rozwoju stosują kluby niedysponujące zbyt dużymi 
zasobami finansowymi. Nie mogąc sobie pozwolić na pozyskiwanie najlep
szych zawodników z innych klubów - koncentrują się raczej na szerokim 
szkoleniu własnych kadr. Znanym przykładem może być klub piłkarski Ajax 
Amsterdam czy kluby duńskie.

Zarządzanie stabilizowaniem klubu. Czas realizacji tej strategii ustalony 
jest przez klub w zależności od potrzeb. Zarządzanie stabilizowaniem klubu 
polega na dążeniu do utrzymania aktualnego poziomu sportowego i zainte
resowania środowiska klubem. Miarą poziomu sportowego w tym przypad
ku jest utrzymanie klubu w określonej klasie rozgrywkowej. Natomiast miarą 
stabilności zainteresowania środowiska jest stała liczbą sympatyków klubu.
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Ten typ zarządzania strategicznego klubem sportowym przyjmują klu
by o względnie stałych źródłach finansowania, w tym:

• mecenat i sponsoring lokalnych przedsiębiorstw,
• sprzedaż biletów i karnetów wstępu na zawody,
• pojedyncze transfery graczy do klubów wyższej klasy (samorodny ta

lent spotykany raz na kilka lat).

Zarządzanie klubem w sytuacji kryzysowej. Strategia stosowana w sy
tuacji konieczności ograniczenia zakresu działań, przetrzymania trudnego 
okresu, odwrócenia negatywnych tendencji. Sytuacja kryzysowa może ti wać 
kilka lat, choć w skrajnych sytuacjach może przebiegać intensywnie (w tym 
wypadku mamy do czynienia z upadłością klubu sportowego).

Regresja przejawia się stałym obniżeniem poziomu sportowego klu
bu oraz spadkiem zainteresowania nim ze strony mediów, sympatyków 
i sponsorów. Charakterystyczną cechą wskazującą na regresję klubu spor
towego jest transferowanie własnych zawodników, prowadzące do zna
czącego osłabiania klubu i przeznaczanie uzyskanych środków na bieżącą 
działalność. Konieczność wprowadzenia zarządzania sytuacją kryzysową 
wynika często z utraty strategicznego sponsora lub błędów w polityce 
transferowej.

W praktyce wiele klubów sportowych, w obecnej trudnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej, korzysta z kombinacji kilku strategii. Każdy klub 
sportowy działający w konkurencyjnym otoczeniu dąży do rozwoju, a stra
tegie stabilizacji bądź ograniczeń wynikających z sytuacji kryzysowych peł
nią funkcję uzupełniającą (Panfil 2000a).



2 Systemowe ujęcie
■ organizacji sportowej

2.1. Istota ujęcia systemowego
Za twórców naukowych podstaw podejścia systemowego uważa się L. von Ber- 
talanffyego i N. Wienera. Pierwszy - biolog- jest twórcą ogólnej teorii 
systemów. Drugi - matematyk - stworzył cybernetykę jako naukę o stero
waniu maszyn i organizmów żywych. Dominująca tam kategoria sprzężeń 
zwrotnych wywodzi się jeszcze z teorii serwomechanizmów, zapoczątkowa
nej w inżynierii w XIX wieku.

Podstawą ujęcia systemowego jest oczywiście sam system, definiowany 
jako „zbiór celowo wyodrębnionych elementów, na którym określono re
lacje o pewnych właściwościach, lub jako zbiór elementów (rzeczywistych, 
pojęciowych) w interakcji” (Krupski 2000, s. 12).

W rozwiniętych określeniach podejście systemowe definiuje się jako:
1. Identyfikowanie, analizowanie i ewentualne projektowanie obiektów 

z uwzględnieniem wszystkich związków między elementami będącymi ich 
częściami składowymi oraz między tymi elementami a elementami otocze
nia; widzenie wielokierunkowych wzajemnych relacji przede wszystkim 
w kategoriach procesów zmian.

2. Całościowe postrzeganie obiektu (badań, projektowania), identyfi
kowanie innej, całościowej jakości, różnej od tej, jaką daje proste złożenie 
(dodanie) części.

3. Przyjęcie, że inna całościowa jakość wynika przede wszystkim ze 
związków między wyodrębnionymi elementami; elementy te mają cechy 
indywidualne nie w kategoriach absolutnych, ale względnych, wynikają
cych (ukształtowanych) z relacji między nimi.

4. Na każdym obiekcie (fragmencie rzeczywistości) można opisać 
n-systemów. Ich wyodrębnienie ma charakter w znacznym stopniu subiek
tywny, zależny od badacza. Dotyczy to zarówno elementów i związków 
między nimi, jak i związków między elementami a otoczeniem. Te ostatnie 
sprawiają, że graniczne elementy mają charakter wirtualny, czyniąc nieostie 
odróżnienie od otoczenia. Stąd kategoria systemu względnie odosobnione
go (Krupski 2000).
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Koncepcja systemowa, kształtująca się w połowie XX wieku, była reakcją 
na kryzys klasycznego, racjonalnego paradygmatu w nauce. Konieczność rozu
mienia badania oraz tworzenia złożonych dynamicznych układów i procesów 
zmusiła przedstawicieli wielu nauk (biologów, matematyków, ekonomistów) 
do przyjęcia nowego punktu (sposobu) myślenia i badania - odejście od kla
sycznego podejścia redukcjonistycznego na rzecz badania rzeczy złożonych 
w ich złożoności. ,

W 1954 roku w USA powstało z inicjatywy L. von Bertarlanfryego, 
ekonomisty K. Bouldinga, biomatematyka A. Rapoporta i fizjologa R. Ge
rarda towarzystwo naukowe - Society for General Systems Theory (Ogólna 
Teoria Systemów), przemianowane później na Society for General Rese
arch. Ogólna teoria systemów zaczęła rozprzestrzeniać się na inne sfery, 
m.in.: filozofii (K.R. Popper), cybernetyki (N. Wiener i kontynuatorzy), 
teorii informacji i komunikacji (C.E. Shannon), teorii gier (von J. Neumann 
i O. Morgenstern), symulacyjnego modelowania systemów (J.W. Forrester), 
teorii identyfikacji i eksperymentu (Z. Bubnicki).

Systemowa perspektywa badawcza stała się popularna w psychologii, 
socjologii, teorii organizacji, ekonomii, geografii. Pojawiły się terminy: „sys
temy otwarte”, „zamknięte” (probabilistyczne i deterministyczne) „sprzęże
nie zwrotne”, „regulacja i samoregulacja, „sterowanie, „wejście, „wyjście. 
Czołowymi interpretatorami współczesnych interpretacji ujęcia systemowe
go w teorii organizacji są m.in. G. Nadler, P. Senge, G.A. Rummler i A.P. Bra- 

~ che. Nadler (1979) w każdym systemie wyróżnił siedem istotnych elementów, 
których identyfikacja jest podstawą identyfikacji systemu: funkcja systemu 
(cel i jego znaczenie podstawowe), wejście systemu (zasoby informacyjne, 
ludzkie, energetyczne), wyjście systemu (każda rzecz lub działanie wykonane 
zgodnie z funkcją systemu i przekazywane poza system), proces (następstwo, 
kolejność działań, przetwarzanie wejść w wyjścia), otoczenie (układy: fizycz
ny, ekonomiczny i socjologiczny, w obrębie których znajdują się wszystkie 
pozostałe elementy systemu), wyposażenie (zasoby materialne), czynnik 
ludzki (wszystkie osoby, które poprzez oddziaływanie na wyposażenie syste
mu dokonują przekształcenia wielkości wejściowych w wyjściowe).

Senge (1998) w organizacji uczącej się wyodrębnił następujące dyscypli
ny: myślenie systemowe, mistrzostwo osobiste, modele myślowe, budowanie 
współczesnej wizji przyszłości, zespołowe uczenie się. Myślenie systemowe 
integruje pozostałe, stapiając je w jedną całość. Jest to dyscyplina, która daje 
podstawę do rozważań, jak oddziałują na siebie poszczególne dyscypliny, 
jak wzmacnia się działanie pozostałych i ciągle przypomina nam, że całość 
może przekroczyć prostą sumę części.

Z kolei Rummler i Brache (2000) koncentrują się na budowaniu meto
dyki kompleksowego zarządzania efektywnością organizacji, głównie przez
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zarządzanie jej kluczowymi procesami. Ta koncepcja będzie w dalszej części 
pracy wielokrotnie przywoływana.

Podstawowym narzędziem badawczym w ujęciach systemowych jest 
model. Wysiłek badacza koncentruje się nie na wyizolowanych, cząstko
wych zjawiskach (co jest typowe dla ujęć klasycznych), ale na ujmowaniu 
wielu czynników i wielu relacji, wszechstronnie charakteryzujących mo
delowane zjawiska. Koźmiński (1983), pisząc o systemowych modelach 
organizacji, zwrócił uwagę na bardzo istotne osobliwości metodologii 
systemowej związanej z modelami. Pierwszą z nich jest przyjęcie dość abs
trakcyjnej podstawy, jaką stanowi ogólna teoria systemów. Drugą jest to, 
że modele tworzy się nie po to, aby poznać rzeczywistość, lecz po to, aby 
ją kształtować. Jest to bardzo ważne stwierdzenie, odróżniające zarządzanie 
jako naukę od innych nauk.

Wśród rozmaitych systemów wyróżnia się m.in. systemy działania 
(systemy celowo działające). Systemy działania można traktować jako zbiory 
elementów, między którymi istnieje wzajemna relacja: struktura zbioru i cha
rakter relacji mają sprzyjać osiąganiu celów systemu. Konieczny (1981) cha
rakteryzuje ponadto system działania jako twór rzeczywistości, który:

• realizuje celowe działanie,
• może być współużyteczny z innymi systemami,
• istnieje wtedy, gdy istnieje jego realizator,
• może składać się z innych systemów,
• służy innym systemom, ale również służy sobie,
• zabezpieczany jest przez inne systemy, ale również przez siebie,
• może się zmieniać i doskonalić,
• trwa w czasie,
• zużywa się i wymaga odnowy.
W praktyce systemy działania występują w różnych obszarach i posta

ciach organizacyjnych, m.in. w sporcie, polityce, edukacji i biznesie.
Dla systemu działania najistotniejszy jest jego układ kierowniczy, ro

zumiany zarówno jako układ informacyjny, jak i zasileniowy. Układ ten na 
niektóre układy systemu może oddziaływać (układy sterowalne), na inne 
zaś nie ma wpływu (układy niesterowalne). Układy te, nie podlegając lub 
podlegając tylko w pewnym stopniu sterowaniu, mają (niekiedy bardzo 
znaczący) wpływ na wynik działania. Zgodnie z teorią mnogości model 
systemu sportowego (działania) S można przedstawić jako zbiór układów 
wraz z relacjami określonymi we wzorze:

S<E, R>,

gdzie: E - zbiór układów, R - relacja określająca powiązania między ukła
dami.
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2.2. Specyfika systemowego 
analizowania zjawisk
Myśląc systemowo, dostrzegamy problem (zjawisko, proces) w poziomach 
zróżnicowanych pod względem skali. Tak widziane poziomy twoizą hie
rarchię.

Z pojęciem poziomu lub skali spotykamy się powszechnie. Na przykład, 
mówiąc o poziomach mikro- i makro- mamy na myśli przestrzeń, w jakiej 
uwydatnia się obserwowany obiekt (efekt). W kategoriach skali rozumieć 
można inne dychotomie typu: lokalny-globalny, statyczny-dynamiczny, de- 
terministyczny-przypadkowy, a także ogólnie podział na elementy i całość 
(Morawski 2000, s. 109).

Pojęcie poziomu i skali odnosi się zatem nie tylko do przestrzeni 
— można mówić o skali czasu, działania, informacji, zagi ożenią, bezpieczeń
stwa, kosztów itp.

Pojęciem pierwotnym w stosunku do skali jest miara. W starożytności 
miarę rozumiano jako granicę lub kres: jakości, porządku poiuszania się, 
zachowania. Miarę uważano za formę wyglądu, która musi pasować do rze
czywistości, w jakiej człowiek żyje. Dopasowanie to objawiało się w jasności 
postrzegania i harmonii działania. Współcześnie - a jest to wyraźny wpływ 
praktycznego, ilościowego traktowania nauki, charakterystyczny dla myśli 
Zachodu - akcentuje się aspekt ilościowy miary, aczkolwiek pojęcie kresu 
czy granicy jest stale obecne. Podziałki pomiarowe są w gruncie rzeczy gra
nicami lub kresami uporządkowania.

Rozpatrywanie łącznie pojęcia porządku i miary nieuchronnie prowadzi 
do tego, co w sposób najbardziej trafny należy rozumieć jako strukturę. 
Uwzględniając aspekt dynamiczny struktury, będziemy ją pojmowali jako 
harmonijny rozwój porządku i miary lub inaczej - sensownie zorganizowa
ną całość porządku i miar. Wszystkie aspekty struktury współistnieją w spój
ny sposób. Jeszcze inaczej: rozwijać się i wzrastać mogą jedynie takie typy 
struktur, które są ograniczone przez porządek i miarę (Morawski 2000, s. 109).

Myślenie systemowe oznacza zatem widzenie i pojmowanie rzeczywi
stości w jej rozwoju jako całości w uporządkowaniu wynikającym z mia
ry i struktury (Morawski 2000, s. 110).

System jako całość obejmuje wszystkie poziomy. Jest ich nieskończenie 
wiele, zarówno „od dołu”, jak i „od góry”. Dlatego nasze rozważania syste
mowe kojarzymy początkowo z jednym poziomem, stanowiącym odniesie
nie i określającym wyjściową skalę, w jakiej widzimy obiekt badań. Ze 
względów praktycznych część obiektu przynależną wybranej warstwie od
niesienia nazwiemy umownie systemem. Części obiektu należące do pozio
mów wyższych określimy jako nadsystem (supersystem). Poniżej poziomu
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odniesienia leży podsystem (subsystem). Jeśli np. w kręgu naszych zaintere
sowań znajduje się organ ciała, to tkanki (komórki), z których jest on utwo
rzony, stanowią podsystem, organizm zaś, w skład którego wchodzi organ, 
będzie wobec niego nadsystemem. W tym ujęciu wszystkie nadsystemy 
tworzą otoczenie systemu. Strukturą systemu można teraz nazwać konfigu
rację jego podsystemów, z uwzględnieniem zmian tej konfiguracji w prze
strzeni i w czasie.

Zmiany czasowe materii/energii lub informacji w systemie tworzą pro
ces. Proces obejmuje zatem „dzianie się”, funkcjonowanie systemu. Procesy 
mogą być odwracalne i nieodwracalne.

Do podstawowych postulatów ogólnej teorii systemów należy uzna
nie możliwości i celowości opisu funkcjonowania różnych obiektów przy 
abstrahowaniu od ich konkretnej natury (priorytetyzacja funkcji systemu). 
Uwaga badacza koncentruje się na formalnych związkach strukturalno- 
-funkcjonalnych, występujących między elementami tych obiektów. Postu
lat ten, oczywiście, nie wyklucza możliwości badania wpływu materiału na 
właściwości systemu. Jednak przy tak postawionym celu badań wpływ ten 
powinien być ujęty w formie charakterystyk systemu (jego struktury, skła
du, dynamiki itp.).

Kolejny istotny postulat zakłada, że organizacja (struktura) systemu 
ze skłonnością do izomorfizmu może być określona w drodze obserwacji 
dokonanej z zewnątrz, dotyczącej funkcjonowania tylko tych elementów 
systemu, które bezpośrednio współdziałają z otoczeniem. Innymi słowy 
postulat ten głosi, że wnioski co do struktury badanego systemu, formu
łowane na podstawie znajomości jego funkcjonowania, mogą być jedynie 
przybliżone.

Następny z głównych postulatów ogólnej teorii systemów wskazuje, że 
organizacja (struktura) systemu w pełni definiuje jego funkcjonowanie. Na 
przykład omawiana dalej struktura sprzężenia zwrotnego przy spełnieniu 
odpowiednich warunków daje w wyniku określone właściwości (zachowa
nie się) systemu (Morawski 2000, s. 110).

Przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych wykorzystuje się dwa 
zasadnicze podejścia - strategie: analizę systemową i syntezę systemową.

W analizie systemowej (diagnostycznej) podstawą koncepcji projektu jest 
szczegółowa analiza elementów składowych istniejącego systemu. Punktem 
wyjścia przyszłego projektu, który w większości sprowadza się do racjonaliza
cji systemu i przewiduje rozwiązanie problemów dewiacyjnych i optymaliza
cyjnych jest stan dotychczasowy.

W syntezie systemowej (prognostycznej) punktem wyjścia jest kon
cepcja nowego rozwiązania, najczęściej całkowicie różnego od istniejących, 
wskazująca perspektywiczne rozwiązanie problemów. Pomija się tu wszyst
kie etapy wstępne, a pod uwagę bierze się cele nowego systemu. Zbieranie
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informacji przesuwa się na etap późniejszy - po przyjęciu koncepcji roz
wiązania - co służy stwierdzeniu możliwości jego realizacji.

Metodą najbardziej konsekwentną i najdalej idącą pod względem ujęcia 
syntetycznego jest metoda rozwiązania idealnego opracowana przez Nad- 
lera (1967). Dzieło Work System Design: The Ideals Koncept stanowiło prze
wrót w dotychczasowym podejściu do usprawniania i projektowania nie 
tylko organizacji, lecz także różnego rodzaju zadań. Nadler poddał krytyce 
stosowane w technice badania pracy podejście analityczne i zaproponował 
nową metodę, której nazwa - Ideals - jest akronimem określenia w języku 
angielskim: Ideal Development of Effective and Logical Systems (projektowa
nie logicznych i skutecznych systemów na podstawie wyobrażeń idealnych). 
Różnice w analitycznym i syntetycznym postępowaniu w projektowaniu 
organizacji przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Schemat postępowania w projektowaniu organizacji (Źródło: 
opracowanie własne za Nadler 1967)

Ujęcie

analityczne (diagnostyczne) syntetyczne (prognostyczne)

Sformułowanie problemu
Zebranie informacji o dotychczaso

wym rozwiązaniu organizacyjnym
Analiza systemu istniejącego
Ustalenie alternatywnych koncepcji 

rozwiązania
Oszacowanie i wybór koncepcji 
Zaprojektowanie nowego systemu 
Próbne wprowadzenie nowego sys

temu
Pełne wdrożenie nowego systemu 

i kontrola jego działania

Określenie funkcji systemu
Sformułowanie systemu idealnego

Zebranie informacji
Zaprojektowanie wariantów roz

wiązań
Wybór właściwego rozwiązania 
Zaprojektowanie systemu
Ocena (przegląd) systemu

Sprawdzenie systemu

Wdrożenie systemu
Pomiary systemu i kontrola dzia

łania

Ujęcia te odnoszone są współcześnie do metodologii projektowania 
(koncepcyjnego przygotowania zmian). Wynikiem obserwacji metodolo
gicznych sposobów formułowania hipotetycznych rozwiązań projektów 
jest wyodrębnienie dwu postaw: usprawniającej (analiza systemowa), pro
jektującej, idealizującej (synteza systemowa).
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Rys. 7. Dwa sposoby formułowania hipotez rozwiązania problemu projektowego: a) uspraw
niająca, b) projektująca (Źródło: Gasparski 1978)

Te dwie postawy można określić jako analityczną i syntetyczną metodę 
projektowania (rys. 7).

2.3. Sprzężenie zwrotne
lak już wcześniej zaznaczono, szczególnym atrybutem myślenia systemo
wego jest ujmowanie zjawisk w kategoriach związków przyczynowo-skut
kowych. W najprostszej postaci związki te można przedstawić za pomocą 
schematu strukturalnego (rys. 8), gdzie X - stanowi „wejście (oddziały
wanie wejściowe) dla członu G. „Wyjściem członu G (odpowiedzią) jest 
skutek Y. G jest operatorem, który może mieć postać zredukowaną bądź
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rozbudowaną (wielopoziomową). Operator G określa prawo zachowania 
się układu.

Rys. 8. Schemat strukturalny obrazujący
związek przyczynowo-skutkowy 
(Źródło: Morawski 1992)

Na skutek Y mogą także wpływać oddziaływania niepodlegające bezpo
średniej kontroli, nazywane zakłóceniami (Z).

Formalnie związek ten można zapisać jako:

y = G(x, z),

gdzie X i Z mogą być parametrami wielowymiarowymi: 

χι·····χ„·ζι’····ζ,„·
Z rysunku 8 wynika, że pełna informacja o obiekcie badań dotyczy 

trzech czynników: przyczyny (X), skutku (Y) oraz operatora (G), symbo
lizującego sposób przekształcania przyczyny w skutek. W konsekwencji 
można wyróżnić typy zadań badawczych, ujętych w tabeli 3.

Tabela 3. Zasadnicze typy problemów badawczych (Źródło: Morawski 1992)

Typ problemu Znane Poszukiwane Zastosowania

Zadanie „wprost”
Przyczyna X
Operator G Skutek Y Prognoza

Zadanie „odwrotne” Operator G
Skutek Y Przyczyna X Diagnoza

Zadanie typu „czarna 
skrzynka”

Przyczyna X
Skutek Y Operator G Identyfikacja

Opisane sprzężenia zwrotne mogą być wzmacniające - dotyczyć zjawisk 
pozytywnych i negatywnych, lub równoważące (stabilizujące) - o podsta
wowym znaczeniu w zarządzaniu. Istotę zarządzania operacyjnego stano
wi likwidowanie odchyleń od przyjętych zachowań i jego efektów.
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Ola uchwycenia istotnych problemów struktury systemu działania trze
ba wyjść z cybernetycznego aspektu tegoż działania. Mówiąc o działaniu, 
mamy na myśli celowe procesy transformujące (przetwarzające) informację 
i zasilenia energomaterialne. Informacje i zasilenia oraz odpowiadające im 
układy informacyjny i zasileniowy stanowią podstawowe składniki systemu 
działania. Cybernetyka przyjmuje również, że sterowanie realizuje się za 
pośrednictwem informacyjnych sprzężeń zwrotnych oraz że proces sterowa
nia jest procesem informacyjnym, a każdy podsystem (element) sterujący jest 
podsystemem (elementem) informacyjnym, tzn. takim, w którym znaczącą 
rolę odgrywa przetwarzanie, przechowywanie i obieg informacji. Należy pod
kreślić, że informacja o rzeczywistości nie występuje samodzielnie, lecz jest 
integralnie związana z zasileniami.

Uwzględniając sprzężenie zwrotne, model z rysunku 8 przyjmie postać 
modelu przedstawionego na rysunku 9, co formalnie można zapisać w po
staci równania:

Ϋ = G(X, y Z),
co oznacza, że operator G wyraża się równaniem różniczkowym.

■>

Rys. 9. Prosty model sprzęże
nia zwrotnego (Źródło: opra
cowanie własne)

Wykorzystując cybernetyczny model sprzężenia zwrotnego, można opi
sać każdą organizację jako zbiór wejść (zasileń), wyników oraz informacji 
zawartych na różnych poziomach zarządzania organizacją (rys. 10).

Wprowadzenie systemu pomiarowego (patrz rozdz. 5.2) daje realne 
możliwości oceny działania systemu. Poszczególne poziomy analizy umoż
liwiają nie tylko uzyskanie informacji dotyczących efektów, lecz przez stałe 
śledzenie i doskonalenie czynników, które wpływają na rezultaty, można 
optymalizować funkcjonowanie systemów.

W bardziej złożonych przypadkach można dostrzec (wyodrębnić) struk
tury z wieloma pętlami sprzężeń. Schemat prosty z rysunku 9 rozrośnie się 
do postaci przedstawionej na rysunku 11. Można zauważyć, że jedne pętle 
obejmują inne. Odpowiada to podziałowi całości na poziomy hierarchiczne. 
Pętle wewnętrzne odpowiadają poziomom niższym (podrzędnym), pętle 
zewnętrzne wyższym - nadrzędnym. Działania obu pętli, podobnie jak dzia-



36 Systemowe ujęcie organizacji sportowej

Rys. 10. Cybernetyczny model organizacji sportowej (Źródło: opracowanie własne)

i Wyższy poziom działania i Niższy poziom działania
i<---------- ------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------------------------

Rys. 11. Schemat wielopoziomowego układu działań (Źródło: Morawski 2000)

łania odpowiadających im poziomów, różnią się skalą, a stosownie do skali 
- również celem działania (Morawski 2000). Autor w swoich wcześniejszych 
pracach (Łasiński 1984, 1988, 1991) przedstawił zastosowania modeli wielo
poziomowych do interpretacji procesu kierowanie treningiem sportowym. 
W dalszej części pracy to zróżnicowanie odzwierciedlające prawo zgodności 
skal zostanie wykazane w modelach opisujących organizację sportową 
i kompetencje menedżerów.



Organizacja jako system adaptujący się 37

2.4. Organizacja jako system adaptujący się
Przyjmuje się, że organizacje zachowują się jak systemy adaptujące, które 
zawsze dążą do równowagi ze swoim otoczeniem. Organizacja może albo 
przystosować się do swojego otoczenia, albo zginąć.

Adaptacja jest procesem, nie zdarzeniem. Podejście systemowe określa 
główne kierunki zmian i wskazuje, że konieczne jest ciągłe przystosowy
wanie do nich. Dzieje się tak z powodu gwałtownych zmian w otoczeniu 
organizacji (zasilanie - kapitał finansowy, zmiany preferencji rynkowych, 
nowe formy konkurencji itp.).

Model organizacji jako systemu adaptującego się przedstawia rysunek 12.

Rys. 12. Organizacja jako system adaptujący się (Źródło: Rummler, Brache 2000)
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Jak to przedstawia rysunek 12 - często nazywany mapą supersystemową 
- organizacja jest systemem przetwarzającym (1), dokonującym konwersji 
różnych zasobów (2) na wyniki, czyli produkty i usługi (3), które pizekazuje 
systemom odbierającym lub rynkom (4). Ponadto dostarcza swoim akcjona
riuszom środki finansowe, w formie kapitału bądź dywidend (5). Organiza
cja kieruje się własnymi kryteriami wewnętrznymi oraz sprzężeniami 
zwrotnymi (6), ale jej zachowania są determinowane przede wszystkim 
sprzężeniami zwrotnymi z rynku (7), na którym działa. Konkurenci (8) rów
nież korzystają z tych samych zasobów i dostarczają produkty oraz usługi na 
ten sam rynek. Wszystko rozgrywa się w otoczeniu społecznym, ekonomicz
nym i politycznym (9). Wewnątrz organizacji widzimy funkcje (podsyste
my), których zadaniem jest konwersja dostępnych zasobów na produkty 
i usługi (10). Te wewnętrzne funkcje, lub działy, odznaczają się takimi samy
mi cechami, jak cała organizacja. Organizacja ma również mechanizm kon
trolny - kierownictwo (11) - które interpretuje sytuacje i reaguje na 
wewnętrzne oraz zewnętrzne sprzężenia zwrotne tak, aby organizacja utrzy
mywała stan równowagi ze swoim otoczeniem.

Interpretacja taka przeciwstawia się wertykalnemu - zredukowanemu 
sposobowi myślenia o organizacji. Dotyczy także organizacji sportowej, 
gdzie tradycyjny schemat organizacji tworzy zbiór stanowisk i komórek 
organizacyjnych, pokazuje cele i zadania wynikające z hierarchii organiza
cyjnej. Nie widać na nim klientów organizacji (kibiców), produktów i usług. 
Nie widać również tego, co robi organizacja, dla kogo i w jaki sposób. Jest 
o tyle zastanawiające, że organizacja sportowa (jak każdy inny system dzia
łania) zachowuje się jak system, niezależnie od tego, czy jest zarządzana 
jako system czy też nie. Jeśli nie jest zarządzana jako system, to nie jest za
rządzana efektywnie (według zasad prakseologicznych). Wykorzystywanie 
sprzężeń zwrotnych stało się motywem przewodnim teorii „uczących się 
organizacji” (Senge 1998).

2.5. Organizacja sportowa na przykładzie 
komercyjnego klubu sportowego
Interpretację powyższego uniwersalnego modelu organizacji można przed
stawić na przykładzie komercyjnego klubu sportowego (rys. 13). Klub zaj
muje się szkoleniem i organizacją widowisk sportowych (1). Wykorzystując 
wszelkie zasoby ludzkie, organizacyjne i materialne (2) wytwarza produkty

2 Konwersja (łac. conversio - odwrócenie) - w terminologii ekonomicznej zmiana 
dotychczasowych warunków pożyczki, np. zmiana dotychczasowych warunków oprocen
towania, terminu spłaty.
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- usługi w postaci widowisk sportowych (3). Produkty te są dostarczane 
klientom (4) - użytkownikom indywidualnym (kibice) i instytucjonalnym 
(firmy sponsorujące, mass media, szkoły, władze lokalne i centralne ltd.) 
Klub przekazuje część środków swoim akcjonariuszom (5). Ma on system 
kontroli wewnętrznej, sprawdzający efektywność merytoryczną, organiza
cyjną i finansową własnych działań (6). Klienci - zwrotnie {feedback) - od
działują na klub poprzez zamówienie na bilety, gadżety klubowe, referencje, 
ale także skargi, spory itp. (7). . .

Konkurentami są inne kluby komercyjne (8). Klub funkcjonuje w okre
ślonej rzeczywistości prawnej, ekonomicznej i społecznej (9). Wewnątrz 
niego znajdują się różne działy, sekcje, komórki sportowe (finansowe, mar
ketingowe, techniczne...), które stanowią wewnętrzny łańcuch klientów 
i dostawców (10), stanowiących wartości dodane, zamieniający wartości 
zasileń na wyniki. Kadra zarządzająca (11) buduje strategię, wyznacza cele, 
opracowuje plany, pozyskuje i rozdziela zasoby, ocenia sprawność (efektyw
ność) funkcjonowania klubu.

Kolejnym krokiem specyfikowania struktury organizacji sportowej 
w ujęciu systemowym może być mapa relacji (rys. 14). Dane na niej przed
stawione pozwalają ocenić rzeczywistą strukturę (statyczną i dynamiczną) 
organizacji w aspekcie przyjętych celów. Mapa wskazuje rzeczywiste relacje 
wewnętrzne, kompetencyjne i zadania, brakujące lub niepotrzebne powią
zania, źle skierowane zasilenia lub źle sformułowane wyniki.

Uważa się, że najważniejszą zmienną decydującą o zdolności organi
zacji do szybkiego efektywnego przystosowania się jest kadra kierowni
cza - menedżerska. Podejście systemowe stwarza menedżerom korzystne 
przesłanki nie tylko do szybkiego reagowania na zmiany, ale także do ich 
przewidywania!

W podsumowaniu krótkiego wprowadzenia do systemowego ujęcia or
ganizacji sportowej warto wskazać na kilka praw rządzących zachowaniem 
się systemów organizacyjnych.

Współczesne komercyjne organizacje sportowe zajmują się organizowa
niem imprez sportowych, braniem w nich udziału przy pomocy swoich re
prezentantów, dążeniem do osiągania jak najlepszych wyników sportowych, 
przy okazji generując zyski ze swojej działalności.

Takie przedsiębiorstwo jest systemem przetwarzającym, dokonującym 
konwersji, przy wykorzystaniu ludzi, kapitału, materiałów oraz technologii, 
na wyniki, czyli produkty i usługi. Usługi w postaci imprez lub zawodów 
sportowych oraz produktów, specjalnych widowisk sportowych, meczy 
pokazowych czy gal mistrzów sportu, są sprzedawane głównemu odbiorcy 
- klientom organizacji sportowych, czyli kibicom. Często dzieje się to po
przez telewizję, która dzięki przekazom satelitarnym dociera do milionów 
ludzi na całym świecie. Organizacja sportowa pozyskuje w ten sposób środ
ki finansowe na działalność i dywidendę dla akcjonariuszy.
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Organizacja ma różne mechanizmy kontroli wewnętrznej, które po
zwalają na sprawdzenie dokładności oraz jakości przygotowania finalnych 
produktów i usług. Klienci dostarczają jej sprzężenia zwrotnego przez dodat
kowe zamówienia, skargi, polecanie innym klientom oraz prośby o pomoc.

Konkurentami są inne organizacje sportowe zajmujące się sportem 
i organizacją imprez sportowych - najgroźniejsze mają tę samą specjaliza
cję. Firma sportowa prowadzi swoją działalność w skomplikowanym oto
czeniu ekonomicznym, społecznym i politycznym. Wewnątrz organizacji 
znajdują się takie działy funkcjonalne, jak przygotowanie procesu szkolenia 
sportowego, kadry, finanse, marketing, obsługa klientów i inne, zmienia
jące zasilenia na wyniki. Kadra kierownicza tworzy strategię, obserwuje 
zewnętrzne i wewnętrzne sprzężenia zwrotne, wyznacza cele, śledzi jakość 
i realizację zadań oraz rozdziela zasoby.

Taka sieć wspólnych zależności tworzy system organizacyjny, który opi
suje każdą organizację. Rynek, produkty i usługi zmieniają się, ale elementy 
systemu pozostają takie same.

Przez cały czas organizacja dąży do równowagi ze swoim otoczeniem. 
Funkcjonowanie tego systemu oraz wolny rynek pozwala i wymaga od or
ganizacji przystosowania do zmieniających się wymagań. Kibice sportowi 
domagają się - i otrzymują - różne produkty i usługi, lepszą jakość i niższe 
ceny. Zmiany te mają charakter trwały.

Podejście systemowe określa główne warunki zmian i wskazuje, że 
konieczne jest ciągłe przystosowywanie się do nich. Skuteczny menedżer 
z zespołem dobrze wykwalifikowanych pracowników może wykorzystać 
podejście systemowe do przewidywania i aktywnego radzenia sobie ze zmia
nami. Menedżerowie sami nie są już w stanie objąć i zarządzać całym mecha
nizmem przedsiębiorstwa, które kreuje nowe produkty i usługi, sprzedaje je 
i dystrybuuje. Samodzielne działanie jest obecnie skazane na porażkę.

Współczesny kierunek rozwoju organizacji na świecie generuje olbrzy
mie tempo rozwoju wolnego handlu i usług. W tworzącej się gospodarce 
globalnej występuje coraz więcej czynników wpływających na wyniki pracy 
jednostek i całych organizacji. Obecnie rynki, na których działa większość 
organizacji, w tym i sportowe, to rynki kupujących. Konieczny staje się 
inny sposób patrzenia, myślenia i zarządzania organizacjami.

Zmiany zachodzące w świecie potwierdzają opinię, że podejście syste
mowe w zarządzaniu staje się użyteczne i pomaga zrozumieć mechanizm 
funkcjonowania organizacji. Opisuje ono każdą organizację, w tym spor
tową. Organizację sportową należy traktować jako system adaptujący się 
zarówno do swoich wewnętrznych procesów, jak i do otoczenia zewnętrz
nego. Należy zdawać sobie sprawę, że system przetwarzający może albo 
przystosować się do praw rządzących rynkiem, albo przegrać z konku
rencją i stracić swoją pozycję.



■ Prakseologiczna ocena działań

3.1. Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu
Po raz pierwszy terminu „prakseologia” użył L. Bourdeau w dwutomowym 
dziele Theorie des Sciences. Jednak za prekursora - honorowego ojca prakse
ologii - T. Kotarbiński uznaje A. Espinasa, który w 1890 roku na łamach 
czasopisma „Revue Philosophique de la France et de l’Etranger” w artykule 
pt. Les orgines de la technologie pisał m.in.: „otóż słowo „praktyka” nasuwa 
termin «prakseologia» dla oznaczenia nauki (...) o formach najogólniejszych 
i zasadach najwyższych działania w świecie stworów żywych” (Kotarbiński 
1982, s. 332).

Prakseologia to nauka o sprawnym działaniu, nazywana często gra
matyką czynu lub metodologią ogólną. Poszukuje ona najszerszych uogól
nień odnoszących się do wszelkich form świadomego i celowego działania, 
rozpatrywanego zmwzględu na sprawność; konstruuje i uzasadnia dyrekty
wy praktyczne, tj. nakazy i zakazy oraz zalecenia i przestrogi dotyczące 
wzmagania sprawności i unikania niesprawności w działaniu; wypracowje 
system pojęć niezbędnych lub swoiście przydatnych dla tych konstrukcji; 
zmierza do ujęcia ich w system dedukcyjny i do sformalizowania twier
dzeń. Zadaniem prakseologii jest m.in. naukowe badanie warunków spraw
ności działań. W związku z tym zajmuje się ona typologią działań, 
połączoną z dociekaniem przyczyn ich powodzeń i niepowodzeń (Pszczo
łowski 1982, s. 25).

T. Kotarbiński, twórca naukowej współczesnej prakseologii, umiejscawia 
ją wśród nauk filozoficznych - w etyce i logice. Prakseologia w logice umiej
scawiana jest jako metodologia ogólna, w naukach o organizacji i zarządzaniu 
występuje jako ogólna teoria organizacji; zajmuje się świadomą i umyślną 
działalnością człowieka z punktu widzenia jej skuteczności. Cel natomiast to 
zamierzony stan rzeczy lub zdarzeń - do niego zmierza sprawca w swej sku
tecznej działalności. Jak pisał Pszczołowski: „Działalność wiodąca do sukcesu, 
to działalność, w której człowiek na ogół dokładnie zdaje sobie sprawę z celu 
swego wysiłku” (Pszczołowski 1982a, s. 25).

Szczególnym pojęciem jest w prakseologii „sprawność działań”, określa
jąca ogólnie wszystkie walory praktycznego działania (Kotarbiński 1982).
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Prakseologia wyróżnia kilka „ujęć” sprawności działania. Sprawność 
w sensie uniwersalnym (dystrybutywnym) odwołuje się do ocen szczegóło
wych, takich jak skuteczność, ekonomiczność, racjonalność, korzystność itd. 
Sprawność rozumiana syntetycznie jest sumą poszczególnych sprawności 
ujmowanych dystrybutywnie: sprawność to skuteczność i ekonomiczność, 
korzystność i racjonalność itd. Wyróżnia się także tzw. sprawność manipu
lacyjną.

Ideałem jest sprawność działania - mistrzostwo, nadanie mu wszyst
kich pozytywnych cech, a zarazem pozbawienie negatywnych. Tak też 
stopniowana może być sprawność. Im działanie ma mniej cech negatyw
nych, a więcej pozytywnych - i to w najwyższym stopniu - tym jest ono 
sprawniejsze. Doskonały może być tylko bezruch, bezczynność, brak jakie
gokolwiek działania. Każde działanie nie zawsze daje się usprawnić, tzn. wy
konać pod jakimś względem lepiej i to tym lepiej, im bardziej jest złożone 
(Pszczołowski 1982).

Sprawność odnosi się bezpośrednio do działania. Działanie jest pew
nym zjawiskiem złożonym. W najogólniejszym przypadku składa się z wie
lu różnych czynności. Jest przy tym realizowane przez pewien podmiot 
(system) złożony, który jako całość w trakcie działania podlega zazwyczaj 
zmianom. Zmieniają się też jego elementy (części składowe), także pod 
względem operacji, jakie każdy z nich realizuje (Wawrzyńczak 1978).

Nowoczesna prakseologia rozpatruje „byt akcyjny”, tj. rzeczywistość 
związaną z działaniem - w kategoriach, jeśli można tak powiedzieć, ontolo- 
gii sytuacji praktycznych (Gasparski 1991). Sytuację praktyczną podmiotu 
interpretować można jako uogólnienie pojęcia przestrzeni osobniczej (per
sonal space), wprowadzonego przez proksemikę - dyscyplinę zajmującą się 
przestrzenią indywidualną i społeczną oraz jej postrzeganiem przez czło
wieka. „Byłaby wtedy prakseologia z jednej strony uogólnieniem ekonomii, 
ze względu na zachowania sprawnościowe (efektywność i ekonomiczność), 
z drugiej strony uogólnieniem proksemiki ze względu na «bąble» sytuacji 
praktycznych, w których każdy z nas jest zanurzony” (Gasparski 1999, s. 11).

Z podejściem prakseologii nowoczesnej współbrzmi stanowisko psy
chologii działań celowościowych: „...nie tylko status quo jest ważny, bo 
ten zmienia się z dnia na dzień, ile stan przewidywany, wizja tego, co ma 
nastąpić, jest tu kardynalnym składnikiem napędu i wysiłku” (Zalewski 
1991, s. 91).

Charakterystyczne dla ludzi - powiada metodologia projektowania, 
w ślad za nowoczesną prakseologią - jest to, że działamy stosownie do sytu
acji praktycznych, których jesteśmy podmiotami. Każda czynność podejmo
wana przez nas świadomie, aby zrealizować jakiś, choćby najskromniejszy, 
zamiar, poprzedzona jest bardziej lub mniej dokładnym zarysowaniem tego 
zamiaru, zwanego celem, przez działania człowieka, tj. prakseologię (taką



Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu 45

bowiem nosi nazwę ta teoria od greckiego praksis - działanie, czynność 
(von Mises 1995; Kotarbiński 1999).

Im dokładniejsze jest określenie celu i drogi doń prowadzącej, im wy
raźniej ich koncepcja jest zdefiniowana, a przy tym oparta na rzetelnej 
wiedzy, tj. poznawczo ugruntowana, w tym większym stopniu zarysowanie 
zamiaru jest projektowaniem w sensie nadawanym mu przez (stanowiącą 
rdzeń projektoznawstwa) metodologię projektowania, czyli koncepcyjnym 
przygotowaniem działania. W związku z tym zaś, że wszelkie działanie 
prowadzi do zmiany stanu istniejącego, projektowanie jest koncepcyjnym 
przygotowaniem zmiany. Jest nim ono nawet wówczas, gdy chodzi o pod
trzymanie stanu istniejącego, procesy naturalne oraz procesy powodowane 
przez inne podmioty działające (czasem w sposób zamierzony, czasem nie) 
wpływają bowiem na stan, którego trwanie pragnęlibyśmy przedłużyć. 
W takich przypadkach oddziaływanie nasze ma charakter przeciwdziałania 
tym procesom. Projektowanie polega zatem na opracowywaniu poznawczo 
ugruntowanych koncepcji zmian i działań niezbędnych do ich zrealizowa
nia lub zapobiegających ich naruszaniu.

Prakseologia odniesiona do aksjologii (teorii wartości) tworzy ak
sjologię prakseologiczną. Ta dziedzina zajmuje się ocenami utylitarnymi, 
a zwłaszcza sprawnościowymi, abstrahując w dużej mierze od ocen emo
cjonalnych.

Według prakseologii ocena to uznanie działania za sprawne lub nie
sprawne w sensie uniwersalnym lub syntetycznym. Ocena ex definitione 
może być pozytywna albo negatywna, nie może być obojętna, neutralna.

Prakseologa interesują przede wszystkim oceny sprawnościowe, czyli 
prakseologiczne, należące do grupy ocen utylitarnych. Te oceny, w od
różnieniu od emocjonalnych (estetycznych, moralnych), należą do ocen 
relatywnych. Oceny utylitarne nazywa się niekiedy tejeologicznymi, czyli 
celowościowymi. Prakseologia kompletuje zestaw ocen sprawnościowych, 
wyrażanych terminami oceniającymi, którym nadawany jest ścisły sens. Są 
to tzw. oceny praktyczne: „takie oceny, które nie wyrażają uczuć ani wzru
szeń, tylko mówią o przydatności lub nieprzydatności danego sposobu 
działania lub danego czynnika biorącego udział w działaniu, a więc sprawcy, 
narzędzia itd.” (Kotarbiński 1982, s. 365).

Oceny prakseologiczne wydawane są przed działaniem (ex ante) lub po 
działaniu (ex post). O ile oceny ex post są prawdziwe albo fałszywe, o tyle 
oceny ex ante są z większym albo mniejszym prawdopodobieństwem słusz
ne ze względu na podstawę teoretyczną, na której podstawie zostały wyda
ne. Cechą prakseologicznych ocen działania jest także ich cząstkowość. Są to 
oceny nie tyle działania po prostu, ile działania pod jakimś względem. Podsta
wową i w pewnym sensie z intencją bycia najogólniejszą oceną działania jest 
jego sprawność (Wawrzyńczak 1985).
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Oceny sprawnościowe należą więc do większej grupy ocen celowo 
ściowych (teleologicznych), utylitarnych, tj. zrelatywizowanych w stosunku 
do celu działania. Oceny te powinny być zawsze odniesione do pewnego 
przedziału czasowego i zawarte w przestrzeni cele-wyniki działania-po- 
niesione koszty.

3.2. Btędy praktyczne
Zaprzeczeniem działań sprawnych są błędy. Polegają one na wydawaniu sądu 
nieprawdziwego (błąd teoretyczny, czyli myślowy) lub wywarciu dowolnego 
impulsu nie prowadzącego do celu, a w poszczególnych przypadkach impulsu 
przeciwcelowego (błąd praktyczny). Niekiedy błąd praktyczny polega również 
na niewywarciu żadnego impulsu (Pszczołowski 1978, s. 27).

Błędy te, którymi głównie interesują się prakseolodzy, nie są równoznacz
ne z działaniami wadliwymi, mogącymi być przez sprawcę zamierzone.

Analizując postępowanie człowieka w życiu codziennym, można błędy 
uszeregować w kilka grup: automatyzm wdrożeń, gubienie, zaprzepaszcza
nie, zapominanie zrobienia czegoś, spóźnianie się, nieudane poszukiwania, 
zaniedbywanie ingerencji, reakcje gorączkowe oraz błędy praktyczne opar
te na błędach myślowych (Kotarbiński 1970). Niektóre rodzaje błędów uczą 
jedynie tego, jak je znowu popełniać (Mudyń 1997). Do błędów tych należą 
z pewnością: rutyna, niedołęstwo, brak wprawy. Pszczołowski podkreśla 
potrzebę ich eliminowania z działalności zarówno poznawczej, jak i prak
tycznej (1978). Skutecznym sposobem usuwania błędów jest identyfikowa
nie sytuacji szczególnie sprzyjających ich występowaniu (Cych 2001).

Interesująca jest zwłaszcza analiza błędów w szeroko rozumianym uni
wersalnym projektowaniu organizacyjnym. Główny rodzaj błędów spowo
dowany jest rozpowszechnionym przekonaniem, że wzorcowym rodzajem 
projektowania wszystkich systemów (także probabilistycznych - społecz
nych) jest projektowanie techniczne (Gasparski 1992). Cechy charaktery
styczne takiego myślenia zestawiono w tabeli 4.

Linstone wskazuje na koncepcję wielorakiej perspektywy jako sprzyja
jącą przezwyciężaniu dominacji podejścia technicznego do rozwiązywania 
problemów. Koncepcja ta uwzględnia perspektywy: techniczną, osobiste 
zaangażowanie pomiotów działania oraz organizacyjną projektowania 
uczestniczącego (partycypacyjnego). Nie chodzi bowiem o to, by podejście 
techniczne, niezbędne wszak do efektywnego rozwiązywania problemów 
praktycznych, wyrugować. Byłoby to przeciwskuteczne. Chodzi o to, by 
ujęcie techniczne wzbogacić o perspektywę humanistyczną, czyli stosując je 
pamiętać, że postrzegający rzeczywistość człowiek nadaje znaczenie temu, 
co postrzega. W związku z tym formułowane jest przekonanie, że: „Nadzieją



Błędy praktyczne 47

Tabela 4. Cechy myślenia technokratycznego jako przyczyna błędów w projektowaniu 
organizacyjnym (Źródło: Linstone 1995)

Nazwa cechy Charakterystyka cechy Konsekwencja

Każdy problem jest 
rozwiązywalny

Zakłada się, że każdy problem 
jest rozwiązywalny, podobnie 
jak zadania w szkolnych zbiorach 
zadań

Brak wiedzy o tym, że każde rozwią
zanie powoduje nowe problemy, przy 
czym jedne mają charakter gasnący, 
inne „rozkręcający”

Optymalizacja Uważa się, że należy dążyć do 
znalezienia najlepszego rozwią
zania

Ignorowanie tego, że systemy złożone 
dążą do maksymalizacji dostępnych 
wyborów

Redukcjonizm Atomizacja systemu do postaci 
umożliwiającej posłużenie się 
znanymi technikami

Ignorowanie tego, że historia roi się od 
mało prawdopodobnych zdarzeń, które 
wywarły poważny wpływ na przebieg 
dziejów

Dane i modele Oparcie podejścia badawczego na 
danych, głównie uśrednionych, 
oraz modelach i ich kombinacjach

Modelowanie staje się często celem 
samym w sobie. Kompleks Pigmaliona 
w stosunku do modelu

Kwantyfikacja Liczbowe ujmowanie danych Przekonanie o tym, że należy mierzyć 
wszystko, co daje się łatwo zmierzyć, a to 
co nie daje się zmierzyć, pominąć lub 
nadać temu arbitralnie wybraną war
tość. Prowadzi to do zajmowania stano
wiska, że to, co nie da się łatwo zmierzyć, 
nie ma wielkiego znaczenia lub w ogóle 
nie istnieje

Obiektywizm Przekonanie, że badacz jest 
nieuprzedzonym obserwatorem 
usytuowanym na zewnątrz bada
nego systemu

Przeświadczenie, że prawda jest nie
zależna od obserwatora. Ignorowanie 
tego, że umiejętności reporterskie ob
serwatora nieuchronnie wpływają na 
tworzone przez niego opisy systemów

Depersonalizacja Tendencja do pomijania jednost
ki w poszukiwaniu uogólnień

Naukowiec, technokrata, biurokrata, 
organizator itp. starają się mieć do czy
nienia nie z osobą (podmiotem), lecz 
z substytutem ujętym w kategoriach 
typów, średnich i wielkości zagrego
wanych

Liniowość czasu Przekonanie, że upływ czasu jest 
procesem liniowym, tj. odbywa 
się w tempie jednakowym dla 
wszystkich, dokładnie mierzo
nym w pomiarach fizycznych

Ignorowanie indywidualnego postrze
gania czasu przez osoby oraz czasu 
społecznego różnego dla różnych orga
nizacji i kultur
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naukowego zarządzania jest połączenie technokracji z demokracją” (Bunge 
za: Gasparski 1999, s. 14).

Przestrogę tę należy dedykować tym wszystkim menedżerom orga
nizacji sportowych, którzy z trudem odróżniają działalność sportową od 
działalności produkcyjnej.

3.3. Postacie działań sprawnych
Do najważniejszych postaci działań sprawnych zalicza się: skuteczność, 
efektywność, ekonomiczność, korzystność i racjonalność.

Skuteczność to oceniana pozytywnie zgodność wyniku z celem. Jest 
ona podstawowym składnikiem sprawności w sensie kolektywnym i spraw
nością w znaczeniu dystrybutywnym. Działanie jest skuteczne, jeżeli osiąga 
zamierzony cel albo umożliwia lub ułatwia jego osiągnięcie. W zależności 
od rodzaju celu (stopniowalny lub niestopniowalny) działania rozpatruje 
się jako:

• skuteczne albo nieskuteczne - skuteczność niestopniowalna,
• mniej lub bardziej skuteczne - skuteczność stopniowalna.
Działanie nieskuteczne jest ponadto przeciwskuteczne, jeżeli zamiast 

zamierzonego celu osiągnie się jego negację - porażkę zamiast zwycięstwa
(Łasiński 1988).

Relacja:

Skuteczność działań Ocena relacji

C w wyniku (W) uzyskanego w czasie t2 do celu (C)

f,------------------------>* sformułowanego w czasie . *2

Efektywność to sumaryczna wartość efektów pracy, dodatnia cecha 
działań. Efektywne są działania dające wynik oceniany pozytywnie bez 
względu na to, czy był on zamierzony, czy niezamierzony, bo - jak pisał 
Pszczołowski (1982a, s. 173): „Człowiek nigdy nie jest świadomy wszystkich 
skutków swojej działalności. To znaczy, że sprawca w sensie obiektywnym 
nie zawsze jest jednocześnie sprawcą w znaczeniu subiektywnym”.

Efektywność, podobnie jak skuteczność, może być stopniowalna lub 
niestopniowalna. W przypadku efektywności niestopniowalnej działanie 
jest efektywne albo nieefektywne; np. z dwóch działań A oraz B działanie 
A jest efektywne, działanie zaś B nieefektywne, ponieważ działanie A daje 
wyniki oceniane pozytywne, natomiast działanie B żadnych wyników 
pozytywnych nie przynosi. Nie bierzemy przy tym pod uwagę liczby i ja
kości tych wyników pozytywnych - stwierdzamy jedynie ich obecność 
albo brak. W wypadku efektywności stopniowalnej uwzględniamy liczbę
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Efektywność działań

c w cW

i jakość wyników: z dwóch działań A oraz B bardziej efektywne jest dzia
łanie A, jeżeli przynosi więcej wyników ocenianych pozytywnie, a przy tej 
samej liczbie wyników wówczas, jeżeli ma wyniki cenniejsze (Pszczołow- 
ski 1978).

Efektywność jest zatem oceną działania wydaną ze względu na aktualne 
potrzeby w czasie f. Każde działanie skuteczne jest działaniem efektywnym, 
lecz nie każde działanie efektywne jest skuteczne.

Ocena stanu:
cenność wyniku działania (cW) w danym 
momencie (t2) bez względu na to, czy wynik 
był planowany, czy nie.

Biorąc pod uwagę ocenę skuteczności oraz wystąpienie lub nie efektów3 
dodatkowych, podczas oceny działań mogą zaistnieć cztery możliwości:

3 Efekt działania - wynik oceniany pozytywnie, zamierzony lub niezamierzony 
(dodatkowy).

1. Działanie okaże się skuteczne, lecz nie wystąpią dodatkowe efekty
- takie działanie ocenione jest jako efektywne:

działanie skuteczne + brak dodatkowych efektów => działanie efektywne.
2. Działanie okaże się skuteczne i wystąpią dodatkowe efekty - takie 

działanie ocenione jest jako efektywne:
działanie skuteczne + dodatkowe efekty => działanie efektywne.

3. Działanie okaże się nieskuteczne, lecz wystąpią dodatkowe efekty
- takie działanie może być ocenione jako efektywne lub nieefektywne 
zależnie od tego, czy cenność efektów niezamierzonych jest większa od 
potencjalnej skuteczności (efekty przerosną spodziewane wyniki):

działanie nieskuteczne + dodatkowe efekty =^> działanie efektywne lub 
nieefektywne.

4. Działanie okaże się nieskuteczne i nie wystąpią dodatkowe efekty
- takie działanie jest ocenione jako nieefektywne:

działanie nieskuteczne + brak dodatkowych efektów => działanie 
nieefektywne.

W działaniach sportowych jest to sytuacja, gdy zawodnik nie zreali
zował głównego celu cyklu treningowego, jakim było np. zdobycie tytułu 
mistrza kraju. Uzyskał jednak znaczące i niespodziewane sukcesy w kilku 
turniejach międzynarodowych, a cenność tych sukcesów przekroczyła cen
ność planowanego wcześniej tytułu mistrzowskiego. Działanie sportowca 
z punktu widzenia głównego celu cyklu nie było skuteczne, ale efektywne.
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Innym przykładem jest sytuacja, kiedy kilkuletni proces treningowy bie
gacza nie przyniósł zamierzonych efektów. Spowodował jednak znaczny 
rozwój cech psychomotorycznych, umożliwiający zawodnikowi starty 
i osiąganie sukcesów w dziesięcioboju. Trening będąc nieskuteczny, okazał 
się efektywny (Łasiński 1988).

Ekonomiczność to stosunek wyniku szeroko rozumianego (tzw. na
bytki) do poniesionych kosztów (tzw. ubytków). Określa się ją stosunkiem, 
w którym cenność wyników jest większa od cenności kosztów: gdy W/K>1 
przeważają koszty, gdy K/W<1, występuje nieekonomiczność. Taki sposób 
oceny ekonomiczności, określany mianem niealternatywnej oceny ekono
miczności, może być stosowany w odniesieniu do każdego pojedynczego 
działania, nie zaś tylko do porównywania przynajmniej dwóch działań 
(Łasiński 1988). Wymaga to jednak kwantyfikacji elementów stanowiących 
wyniki i koszty w porównywalnych jednostkach miary, co w wielu sytu
acjach nie jest łatwe lub wręcz niemożliwe.

Dla takich sytuacji (przypadków) Kotarbiński i Lange wyróżnili rów
nież alternatywną koncepcję oceny ekonomiczności, któią rozumie się jako 
oszczędność lub wydajność (Kotarbiński 1982).

Wydajność to osiąganie więcej przy tych samych kosztach. Obserwu
je się tu maksymalizację celu przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów 
na tym samym poziomie. Wydajność to ekonomiczność rozpatrywana ze 
względu na uzyskane wyniki (efekty).

Oszczędność to osiąganie tego samego celu mniejszym kosztem. Mini
malizuje się tu koszty, utrzymując dany stopień realizacji celu. Oszczędność 
jest to więc ekonomiczność rozpatrywana ze względu na koszty.

Te dwie postacie ekonomiczności są ocenami porównującymi przy
najmniej dwa działania. Najczęściej jest to inne, podobne działanie już 
wykonane (porównywanie w układzie osobniczym) lub dwa działania wy
konane przez np. dwie osoby (porównanie w układzie międzyosobniczym) 
lub organizacje (firmy).

Wynik działania i koszt działania traktowany jest w tej ocenie szeroko, 
poprzez wszystkie możliwe postacie (np. czas, pieniądze, wydatek energetycz
ny), zarówno w aspekcie zamierzonym, jak i niezamierzonym. Kotarbiński 
i Pszczołowski stosowali w literaturze prakseologicznej odpowiednio pojęcia: 
nabytki i ubytki.

Wydajność i oszczędność można określić w następujący sposób: 

wydajność = W/K, przy K = const., 

oszczędność = W/K, przy W = const., 

gdzie: W - szeroko rozumiany wynik, K - szeroko rozumiane koszty.
W tak pojętej ekonomiczności, która przybiera postać wydajności bądź 

oszczędności, istnieje odniesienie do celu przez koszty. A więc „wydajny”
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i „oszczędny” są to oceny utylitarne, których nie można ex definitione wyda
wać wyłącznie na podstawie kosztów, tzn, nie można orzec, że ekonomicz- 
niejsze jest działanie A od działania B tylko z tej racji, że działanie A miało 
mniejsze koszty (Pszczołowski 1978).

Dokonanie oceny z punktu widzenia ekonomiczności wymaga pomia
rów różnych rodzajów wartości wytworów i różnych rodzajów kosztów. Nie 
wszystkie te wielkości dadzą się równie łatwo (a raczej z równą trudnością) 
porównywać. Bardzo łatwo określić w liczbach np. stratę czasu poniesioną 
dla wykonania danej czynności. O ileż trudniej zmierzyć stopień poprawy 
zdrowia albo stratę energii. A jeszcze trudniej o racjonalną, rzeczową syn
tezę ocen ekonomiczności danego procesu sprawczego, biorąc pod uwagę 
wszystkie rodzaje wchodzących w grę wartości (Kotarbiński 1982).

Korzystność działań stanowi cechę działania oznaczonego dodatnio 
ze względu na różnicę między wynikami a kosztami (korzyść) - W - K > 0. 
Działanie niekorzystne - mające ocenianą negatywnie różnicę (strata) - wy
stępuje, gdy W - K < 0. Korzystność decyduje o większej sprawności działań 
w przypadku działań o takiej samej ekonomiczności.

Ocena korzystności, uwzględniając różnicę między wynikami i koszta
mi, odnosi się, podobnie jak idea niealternatywnej oceny ekonomiczności, 
przede wszystkim do oceny sfery materialnej, w której możliwe i zasadne 
jest kwantyfikowanie oraz porównywanie wielkości stanowiących wyniki 
i koszty. W działaniach sportowych taki sposób oceny korzystności dzia
łań jest raczej mało przydatny. Rozważanie korzystności: przewaga liczby 
rzutów celnych nad niecelnymi, udanych interwencji gracza w grze obron
nej i nad nieudanymi, liczba zdobytych i straconych przez zespół bramek, 
punktów, liczba zwycięstw i porażek itp. nie wydaje się słuszne. Nie można 
bowiem sprowadzić kosztów wyłącznie do sfery działań nieskutecznych 
przez zrelatywizowanie oceny do jednego rodzaju wyników i kosztów. Po
jawiające się w praktyce sportowej tendencje do tego typu analiz dotyczą 
zatem raczej postaci skuteczności działań niż korzystności.

Ocena korzystności działań w sporcie jest jednak możliwa. Jeśli bowiem 
efekty i koszty nie są wielkościami jednoimiennymi, wówczas stosuje się oce
nę, która w tym wypadku jest cennością (wyników i kosztów), co pozwala na 
uzyskanie różnicy między wynikami a kosztami. Działanie takie jest korzystne, 
gdy cenność wyników przekracza cenność kosztów, czyli W>K.

Szczególnie wysokim stopniem niekorzystności odznaczają się działania 
przeciwskuteczne. Jest to bowiem sytuacja, w której sportowiec daremnie po
nosi ofiary, konieczne do osiągnięcia celu, a celu tego nie osiągnął, nie zbliżył 
się do niego, lecz nawet się od niego oddalił.

Zestawienie analizowanych postaci i kryteriów ocen sprawnościowych 
zawiera tabela 5.

AWF WROCŁAW 
Biblioteka Główna(NB)
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Tabela 5. Postacie i kryteria oceny sprawności działania (Źródło: opracowanie własne za 
Grzesiowski 2000)

4

Skuteczność

Pozytywnie oceniana zgodność wyniku z celem. Działanie może 
osiągnąć wszystkie wyznaczone cele albo tylko ich część. Skuteczność 
progowa wyznacza minimum osiągnięcia celu, przy którym działanie 
oceniane jest jako skuteczne. Stopień osiągnięcia celu leżący poniżej 
progu skuteczności świadczy, że działanie było nieskuteczne lub prze- 
ciwskuteczne

c w
--------------------- >t2

Ocena relacji:
wyniku (W) uzyskanego w czasie t2 do celu 
(C) sformułowanego w czasie t}

Efektywność

Sumaryczna (pozytywnie oceniana wartość wyników pracy, zarówno 
zamierzonych, jak i niezamierzonych)

c W cW

Ocena stanu:
cenność wyniku działania (cW) w danym 
momencie (i2) bez względu na to, czy wynik 
był planowany, czy nie (czy cel jest znany, 
czy nie)

Ekonomiczność

Wyraża stosunek wyniku do kosztów działania. Działanie jest ekono
miczne, jeśli

£>l.

Jeśli stosunek ten jest mniejszy od zera, to działanie jest nieekono
miczne. Ekonomizację tworzą najczęściej sytuacje:
1) jednoczesny wzrost wyników (szybszy) i kosztów (wolniejszy):

łfT
FT’

2) jednoczesny wzrost wyników i zmniejszenie kosztów:
W T
FI

Warianty 
alternatywne 
ekonomiczności

1) wydajność - porównanie wartości wyniku przy stałych (podob
nych) kosztach:

W —»max
K - const.

2) oszczędność - porównanie kosztów przy ustabilizowanym wyniku:

W - const.
K —»min

Korzystność

Wyraża się wzorem W-K>0, gdzie W to ogół skutków oceniony pozy
tywnie, nazywany wynikiem, a K ogół skutków oceniony negatywnie, 
oznaczający koszt działania. Jeżeli różnica między wynikiem a kosztem 
działania jest większa od zera, działanie jest korzystne. Jeżeli różnica ta 
jest mniejsza od zera, działanie jest niekorzystne.
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Rozważania nad sprawnością działań warto uzupełnić analizą i oceną 
racjonalności.

Racjonalność. Według Kotarbińskiego (1982) racjonalny to uzasad
niony poznawczo. Racjonalność można rozpatrywać w dwóch aspektach: 
metodologicznym ex ante - zgodność postępowania z ogółem posiada
nych informacji (w przypadku przygotowania działania - opieranie się na 
podstawie teoretycznej) i rzeczowym ex post - przystosowanie do prawdy 
(po realizacji działania). Racjonalność ex ante jest oceną celowości zamie
rzonego działania, które jest uzasadnione poznawczo - „na rozum”, nie zaś 
„na intuicję”. Racjonalność ex post jest oceną skuteczności działania. Często 
racjonalność metodologiczna nie jest zgodna z racjonalnością rzeczową. 
Rozbieżność ocen nie zawsze świadczy o nieudolności sprawcy - zależy 
to od stopnia trudności realizowanego zadania (nie wszystkie sytuacje „po 
drodze” da się przewidzieć).

Podczas oceny działań mogą zaistnieć cztery możliwości:
1. Działanie okaże się skuteczne i wystąpią dodatkowe efekty - takie 

działanie ocenione zostanie jako racjonalne rzeczowo i metodologicznie:
działanie skuteczne + dodatkowe efekty => działanie racjonalne (ex ante 

i ex post').

2. Działanie okaże się skuteczne, lecz nie wystąpią dodatkowe efek
ty. Ze względu na założenie, że każde działanie skuteczne jest racjonalne 
- działanie takie będzie ocenione jako racjonalne (ex ante i ex post'):

działanie skuteczne + brak dodatkowych efektów => działanie racjonalne
(ex ante i ex post').

3. Działanie okaże się nieskuteczne i wystąpią dodatkowe efekty - dzia
łanie takie będzie ocenione jako racjonalne lub nieracjonalne. Racjonalne 
(ex post') będzie wtedy, jeśli cenność efektów niezamierzonych przewyższy 
potencjalną skuteczność:

działanie nieskuteczne + dodatkowe efekty => działanie racjonalne
(ex post).

Jeśli cenność efektów niezamierzonych nie przewyższy potencjalnej sku
teczności, to działanie będzie ocenione jako nieracjonalne (ex ante i ex post): 
działanie nieskuteczne + dodatkowe efekty => działanie nieracjonalne (ex ante 

i ex post).

4. Działanie okaże się nieskuteczne i nie wystąpią dodatkowe efekty. Sytu
acja taka będzie oceniona jako nieracjonalna zarówno ex ante, jak i ex post:

działanie nieskuteczne + brak dodatkowych efektów => działanie nieracjo
nalne (ex ante i ex post).



Zarządzanie organizacją 
sportową

4.1. Cele i funkcje organizacji
w ujęciu uniwersalnym
W literaturze spotyka się różne definicje zarządzania. Uniwersalne i często 
cytowane jest określenie Bittela (1998, s. 16) „zarządzanie jest pioceserrp 
pozyskiwania, rozmieszczania i stosowania różnych istotnych zasobów dla 
osiągnięcia celów organizacji, przy czym najważniejszym zasobem są lu
dzie”. W ujęciu systemowym zarządzania (management by systems), wskazu
je się, że cele i istota organizacji determinują projektowany dla organizacji 
system zarządzania, czyli poszczególne punkty widzenia, metody i szczegó
łowe techniki.

Prakseologiczne ujęcie zarządzania - bliskie systemowemu - przyjmu
je, że stałym zadaniem zarządzania na każdym poziomie - strategicznym, 
taktycznym i operacyjnym - jest ciągłe usprawnianie funkcjonowania 
organizacji m.in. przez stosowanie ocen sprawnościowych (Pszczołowski 
1978, s. 288). W każdym ujęciu zarządzania kategorię nadrzędną stanowią 
cele, te przewidywane, przyszłe stany rzeczy, do których zmierza organizacja. 
Kryteria określające cele organizacji są różne, wynikają z rodzaju działalności 
czy przyjętych preferencji (czas, jakość, ilość, specjalizacja itp.).

Prawidłowo sformułowane cele (siatka - struktura celów) określają 
metodykę postępowania, są też sprawnym narzędziem funkcjonowania 
organizacji. Wychodząc z systemowego ujęcia organizacji, cele są zhierar
chizowane, odzwierciedlając wielopoziomową strukturę organizacji. Stąd 
też organizacje realizują swoje funkcje przez osiąganie celów strategicznych 
(najwyższego szczebla), taktycznych (średniego szczebla) i operacyjnych 
(najniższego szczebla). Podział celów oparty jest na różnych kryteriach, 
miarach i coraz większym poziomie szczegółowości. Oczywiście jest zróż
nicowana skala wpływu celów określanych na różnych poziomach zarzą
dzania na zachowanie organizacji, przy czym dominujący wpływ mają cele 
strategiczne i taktyczne.
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4.2. Formułowanie celów
Jak już wspomniano, warunkiem pełnej oceny sprawności działań jest 
kwantyfikacja celów, wyników i kosztów działań - wymiarów określających 
przestrzeń ocen prakseologicznych.

Według prakseologów cel to zamierzony przyszły stan rzeczy lub zda
rzenie, do którego zmierzamy w naszym działaniu. Cele nie rodzą się spon
tanicznie, lecz wynikają z podjętych obowiązków, narzuconych stosunków 
międzyludzkich, doraźnych sytuacji. Cel bywa realny lub nierealny. Realny 
to znaczy obiektywnie wykonalny, leżący w granicach możliwości człowie
ka. Cel stawiany przez osobę, która chce działać skutecznie, powinien być 
realny i wykonalny. Cele mogą tworzyć pewną ich hierarchię. Wyróżnia się 
cele: strategiczne (najwyższego szczebla), taktyczne (średniego szczebla) 
i operacyjne (najniższego szczebla). W czynnościach bardziej złożonych 
spotykamy się ze stopniowym realizowaniem zamierzeń: przez działanie 
wykonywane aktualnie realizujemy cel bezpośredni, następnie pośredni, 
a wszystkie one podporządkowane są jakiemuś jednemu celowi nadrzęd
nemu.

Jeżeli występuje więcej niż jeden cel, muszą być one niesprzeczne 
i zhierarchizowane. Nie mogą być sformułowane w sposób ogólnikowy 
i wieloznaczny, muszą być w miarę ścisłe i skwantyfikowane.

Kolejną cechą jest zrozumiałość celów, czyli jasne ich sformułowanie, 
wykluczające wieloznaczność interpretacji.

Realność celu, to ocena możliwości jego realizacji przy danym poziomie 
uzdolnień, wytrenowania (na poziomie operacyjnym) przy istniejących wa
runkach materialnych i organizacyjnych. Nie należy jednak przyjmować zbyt 
dużych ograniczeń. Odzwierciedla to stwierdzenie Webbera (1984, s. 239): 
„Kluczem do planowania jest określenie pragnień, a krytycznym elementem 
- wiedza, gdzie chce się być i jakiej chce się przyszłości [...] jakaś projekcja 
marzeń jest konieczna, jeśli planowanie ma być czymś więcej niż doraźną 
reakcją na istniejące warunki”.

Skuteczność działań to przede wszystkim umiejętność wyboru wła
ściwych celów. Skuteczny trener czy menedżer to taki, który wybiera wła
ściwe rzeczy do zrobienia, koncentruje swój wysiłek intelektualny na tym, 
jak prawidłowo działać, jak wybrać właściwy przedmiot działania i w jaki 
sposób skoncentrować na nim zasoby i wysiłki, który potrafi wykonywać 
właściwą pracę, a nie jakąś pracę wykonywać właściwie (Drucker 2001).

Istnieje zatem konieczność oceniania celowości działań na podstawie 
twierdzenia prawdziwego lub prawdopodobnego, będącego dla danej oce
ny podstawą teoretyczną (Pszczołowski 1982). Na poziomie operacyjnym 
chodzi o uwzględnienie dorobku nauk o sporcie, np. teorii treningu spor
towego, fizjologii, psychologii, biomechaniki, a na wyższych poziomach
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wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na nauki ściśle ekonomiczne.

Decydujące jest nie to, ile pracujemy, ale co osiągamy. Dlatego ludzie 
sukcesu mają jasne cele i koncentrują się wyłącznie na czynnościach, które 
pomogą im je osiągnąć. Jasne cele muszą być konkretne oraz możliwe do 
osiągnięcia, zaplanowania i oceny. Istnieją dwa sposoby aktywności: kon
centracja na wynikach albo na czynnościach (Seiwert 1995). Naturalnie ist
nieje związek między celami i czynnościami. Jeżeli robi się właściwe rzeczy, 
osiąga się także swój cel. Zazwyczaj koncentrujemy się jednak na czynno
ściach, nie myśląc przy tym o celach. Przyczyną tego jest nasze wyuczone za
chowanie.'Cele powinny być wzajemnie powiązane. Realizowane cele dnia, 
powinny się przyczyniać do osiągnięcia celów tygodniowych, co umożliwi 
spełnienie celów miesięcznych oraz długoterminowych. Nasze codzienne 
zachowanie wypełniają jednak raczej zadania rutynowe (reagowanie) i tyl
ko projekty na przyszłość. Większość ludzi zajmuje się krótkoterminowymi 
sprawami, wpisując je na listę, która musi być załatwiona w nadchodzącym 
tygodniu. Należy wykształcić w sobie przyzwyczajenie koncentracji na 
celach i wynikach. Stawianie przed sobą celów, ciągłe dążenie do ich re
alizacji musi być częścią życiowej filozofii. Należy zastanawiać się, czy to, 
co się robi, przyspiesza osiągnięcie celów. Jeśli straci się „z oczu wyniki, do 
których się dąży, popadnie się w działania rutynowe i nieefektywne. Chcąc 
rozwinąć działania zorientowane na wyniki, powinno się zawsze myśleć 
o tym, co chce się osiągnąć nie tylko w danym momencie, ale także dzisiaj 
czy w tym roku.

Często myli się kategorie jakościowe przyszłych stanów rzeczy, jakimi 
są idee, zamierzenia, życzenia, z kategoriami ilościowymi, do których zali
czamy cele i zadania. Dotyczy to także sportu (Barszowski, Kosendiak 1999, 
s. 59). Przesłanki formułowania celów w kategoriach ilościowych (kwantyfi- 
kowanych) można ująć w tzw. zasadę SMART (tab. 6).

Tabela 6. Przesłanki formułowania celów - zasada
SMART (Źródło: opracowanie własne)

Specyficzny kierunek, treść celu - co osiągnąć? 

Mierzalny - wartość celu - ile i jak osiągnąć? 

Ambitny - cel jest trudny, stanowi wyzwanie, jest 
także atrakcyjny dla wykonawcy i otoczenia 

Realność - cel jest możliwy do wykonania 

Terminowość - kiedy cel osiągnąć?
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Tylko tak sformułowane cele mogą stanowić podstawę opracowania 
szczegółowych (racjonalnych) planów ich realizacji. Oczywiście istotną 
rolę w ostatecznym formułowaniu celów odgrywają względy jakościowe 
formułowanych oczekiwań.1 Trudno wyobrazić sobie formułowanie war
tościowych i ambitnych celów bez marzeń, wizji czy zamierzeń - tylko że 
te kategorie pragnień powinny być odniesione do potencjału człowieka 
(sportowca, organizacji), możliwości i zagrożeń otoczenia. Dopiero analiza: 
zamierzenia-posiadany potencjał, środki i możliwości (szanse), warunkuje 
racjonalne formułowanie celów. Proces ten ukazuje rysunek 15.

Analiza

życzenia, 
zamierzenia

(warunki)
zamierzeń - środki

Co ja mogę?

Analiza 
potencjału 

(silne i słabe strony)

Analiza otoczenia 
(możliwości, zagrożenia)

Sformułowanie celu

r i r V

Zadania wykonywane

Rys. 15. Proces formułowania celów (Źródło: opracowanie własne za Seiwert 1995, s. 20)

ί ΐ
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Formułując cele organizacji, należy się oprzeć na:

• Kluczowych czynnikach sukcesu w branży (dyscyplinie, w której funkcjonuje 

organizacja sportowa).
• Wynikach analizy otoczenia i konkurencji (szans i zagrożeń).
• Wynikach analizy własnego potencjału (silnych i słabych stronach), np. przy 

wykorzystaniu analizy marketingowej SWOT.
• Porównania własnej pozycji (wyników) do najlepszych w branży (benchmarkingu).

• Zrozumiałych, ambitnych i ilościowo wyrażonych celach (zasada SMART).

Cele organizacji muszą uwzględniać oferowane usługi, klientów (kibi
ców, sponsorów), przewagi strategiczne i priorytety działań.
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4.3. Uzgadnianie celów
W podejściu systemowym mamy do czynienia nie tyle z przekazywaniem 
celów, ile z uzgadnianiem celów. Do tego procesu włączeni powinni być 
wszyscy pracownicy (zawodnicy) organizacji. Uzgadnianie celów (rys. 16) 
może przebiegać według następującej proceduiy:

1. Czy i jak są określone jasne kryteria formułowania celu (SMART)?
2. Jak uzgadniany cel połączony jest z innymi celami organizacyjnymi?
• Cel jest sprzeczny z innymi celami? Jeśli tak, jak można to obejść, 

rozwiązać?
. Jak osiągnięcie celu wpłynie na inne cele (które)?
3. Wykonalność celu
. Czy ten cel jest w ogóle osiągalny?
. Czy wartość celu jest odniesiona do poziomu możliwości (potencjału) 

pracowników (zawodników). Jest on łatwy czy trudny, czy jest wyzwaniem?
4. Jak cel będzie zapisany i dokumentowany?
5. Czy jest konieczne uzgodnienie celów pośrednich (kamieni milowych)?
6. Czy postanowiono, w jaki sposób i kiedy pracownik może sygnalizo

wać potrzebę pomocy i wsparcia?
7. Na jakiej podstawie i w jakim terminie nastąpi kontrola osiągania celów?

Rys. 16. Proces uzgadniania celów (Źródło: opracowanie własne)
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Ostateczne formułowanie celów poprzedzone powinno być pytaniem: 
czy sformułowane cele pracowników (zawodników) są bezpośrednio zwią
zane z wymaganiami procesów w organizacji, a te z kolei, czy są związane 
z celami organizacji i wymaganiami otoczenia (rynku)?

Korzyści wynikające z procedur uzgadniania celów przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Istotne korzyści procesu uzgadniania celów w grupach (Źródło: opracowanie 
własne za Troll, Eberwein 2001)

Kierowanie przez przekazywanie celów Kierowanie przez uzgadnianie celów

• Procedury zorientowane są na wynik • Procedury zorientowane są na wynik i me
tody

• Sposób osiągania celu jest pozostawiony 
każdemu z osobna

• Standaryzacja sposobów postępowania przy 
realizacji celów

• Cele są często niejasne, wręcz „tajne” • Cele i metody są ogólnie dostępne, jasne 
i przejrzyste

• Stopień osiągania celów służy często dyscy
plinowaniu lub nagradzaniu pracowników

• Realizowanie celów służy ocenie sprawności 
(skuteczności działań)

• Na pierwszym planie jest zadowolenie 
przełożonych

• Na pierwszym planie jest zadowolenie we
wnętrznych i zewnętrznych klientów

• Ocena realizacji celów odbywa się zbyt 
późno

• Systematyczne porównywanie stanów: jest 
- miało być i wizualizacja pozwala na ujaw
nianie odstępstw, określenie przyczyn i wpro
wadzanie korekt

• Aktualne możliwości, zdolności i kompe
tencje w pojedynczych obszarach pozostają 
niezauważone

• Możliwości elastycznego dopasowania 
indywidualnych możliwości pracowników 
(zawodników) do sytuacji

• Wynik powstaje często kosztem innych 
obszarów działań

• Korekta celu wyklucza osiągnięcie innych 
zamierzeń (działania przeciwskuteczne)

4.4. Podstawowe funkcje organizacji
Do podstawowych funkcji organizacji Ryba (1995) zalicza funkcje rzeczowe 
i zarządzania. Na przykładzie zarządzania klubem sportowym wśród funkcji 
rzeczowych wymienia: sportowe (nabór, szkolenie, udział we współzawod
nictwie), administracyjno-finansowe (księgowość, kadry, obsługa zarządu), 
gospodarcze (obsługa obiektów, inwestycje, remonty, transport).
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Do funkcji zarządzania zalicza: planowanie, organizowanie, motywowa
nie i kontrolowanie.

Z kolei Pęrechuda (1998) wskazuje, że organizacja, będąca celowościo- 
wo ustrukuralizowanym systemem społecznym (działania), realizuje swoje 
funkcje naczelne: przetrwania i rozwoju przez identyfikowalne granice. 
Z naczelnych funkcji organizacji wyodrębnia funkcje podstawowe (dru
giego stopnia): transformacji, bezpieczeństwa, adaptacji i wyprzedzania, 
realizacji, zarządzania.

Przez funkcję należy rozumieć stały, systematycznie powtarzany zespół 
czynności, umożliwiający osiąganie celów głównych organizacji. Uniwersalny, 
wielopoziomowy model celów i funkcji organizacji przedstawia rysunek 17.
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FUNKCJE

ROZWÓJ

U
CELE STRATEGICZNE

CELE TAKTYCZNE

/ >
PRZETRWANIE

KIEROWNICY I KOMÓRKI
O^GAN^ZACY^NE

FINANSE MARKETING BADANIA
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ZARZĄDZANIA
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> Megastrategia
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organizacji

Strategie obszarów 
funkcjonalnych
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działania 

l i decyzje na 
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zarządzania

CELE OPERACYJNE
Indywidualne 
zachowania, 
działania i realizacja 
zadań na poziomie 
wykonawczym 
(najniższy 
operacyjny poziom 
zarządzania)

Rys. 17. Piramida celów i funkcji organizacji (KO - komórka organi
zacyjna, SO - stanowisko operacyjne) (Źródło: Perechuda 2000)
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Transformacja - organizacje sportowe, będąc otwartymi systemami 
społecznymi, działają w zmiennym i dynamicznym otoczeniu. Zmiany 
w organizacji powinny być zatem stałym elementem ich funkcjonowania.

Bezpieczeństwo - zacierają się granice współczesnych organizacji. Jest 
to wynik nasilonej konkurencji, komercjalizacji, swobody przepływu ludzi 
i kapitału, technologii, uproszczonych procedur prawnych, rozwoju tech
nologii telekomunikacyjnej. Zagrożona jest tożsamość organizacji. Stąd też 
dbanie o bezpieczeństwo powinno obejmować także niematerialne granice 
organizacji.

Adaptacja i wyprzedzanie - adaptacja oznacza ciągłe przystosowywa
nie się organizacji do zmieniających się systemów dalszego i bliższego jej 
otoczenia, tj. konkurentów, publiczności, sponsorów, przepisów, technologii 
itp. Klasyczna, bierna adaptacja musi być realizowana równolegle z formą 
czynnego przystosowywania, tj. wyprzedzania (uzyskiwanie przewagi kon 
kurencyjnej) w każdym sektorze działalności sportowej i organizacyjnej.

Realizacja - funkcję tę, np. w klubie sportowym, realizuje się przez 
szkolenie zawodników, organizację imprez sportowych.

Zespół działań i czynności zapewniających ciągłość funkcji realizacji na
zywamy wspieraniem. Do funkcji wspierających działania klubu sportowego 
należy zaliczyć:

• public relations - kształtowanie w otoczeniu (środowisku społecznym 
bliższym i dalszym) akceptacji czynnej i biernej przedsięwzięć realizowa
nych przez klub sportowy w zakresie kultury fizycznej,

• promocję i reklamę zawodów sportowych oraz wyróżniających się 
zawodników,

• prowadzenie pozasportowej działalności gospodarczej, np. usługi ho
telarskie, gastronomiczne, rekreacyjne, transportowe, reklama na obiektach 
sportowych, odnowa biologiczna,

• efektywną politykę finansową,
• inwestycje rzeczowe,
• opiekę lekarską,
• sponsoring.
Zarządzanie - funkcja realizowana przez kadrę zarządzającą (me

nedżerską). Jest ona nadrzędna w stosunku do pozostałych funkcji pod
stawowych. Realizowana jest przez połączenie wszystkich czynności 
planistycznych, organizacyjnych, realizacyjnych i kontrolnych.

4.5. Funkcje zarządzania
W literaturze i praktyce zarządzania spotykamy wiele ich podziałów. Na 
przykład Steinman i Schreyógg (1992) wyróżniają trzy funkcje zarządza
nia: planowanie, organizowanie i kontrolę, Bittel (1998) - pięć: planowanie,
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organizowanie, zatrudnienie, kierowanie i kontrolowanie, natomiast Pere- 
chuda (1998) siedem: wizjonowanie, planowanie, organizowanie, dyspono
wanie, motywowanie, koordynowanie i kontrolowanie.

W organizacjach samorzutne zaistnienie tych funkcji nie jest możliwe. 
Potrzebne jest planowanie, organizowanie, motywowanie, koordynowanie, 
kontrolowanie, które tworzą proces (cykl) zarządzania. W jego rezultacie 
możliwe jest osiągnięcie oczekiwanych stanów organizacji wyrażonych 
przez parametry ekonomiczne, finansowe, techniczne, społeczne czy prak- 
seologiczne (sprawnościowe).

Rys. 18. Funkcje zarządzania na tle innych funkcji organizacji sportowych (Źródło: Łasiń- 
ski, Rokita 1999)

Przedstawione na rysunku 18 funkcje zarządzania powinny być reali
zowane różnie, chociaż zawsze w sposób ciągły, elastyczny i harmonijny 
- stanowi to wyraz racjonalności w zarządzaniu organizacją. Poszczególne 
funkcje na poziomie uniwersalnym zostały w literaturze menedżerskiej 
dokładnie opisane. Mając na uwadze charakter opracowania, opatrzone 
zostaną krótkim komentarzem:

Planowanie: mentalna i koncepcyjna faza przygotowania działań. 
W zależności od poziomu zarządzania i przyjętej skali czasowej wyróżnia 
się opracowywanie strategii, projektów, planów, harmonogramów. Plano
wanie jest zawsze funkcją sformułowanych celów, te zaś wynikają ze zde
rzenia wizji i wyobrażeń z możliwościami i ograniczeniami (zagrożeniami)
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organizacji. Formułowanie celów zawsze poprzedza czynności planistyczne. 
W organizacji sportowej plany koncentrować się mogą na sferze sportowej 
(szkoleniowej), ekonomiczno-finansowej, inwestycyjnej i marketingowej.

Organizowanie: proces decyzyjny zapewniający wszelkie zasoby nie
zbędne do realizacji celów organizacji, np. za zasoby finansowe odpowie
dzialne jest najwyższe kierownictwo, za kadrę szkoleniową - menedżer selek
cjoner, za skład zespołu trener itd.

Motywowanie: wydobywanie przez menedżera najbardziej pożądanych 
cech podwładnego, skorelowanych pozytywnie z realizowanymi przez niego 
zadaniami. Instrumentem motywowania mogą być m.in. bodźce płacowe, 
warunki materialne, możliwość rozwoju, awansu, wysoki poziom i prestiż or
ganizacji, dobra atmosfera i stosunki międzyludzkie.

Koordynowanie: nadawanie płynności działaniom, ograniczenie ich do
wolności. Organizacja, stanowiąc podmiot działań zespołowych, nie może do
puszczać do swobodnego działania. Organizacja jest swoistym teatrem działań, 
gdzie scenariusz, określony przez kadrę menedżerską poziomu strategicznego, 
przekłada się na poszczególne niższe poziomy zarządzania. Koordynowanie 
jest określaniem zakresów kompetencji i zadań wynikających ze struktury or
ganizacji, strategii jej rozwoju i planów.

Kontrolowanie: działanie ciągłe, obejmujące sprawdzanie poziomu re
alizacji celów i zadań, ale także analiza odchyleń między wielkościami pla
nowanymi i osiągniętymi, wnioskowanie oraz korekta celów, zadań i norm. 
Kontrola wpływa bezpośrednio na wszystkie wcześniej wymienione elementy 
zarządzania. W organizacjach społecznych (sportowych), tj. dynamicznych, 
otwartych i elastycznych, kontrola dotyczy głównie aspektów sprawnościo
wych (efektywnościowych) organizacji z pozostawieniem szerokiej swobody 
działań członkom organizacji (Perechuda 1999).

4.6. Umiejętności i role menedżerskie
Menedżer organizacji wyposażony jest w określone kompetencje (rys. 19). 
Zróżnicowane kompetencje menedżera w sporcie określają rodzaj pożą
danych umiejętności, tj. umiejętności koncepcyjnych, komunikowania się, 
interpersonalnych i merytorycznych.

Umiejętności merytoryczne (technical skills') - umiejętności niezbęd
ne do wykonywania lub zrozumienia zadań związanych z daną organizacją, 
stosowaniem właściwej dla niej techniki i technologii.

Umiejętności komunikowania się (human skills) - umiejętności nawią
zywania kontaktów, upraszczania komunikacji i zwiększania jej efektywności, 
rozwiązywania konfliktów, motywowania, sprawiedliwego oceniania pracow
ników, współpracy z dostawcami, klientami, inwestorami itp.
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Rys. 19. Role i umiejętności menedżerskie w sporcie (Źródło: opracowanie własne)

Umiejętności koncepcyjne (konceptual skills) - zdolność abstrakcyjne
go myślenia, rozpoznawania złożoności sytuacji i rozumienia relacji między 
jej elementami, umiejętność strategicznego myślenia i działania, horyzon
talnego patrzenia na cele organizacji itp.

W zależności od pełnionych funkcji zmienia się wartość umiejętności 
koncepcyjnych i technicznych. Na poziomie strategicznym (duże organiza
cje) znaczenia nabierają umiejętności kompetencyjne. Z kolei na poziomie 
bezpośredniego szkolenia podsta^vowe są umiejętności merytoryczne, czyli 
trenerskie. Natomiast funkcje interpersonalna, informacyjna i decyzyjna 
- za Mintzbergiem (1971) określają przestrzeń niezbędnej aktywności me
nedżera sportu.

Do zadań menedżera zalicza się role: interpersonalną, informacyjną, 
decyzyjną.

W roli interpersonalnej menedżer może występować jako formalny 
reprezentant organizacji, jako łącznik między działami lub, najczęściej i co 
jest szczególnie ważne, jako motywujący i inspirujący przywódca.

W roli informacyjnej menedżer może być osobą, która jest źródłem 
ważnych danych i przekaźnikiem informacji. Menedżer może być także po
strzegany przez jakąś grupę społeczną jako rzecznik, ekspert.

W roli decyzyjnej menedżer jest odpowiedzialny za wprowadzenie 
innowacji i podejmowanie skalkulowanego ryzyka poprzez prowadzenie
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rokowań warunkujących sukces w konkurującym środowisku. Menedżer 
często kieruje kryzysem lub konfliktem, rozwiązując istotne problemy (rola 
arbitra). Najbardziej rozpowszechnioną i najtrudniejszą rolą decyzyjną jest 
rozdzielanie zadań i zasobów, co zawsze powinno być uzgadniane ze współ
pracownikami (Seiwert 1998). Proces decyzyjny powinien być ujęty w pe
wien porządek metodyczny (tab. 8). Poszczególne decyzje mogą (powinny) 
być weryfikowane rozważeniem alternatyw.

Tabela 8. Wymiary decyzyjne (Źródło: opracowanie własne)

Decyzje Alternatywy

Cele - standardy działań (Co?) Jeśli nie to, to co?

Osoby realizujące, odpowiedzialne (Kto?) Jeśli nie ty, to kto?

Terminy realizacji celów (Kiedy?) Jeśli nie teraz, to kiedy?

Sposoby, narzędzia realizacji celów? (Jak?) Jeśli nie tak, to jak?

Miejsce realizacji (Gdzie?) Jeśli nie tam, to gdzie?

4.7. Poziomy zarządzania w organizacji sportowej
Organizacja jest takim rodzajem systemu, którego uporządkowanie polega 
przede wszystkim na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie 
współprzyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie całości jest 
istotnym warunkiem powodzenia części. Często dodaje się, że głównym 
składnikiem organizacji jest człowiek. Pojęcie „organizacja” występuje jednak 
w trojakim znaczeniu: czynnościowym (organizowanie), rzeczowym (rzecz 
zorganizowana) oraz atrybutowym (cechy działań zorganizowanych).

Oddziaływanie na członków organizacji tak, aby ich zachowanie przy
czyniało się do realizacji jej celów, jest procesem koniecznym do zapewnie
nia trwałości i efektywnego funkcjonowania oraz rozwoju organizacji. Jak 
twierdzą Rummler i Brache (2000), tylko 15% problemów z efektem pracy 
jest związanych bezpośrednio z pracownikami - pozostałe 85% ma swoje 
źródło w zarządzaniu.

W tradycyjnym pojmowaniu organizacji sportowej wyodrębnia się 
zazwyczaj dwie grupy kadry kierowniczej: kadra administracyjna i kadra 
trenerska. Mają one różne przygotowanie merytoryczne, ponieważ zakłada 
się, że są sobie przeciwstawne: kompetencje menedżerskie (wiedza i umie
jętności) spełniają wyłącznie administrujący klubem, a sportowe - trenerzy
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(rys. 20). Przy tym, ze względu na początkowe stadium profesjonalizacji 
i tradycje, zachowania w klubach sportowych dalej wyznacza trener lub in
struktor (Doktór 1999). Takich relacji we współczesnym sporcie rynkowym 
(szczególnie wyczynowym) nie może być. Ze względu na proces przemian 
w sporcie i zmiany charakteru organizacji sportowej (opisane w pierwszej 
części pracy), obserwujemy przenikanie funkcji, kompetencji i ról kie
rowniczych. I tak funkcje menedżerskie spełniać muszą w pewnym stopniu 
także osoby odpowiedzialne za proces treningowy, czyli trenerzy. Oni bo
wiem muszą reagować na otoczenie (zachowanie publiczności, sponsorów, 
zainteresowanie władz, dynamikę popularności dyscypliny, koszty działal
ności, możliwości pozyskiwania zawodników itp.) i włączyć się w pozyski
wanie zasobów (Heinemann 1987; Bittel 1998).

Rys. 20. Kadra kierownicza w organizacjach sportowych (Źródło: Łasiński, Rokita 1999)

Z kolei kadra administracyjna - menedżerowie najwyższego szczebla 
- muszą mieć minimum wiedzy trenerskiej, aby np. nie traktować klubu 
sportowego, jak przedsiębiorstwa produkcyjnego, urzędu administracji pu
blicznej czy partii politycznej (rys. 21).

Menedżerowie - praktycy zarządzania - różnią się od tradycyjnie rozu
mianych kierowników tym, że są nie tylko dysponentami różnych zasobów 
(ludzkich, technicznych, finansowych, organizacyjnych), ale także odpowiada
ją za ich pozyskiwanie. Menedżerowie zajmują różne stanowiska w hierarchii 
organizacyjnej (szczeble, poziomy), ponieważ poziom zarządzania określa 
różny zakres kompetencji, odpowiedzialności, decyzji i złożoności rozwiązy
wanych problemów.

Zgodnie z prawem zgodności skal, najwyższy poziom zarządzania - stra
tegiczny - dotyczy dużej skali działania w czasie, przestrzeni, informacji, pod
ległości finansowej itp. W organizacji sportowej za ten poziom odpowiadają
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Rys. 21. Poziomy zarządzania organizacją sportową (Źródło: Łasiński, Rokita 1999)

prezesi, dyrektorzy generalni, sekretarze generalni związków sportowych, sto
warzyszeń, klubów.

Średni poziom zarządzania, zwany poziomem taktycznym, obejmuje 
działania koncentrujące się na działach, sekcjach, zespołach i drużynach spor
towych, głównie w ujęciu procesowym - poziomym. Jest domeną kierowni
ków działów, menedżerów - głównie menedżera selekcjonera.

Najniższy poziom zarządzania - operacyjny, określony jest stanowi
skami pracy. W sferze działań sportowych leży m.in. w kompetencjach tre
nera oraz specjalistów i jest związany z realizacją programu szkolenia.

Na wszystkich poziomach zarządzania niezbędna jest wiedza i umiejętno
ści menedżerskie oraz trenerskie. Warto podkreślić szczególnie - a wynika to 
z przyjętych na wstępie założeń - że także pełnienie funkcji trenerskich wiąże 
się współcześnie z koniecznością posiadania podstawowej wiedzy organizator
skiej i dużego uwrażliwienia na potrzeby rynkowe.

W rezultacie wyodrębnienia poziomów (szczebli) zarządzania można 
wyróżnić trzy poziomy kompetencji menedżerskich. Menedżerowie praktycy 
zarządzania zajmują w tej strukturze różne stanowiska. Są nie tylko dysponenta
mi zasobów (ludzkich, technicznych, finansowych i organizacyjnych), ale także 
odpowiadają za ich pozyskiwanie (tab. 9). Zacierające się współcześnie granice 
między klubami sportowymi a ich wysoce turbulentnym otoczeniem powodują, 
że menedżerowie zmuszeni są rezygnować z biernej funkcji adaptacji organiza
cji do otoczenia.
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Tabela 9. Podmioty i funkcje na poszczególnych poziomach zarządzania organizacją spor
tową (Źródło: opracowanie własne)

Hierarchia 
zarządzania

Organy, instytucje, 
grupy

Funkcje, zadania, 
umiejętności, wytyczne

Wykonawcy, osoby 
kierujące

Poziom
MAKRO
- strategiczny

Związek sportowy, sto
warzyszenie, klub spor
towy jako spółka prawa 
handlowego

Duża skala działania 
w czasie, przestrzeni, 
informacji, podległości 
finansowej;
Innowatorzy 
Rozwiązujący problemy 
Budujący struktury 
Pozyskujący zasoby 
Przydzielający zasoby 
Prowadzący rokowania

Prezesi,
Dyrektorzy generalni, 
Sekretarze generalni 
związków sportowych, 
stowarzyszeń, klubów; 
Menedżer organizacji, 
(instytucji sportowej)

II poziom
MEZO
- taktyczny

Poziom „procesu” szko
lenia
Sekcje sportowe, zespo
ły, działy organizacyjne, 
finansowe, techniczne...

Działania koncentrujące 
się na sekcjach, zespo
łach i drużynach sporto
wych, działach.
Informatorzy 
Rzecznicy
Kierownicy
Inspiratorzy 
Negocjatorzy
Koordynatorzy

Menedżerowie selekcjo
nerzy, szefowie działów, 
menedżerowie, koordy
natorzy

III poziom
MIKRO
- operacyjny

Poziom „stanowiska pra
cy”, realizacja programu 
szkolenia
Organizator

Bezpośrednie szkolenie
Szkoleniowiec
Planista
Inspirator
Pedagog
Psycholog
Negocjator
Doradca
Konsultant

Trenerzy zespołu 
Specjaliści: lekarz, psy
cholog, biomechanik, 
dietetyk, fizjoterapeuta, 
konserwator

4.7.1. Najwyższy (strategiczny) poziom zarządzania
Menedżerowie najwyższego szczebla podejmują wiele decyzji dotyczących 
funkcjonowania klubu oraz ludzi w nim pracujących (rys. 23). Do ich za
dań należą m.in. zakup lub sprzedaż zawodników (transfery), inwestycje 
badawczo-rozwojowe, wychodzenie na określone obszary funkcjonowania 
(np. strategie przejścia z ligi do ligi), powoływanie nowych sekcji - dyscy
plin, rozbudowa infrastruktury technicznej, pozyskiwanie kapitału, sponso
rów. Do zadań menedżera na tym poziomie strategicznym należy również
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zarządzanie na styku działów, a także rozwiązywanie konfliktów między
wydziałowych.

Dzieje się to w sytuacji przejęcia części kompetencji z sąsiednich 
działów - stanowisk (np. przez menedżerów selekcjonerów). Jest to istota 
współdziałania wertykalno-procesowego zgodnie z filozofią dostawca- 
klient-dostawca. Menedżerowie powinni wspierać te procesy, promując 
współpracę, a nie wewnętrzne współzawodnictwo. W klubie sportowym 
dotyczy to relacji między działami szkoleniowymi, technicznymi, finanso
wymi i marketingowymi. Nawiązując do modelu organizacji sportowej jako 
organizacji adaptującej się, na rysunku 22 opisano mechanizmy zarządzania 
nią poprzez strukturę sprzężenia zwrotnego. Rozpisano kategorie wejść- 
wyjść, transformacji i zakłóceń (ograniczeń) na poziomie strategicznym 
oraz - w dalszej części pracy - na poziomie taktycznym i operacyjnym.

4.7.2. Średni (taktyczny) poziom zarządzania

Analiza różnych funkcji organizacji (organizacyjnej, finansowej, sportowej) 
jest niewystarczająca do sprawnego zarządzania. Trzeba ocenić procesy między- 
funkcjonalne „na styku” w przebiegu poziomym. Rummler i Brache (2000) są 
przekonani, że największe potencjalne możliwości usprawnień zawiera po
ziom procesu, ponieważ jest najmniej zrozumiany i najgorzej zarządzany.

Podejście procesowe charakterystyczne dla poziomu taktycznego orga
nizacji pozwoli najlepiej zaspokoić najważniejsze potrzeby współczesnych 
organizacji:

• orientację na klienta (widza, sponsora),
• umiejętność szybkiej adaptacji do pojawiających się szans czy ograni

czeń (zagrożeń),
• wprowadzenia koniecznych zmian czy optymalizacji funkcji - struk

tur usprawnień.
Procesy stanowią najważniejsze powiązania między działaniami funk

cjonalnymi a klientami, tj. odbiorcami wewnętrznymi (inne działy, sekcje, 
zespoły) i zewnętrznymi (widzowie, kibice, sponsorzy, władze różnego 
szczebla).

Ten poziom zarządzania, będący domeną menedżerów średniego szcze
bla, uznawany jest przez Nonakę i Takeuchiego (2000) za newralgiczny 
w efektywnym zarządzaniu współczesną organizacją („zarządzanie wie
dzą”). Autorzy, wskazując fenomen powstawania i rozwoju czołowych firm 
japońskich, podkreślają szczególną rolę zarządzania typu środek-góra-dół. 
Przeciwstawiają się tym samym tradycyjnym ujęciom góra-dół czy dół-góra.

Procesy są ciągiem wymuszeń zaprojektowanych tak, aby w ich wyniku 
powstał produkt lub usługa. Tworzą łańcuch wartości (Porter 1995), który
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Rys. 23. Ujęcie systemowe łańcucha tworzenia wartości dodanej w organizacji (Źródło: 
Broniewska 1999)

przyczynia się do wykreowania wartości dodanej (value added). Ujęcie syste
mowego łańcucha wartości dodanej przedstawia rysunek 23.

Efektem niektórych procesów jest produkt lub usługa oferowana na 
rynku zewnętrznym klientowi. Są to procesy podstawowe. Część produk
tów (usług) jest niewidoczna dla zewnętrznych klientów, ale wpływa istot
nie na efektywność procesów podstawowych. Są to procesy współistniejące. 
Trzecią kategorię tworzą procesy zarządzania, zapewniające sprawne funk
cjonowanie organizacji.

Procesy podstawowe, specyficzne dla organizacji sportowej:
• współzawodnictwo sportowe,
• organizacja zawodów i innych przedsięwzięć sportowych dla publicz

ności (okolicznościowe, jubileuszowe, promocyjne, towarzyskie),
• marketing sportowy.
Procesy wspomagające (pomocnicze):
• planowanie procesu szkolenia,
• szkolenie techniczne i selekcja,
• opieka medyczna,
• obsługa obiektów sportowych,
• zaopatrzenie,
• budżetowanie.
Poziom taktyczny obejmuje działania koncentrujące się na sekcjach, 

zespołach i drużynach sportowych, będąc domeną menedżeiów selek
cjonerów (szefów działów). Ponieważ menedżerowie na tym poziomie
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zarządzania są odpowiedzialni głównie za przebieg procesów sportowych 
(szkoleniowych), bywa on nazywany poziomem procesowym. Zakres ich 
kompetencji sięga różnych obszarów, np. marketingowego, finansowego, 
społeczno-kadrowego, wspierającego proces treningowy. Dlatego menedże
rowie działają niejako w poprzek struktur organizacji. Są odpowiedzialni 
za optymalny przebieg procesu szkolenia, pełną integrację działów i służb 
w realizacji procesu treningowego, za organizacje imprez sportowych, prze
prowadzenie transferów, dobór kadry szkoleniowej, opracowywanie strate
gii rozwoju zespołów, promocję zawodników i zespołów.

Menedżerowie na tym szczeblu są odpowiedzialni za przebieg podstawo
wego procesu organizacji, tj. procesu sportowego szkoleniowego.

Często do obowiązków menedżera selekcjonera należy również zatrud
nianie, kwalifikowanie, selekcjonowanie i promowanie kadry sportowej 
oraz trenerskiej, a także długofalowa budowa koncepcji sekcji i zespołu. 
Specyficznym obszarem działań poziomu średniego jest obszar wspierający 
proces treningowy, czyli działy techniczny i leczniczy (fizykoterapeuta, die
tetyk, pedagog, psycholog itp.).

Menedżerowie średniego szczebla w organizacji sportowej to selek
cjonerzy, kierownicy wyszkolenia, szefowie planów wyjazdów i startów, 
szefowie poszczególnych sekcji, koordynatorzy. Odpowiadają oni przede 
wszystkim za realizację polityki i planów opracowanych na najwyższym 
szczeblu oraz za wspomaganie, koordynowanie i nadzorowanie działań 
trenera (rys. 24).

4.7.3. Najniższy (operacyjny) poziom zarządzania

Poziom ten, zwany operacyjnym lub poziomem stanowiska pracy - mający 
szczególne znaczenie w tworzeniu produktu organizacji - stanowi podsys
tem, którego „zwierzchnikami” jest zarówno średni, jak i najwyższy poziom 
zarządzania. Celem zarządzania na tym poziomie jest umieszczenie odpo
wiednich osób w takim otoczeniu (sportowym, administracyjnym), które 
pozwoli im na osiągnięcie celów poszczególnych stanowisk (funkcji).

Chcąc opisać pracę wykonywaną przez konkretnego pracownika, nale
ży przeanalizować: zasoby potrzebne do jej wykonania, wyniki oraz infor
macje zwrotne od wykonawcy. Zasobami są wszystkie materiały i surowce, 
formularze, zadania oraz pytania klientów, które zmuszają pracowników 
do podjęcia pracy. Składają się na nie również wszystkie zasilenia, systemy 
i procedury, stanowiące powiązanie z działaniami podejmowanymi na po
ziomie procesu. Na przykład na zasoby dla pracowników działu sprzedaży 
mogą się składać: instrukcje działania, przypisanie do określonego tery
torium, wyniki przeprowadzonych badań rynku, broszury, materiały pre-
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zentacyjne oraz opisy produktów. Każdy pracownik sprzedaży powinien 
przestrzegać opisanej w procesie procedury postępowania.

Wykonawcami są poszczególni pracownicy bądź całe zespoły ich za
danie polega na przekształcaniu zasileń w produkty. Pracownicy sprzedaży, 
menedżerowie tego działu, pracownicy zajmujący się badaniami, a wreszcie 
klienci - wszyscy są wykonawcami konkretnego procesu.

Informacja zwrotna pozwala pracownikom ocenić wykonywaną przez 
nich pracę Może ona powstać na podstawie raportów o popełnionych błę
dach analiz statystycznych, odmowy przyjęcia, ustnych lub pisemnych ko
mentarzy, wyników badań oraz wyników okresowych ocen pracowników. 
Pracownicy działu sprzedaży otrzymują informacje zwrotne od klientów 
(którzy kupują lub nie), od menedżerów działu sprzedaży (którzy dokonują 
analiz osiąganych wyników) oraz od pracowników dostarczających pro
dukty lub usługi (mogą mieć spostrzeżenia dotyczące procesu sprzedaży).

Obszar realizowanych działań sportowych dotyczy tu zawodnika/ 
/zespołu, trenera, specjalistów i pracowników technicznych, a także procesu 
treningowego, zawodów i uzyskanych wyników sportowych. Praca trenera 
staje się kluczem do tworzenia widowiska sportowego oraz pi zygotowania 
sportowca do rywalizacji. Różnorodność podejmowanych działań decyduje 
o tym, że jest to złożony problem praktyczny. Wyróżnia się on specyfiką 
sportową i tworzy pewien zorganizowany system. W treningu sportowym 
konkretnym organem kierowniczym (sterującym) jest trener. Przetwarza 
on nie tylko informacje, ale i energię, stąd układ ten należy rozumieć jako 
układ zarówno informacyjny, jak i zasileniowy. Może on oddziaływać na 
niektóre układy systemu działania (układy sterowalne), na inne zaś nie 
ma wpływu (układy niesterowalne) lub wpływu tego na wyniki działania 
nie zna dokładnie (Łasiński 1988). Zachodzą tu relacje trener-zawodnik, 
będące głównym ogniwem tworzenia produktu organizacji sportowej - wi
dowiska i transferu sportowego (rys. 25).

Współcześnie funkcja trenera to nie tylko realizacja programu szko
lenia, ale również konieczność posiadania podstawowej wiedzy organi
zatorskiej i dużego uwrażliwienia na potrzeby rynkowe. Działania jego 
koncentrują się bezpośrednio na kierowaniu procesem treningowym. 
Opracowuje on strategie rozwoju kariery sportowej zawodnika, budowy 
zespołu, prowadzenie zawodników w zawodach, planowania procesu przy
gotowań do najważniejszych imprez, współpracuje z zespołami wspierają
cymi proces treningowy.

Praca trenera przebiega w uporządkowanym, okresowym systemie, 
tzw. makrocyklu treningowym. Odpowiednio do postawionych celów ma- 
krocykl tworzy mniejsze struktury - mezo- i mikrocykle oraz jednostki 
treningowe. Makrocykle są elementami wieloletnich etapów szkoleniowych 
(wstępny, podstawowy i specjalistyczny), czas ich trwania zależy od rodzaju
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cyklu, dyscypliny, a nawet konkurencji sportowej (2,5-6 miesięcy). Etapy te 
różnią się od siebie celami, treścią, wielkością stosowanych obciążeń. W me- 
zocyklu średni cykl treningowy trwa przeciętnie 4-6 tygodni, a specyficzne 
układy mikrocyklu obejmują najczęściej 4-12 jednostek treningowych, le 
wskazania mogą nie dotyczyć sportowych gier zespołowych, gdzie charak
ter i struktura cykli treningowych wynika ze specyfiki kalendarza imprez 
(występowanie imprez o turniejowym charakterze).

Na pracę menedżerów na każdym poziomie zarządzania oddziałują 
zakłócenia. Ograniczają sterowalność procesem przetwarzania »wejść 
w „wyjścia”. Zmuszają do ciągłych korekt wielkości i charakteru „wejść ze 
względu na pożądane „wyjścia”. Mają różny charakter i wpływ. Są bardziej 
przewidywalne, np. zachowanie publiczności w czasie meczu czy zakoń
czenie umowy sponsorskiej lub zupełnie sytuacyjne - gwałtowna zmiana 
pogody, kontuzja, choroba.



5 Instrumenty oceny sprawności
■ zarządzania w organizacji sportowej

5.1. Obszary identyfikacji ocen sprawnościowych
Wychodząc z podstawowych funkcji organizacji sportowej (klubu spor
towego) można wskazać na dwa kryteria identyfikacji ocen sprawnościo
wych: sportowe i organizacyjno-zarządcze (Robbins 1990):

Kryteria sportowe
• osiągnięcia sportowe,
• poziom widowiska sportowego,
• wynik sportowy,
• rozwój poziomu (potencjału sportowego),
• awans sportowy,
• jakość szkolenia,
• zakres szkolenia.

Kryteria organizacyjno-zarządcze
Działania strategiczne
• dywersyfikacja (działania zmierzające do urozmaicenia działalności 

organizacji, rozszerzenie działań na różnorakie dziedziny),
• działania inwestycyjne,
• otoczenie organizacji,
• cele organizacji,
• plan strategiczny i jego wdrażanie,
• zbieranie informacji i kontrola.
Działania marketingowe
• pozyskiwanie konsumentów usług (wyrobów) organizacji, pozyskiwa

nie kibiców widowisk sportowych,
• pozyskiwanie sponsorów dla wspierania finansowego i organizacyj

nego,
• promocja produktów (widowisk sportowych, zawodników, zespołów, 

otwartych spotkań z kibicami, mediami),
• rozwój nowych usług i rozszerzenie istniejących (nowe dyscypliny, 

konkurencje, zmiany przepisów itp.),
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• zawieranie kontraktów,
• tendencje rozwojowe gospodarki, rynku, dyscypliny (rozwój infra

struktury rynku),
• ceny i poziom wykonania zadań.
Działania finansowo-ekonomiczne
. rachunek ekonomiczny (ponoszone koszty),
• ocena finansowa organizacji sportowej (bilans, rachunek wyników),
• wyższe dywidendy,
• poprawa usług i zaopatrzenia,
• wykorzystanie posiadanych zasobów,
• umiejętność wykorzystania dźwigni zasobów,
• pozyskiwanie kapitału,
• zarządzanie gotówką.
Działania społeczno-kadrowe
• utożsamianie się pracowników z celami instytucji,
• poziom wykształcenia i umiejętności pracowników,
• ilość konfliktów, spójność organizacji,
• satysfakcja z pracy i motywacja,
• morale pracowników organizacji sportowej,
• zgodność ról i norm,
• umiejętność menedżerów w zakresie kształtowania stosunków mię

dzyludzkich,
• zarządzanie informacją i komunikacją społeczną.
Działania badawczo-rozwojowe
• tworzenie sprawnego systemu informowania kierownictwa,
• wdrażanie systemów wspomagania decyzji,
• tworzenie analiz statystycznych,
• prace nad optymalizacją wykorzystania i oszczędności zasobów,
• prakseologiczne badania nad usprawnieniem pracy (podnoszeniem 

jej efektywności),
• koncentracja energii organizacji poprzez tworzenie zespołów,
• prace nad nowymi projektami organizacji (usługami, widowiskami).

Przestrzeń identyfikacji ocen sprawnościowych, które mogą uwzględ
niać kluby, jest szeroka, jednak konieczne do usprawniania działań (za
rządzania efektywnością) na poziomie organizacji jest także przyjęcie 
wielu perspektyw oceny wynikających z różnych segmentów otoczenia 
(tab. 10).

Jak widać, w zależności od podmiotu uczestniczącego czy zaintereso
wanego organizacją sportową identyfikacja ocen sprawności opiera się na 
różnych kryteriach - nie tylko sportowych, lecz także organizacyjnych czy
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Tabela 10. Kryteria oceny sprawności organizacji w kontekście wybranych segmentów 
otoczenia (Źródło: opracowanie własne)

Segmenty Kryteria oceny sprawności organizacji

Widzowie
Jakość widowiska sportowego, uzyskiwane wyniki sportowe, 
atrakcyjność widowiska

Sportowcy
Uzyskiwane wyniki sportowe, możliwość awansu sportowego, 
warunki materialne

Trenerzy
Możliwość rozwoju sportowego, potencjał organizacyjny 
i finansowy, prestiż klubu, sekcji

Sponsorzy
Poziom sportowy, zainteresowanie i prestiż społeczny, 
możliwość promocji własnej działalności

Pracownicy klubu Wynagrodzenie, warunki i atmosfera pracy
------------------------ -------
Udziałowcy Możliwości i wielkość gwarantowanych zysków

Wierzyciele Zdolności spłaty zobowiązań

Dostawcy Wysokość marży, wielkość i terminowość sprzedaży

Władze lokalne Zainteresowanie społeczne, możliwość promocji regionu

Organizacje rządowe
Funkcjonowanie zgodnie z prawem, atrakcyjność działalności, 
poziom sportowy, prestiż sportowy

finansowych. Poszczególni (wewnętrzni i zewnętrzni) uczestnicy wydarzeń 
mają różne oczekiwania czy preferencje, których uwzględnienie warunkuje 
realizację marketingowej strategii rozwoju organizacji.

5.2. Kryteria i miary
Wybór określonych kryteriów, miar i związanych z nimi celów jest naj
ważniejszym czynnikiem wpływającym na sprawność organizacji. Rzadko 
w organizacji mamy do czynienia ze spójnym systemem ocen - w organiza
cjach sportowych oceny na ogół redukowane są do sfery szkoleniowej.

Pomiary sprawności umożliwiają: monitorowanie, kontrolowanie i opty
malizowanie (doskonalenie) działań na wszystkich poziomach.

Amstrong (1999) rozróżnia miary ilościowe i jakościowe. Do pierw
szych zalicza: liczbę wyprodukowanych lub sprzedanych jednostek, wartość
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dostarczonych usług, uzyskane obroty handlowe i osiągnięte zyski. Podkre
śla przy tym, że podstawowe miary efektywności (sprawności) będą rożne 
w różnych przedsiębiorstwach. Do obowiązków menedżei a należy o o- 
nanie ich analizy i wybranie najważniejszej, określającej sukces. Do drugiej 
grupy zalicza mało konkretną miarę, jakim jest poziom usług świadczonych 
przez przedsiębiorstwo. Miary jakościowe można by uzupełnić satysfakcją 
(pracowników, zawodników, kibiców) i prestiżem społecznym.

Miary umożliwiają menedżerom i trenerom:
. przekazywanie szczegółowych wymagań podwładnym,
• ocenę poziomu funkcjonowania organizacji,
. określenie miejsc i przyczyn niesprawności,
. optymalizację zarządzania (w aspekcie zarządzania zasobami, plano

wania, struktur, budżetu i terminów).

Procedurę wprowadzania miar można przedstawić następująco:

1. Zidentyfikować kluczowe wyniki pracy na poziomie organizacji, procesu ι/lub dzia

łań bezpośrednich (stanowisk).
2. Zidentyfikować kluczowe kryteria opisujące każdy z tych wyników. Dla jakości np. 

mogą to być: dokładność, łatwość użycia, nowoczesność, niezawodność i wy
gląd. Dla wydajności kluczowymi kryteriami mogą być: ilość, częstotliwość i termi
nowość. Powinny być one oparte na oczekiwaniach wewnętrznych i zewnętrznych 

klientów oraz na celach finansowych całej organizacji.
3. Opracować miary oceny każdego z kluczowych kryteriów.
4. Opracować cele lub standardy dla każdej z miar. Dzięki określeniu celu znamy 

konkretne wymagania dotyczące skuteczności.

W nawiązaniu do opisanych w rozdziale 5.1 obszarów identyfikacji 
ocen sprawnościowych, w tabeli 11 przedstawiono kilka przykładowych 
miar powstałych w wyniku wykorzystania opisanej procedury.
Tabela 11. Przykładowe kryteria i miary na poszczególnych poziomach zarządzania (Źrodło:

opracowanie własne)

Kryteria Miary

Po
zi

om
 st

ra
te

gi
cz

ny

1. Sportowe
• wzrost poziomu sportowego
• stabilizacja wysokiego poziomu 
sportowego

• osiągnięcia międzynarodowe i krajowe
2. Organizacyjne

• rentowność - redukcja kosztów
• płynność finansowa: dochód, zysk
• udział w rynku
• wzrost poziomu inwestycji

-----------------------------------------

. udział w ligach, wysokiej rangi imprezach
• miejsca rankingowe

• punkty w klasyfikacjach, zdobyte medale

• %
• PLN
• miejsce w rankingu rocznym
• PLN
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Tabela 11. cd.

Kryteria Miary

Po
zi

om
 ta

kt
yc

zn
y

1. Sportowe
. wpływy transferowe
• jakość widowiska
• rozwój mistrzostwa sportowego
• osiągnięcia w głównych imprezach
sezonu

2. Organizacyjne
• zainteresowanie mediów, promocja
• zawarcie kontraktów
• frekwencja na imprezach
. wspomaganie procesu szkoleniowego

• PLN
• opinia kibiców
• przyrost wyników
• ranking, punkty, medale
• liczba publikacji, ekspozycji, liczba 

imprez

• liczba i wartość kontraktów
• liczba widzów
• liczba konsultacji medycznych, 

psychologicznych itp.
• liczba i jakość zabiegów 

fizjoterapeutycznych

Po
zi

om
 op

er
ac

yj
ny

1. Sportowe
• wyniki w zawodach i innych formach 
współzawodnictwa

. wyniki testów kontrolnych
• pozytywnie oceniane działanie 
ruchowe wykonywane w trakcie 
treningu (poszczególne ćwiczenia 
i ich kombinacje)

2. Organizacyjne
• jakość urządzeń i sprzętu

• opieka trenerska i administracyjna
. sprawność logistyczna

• miejsce w rankingu, tytuły

• pkt
• s, m, kg, %, W, J itd.

• nowoczesność, niezawodność, trwałość 
urządzeń i sprzętu

• stan i poziom kadry trenerskiej
• jakość sprzętu osobistego
• jakość przewozów, zakwaterowań

5.3. Postacie sprawności zarządzania
Ocena sprawności zarządzania w ujęciu systemowym zawarta jest w prze
strzeni celów-uzyskiwanych wyników i poniesionych kosztów, a menedże
rowie (trenerzy) powinni być oceniani na podstawie uzyskiwanych wyników 
stosownie do wykorzystywanych zasobów (rys. 26). Podstawą sprecyzowania 
postaci, kryteriów i miar oceny działań organizacji sportowej jest oparcie się 
na cybernetycznym modelu sprzężenia zwrotnego. Punktem wyjścia jest okre
ślenie i kwantyfikowanie kategorii wejść i wyjść.

Na strategicznym (najwyższym) poziomie zarządzania
• Na wejściu: .
- zobowiązania i obciążenia; zadłużenia i kredyty, przestarzała infra

struktura techniczna, istnienie konkurencji, ograniczone zainteresowanie 
społeczne, bieda społeczna,
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Zakłócenia

Rys. 26. Ocena sprawności zarządzania w ujęciu systemowym (Źródło: opracowanie własne)

- posiadane zasoby (zasilenia): ludzkie, materialne, rzeczowe, czasowe,
- zamierzenia strategiczne, cele organizacji, plany: tworzenie wizji i misji 

organizacji, tworzenie długotrwałego planu strategicznego, tworzenie poli
tyki działania, budowa struktury organizacji, tworzenie planów.

• Na wyjściu:
- spełnienie oczekiwań społecznych, zaspokojenie potrzeb klientów 

(widzów, kibiców, sympatyków),
- pozytywnie oceniane wyniki (efekty): poczucie zadowolenia i satys

fakcji, większe zainteresowanie mediów, władz lokalnych, krajowych,
- spełnienie oczekiwań akcjonariuszy m.in. przez zwiększenie sprze 

dąży biletów na imprezy sportowe, podniesienie jakości widowisk sporto
wych, realizację rentownych kontraktów, pozyskanie sponsorów,

- duża frekwencja kibiców na imprezach sportowych, wysokie miejsce ze
społu lub zawodników w rywalizacji sportowej, wzrost dochodów organizacji,

- generowanie zysku, stabilizacja finansowa.
- wszystkie wyniki ocenione negatywnie, m.in. we wskazanych ob

szarach.

Na taktycznym (średnim) poziomie zarządzania
• Na wejściu:
- zobowiązania i obciążenia: zaległe premie, wywiązanie się z nietra

fionych kontraktów, przestarzałe obiekty sportowe, istnienie konkurencyj
nych zespołów,
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- posiadane zasoby: trenerzy, zawodnicy, obiekty sportowe, marka 
klubu, zasoby rzeczowe,

- zamierzenia i cele: tworzenie produktu lub usługi sportowej, dąże
nie do osiągania wysokich wyników sportowych przez zespół, budowanie 
marki organizacji, promocja zawodników, tworzenie planów rozwoju sekcji 
i zespołów.

• Na wyjściu:
- spełnienie oczekiwań otoczenia, zaspokojenie potrzeb klientów 

w zakresie jakości i poziomu widowisk sportowych,
- pozytywnie oceniane wyniki : zwiększenie frekwencji kibiców na 

imprezach, rozwój sportowy sekcji, zespołów i zawodników, lepsze zaplecze 
techniczne i opieka medyczna, optymalne ze względu na wyniki i pozycję 
rynkową kontrakty oraz premie dla zawodników i trenerów,

- optymalny budżet na szkolenie sportowe,
- dobre stosunki interpersonalne między kadrą trenerską i zawodniczą,
- duże zaangażowanie zawodników i osób współodpowiedzialnych za 

proces treningowy,
- satysfakcja zawodników z reprezentowania barw klubu,
- optymalny budżet na szkolenie sportowe,
- zadowolenie zawodników z wypłacanych w terminie premii, dotrzy

mywanie kontraktów.

Na operacyjnym (najniższym) poziomie zarządzania
• Na wejściu:
- zobowiązania i obciążenia: zakończenie kontraktów niektórych za

wodników, ich wiek i kontuzje, przestarzały sprzęt sportowy, istnienie kon
kurencyjnych zespołów, zła jakość obiektu do zawodów i treningów,

- posiadane zasoby: zawodnicy, pomocnicy trenera, lekarz, masażysta, 
inni specjaliści, budżet na szkolenie i zawody, kalendarz startów,

- zamierzenia i cele: tworzenie wysokiej klasy produktu lub usługi 
sportowej, dążenie do osiągania lepszych wyników sportowych, uzgadnia
nie celów i przygotowań do startów, tworzenie indywidualnych planów 
rozwojowych oraz rozwoju sekcji.

• Na wyjściu:
- spełnienie oczekiwań otoczenia, zaspokajanie potrzeb klientów, do

bre wyniki sportowe i jakość widowiska,
- podniesienie poziomu sportowego zawodników i zespołu, zwięk

szenie liczby wygranych spotkań, zainteresowanie grą w zespole innych 
dobrych zawodników,

- optymalne przygotowanie zawodników do imprez (startów) priory
tetowych w sezonie.
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Przyjęcie wymienionych założeń oceny sprawności umożliwia wyiaża 
nie jej najważniejszymi postaciami:

. skutecznością działań - poziomem osiągania celów,
• efektywnością działań - sumaryczną cennością (wartością) uzyska

nych efektów pracy,
• ekonomicznością działań - stosunkiem wyniku użytecznego do po

niesionych kosztów,
• korzystnością działań - różnicą cenności wyniku i cenności poniesio

nych kosztów,
. racjonalnością działań - zgodnością działań z podstawą teoretyczną 

(naukową), doświadczeniem.

Ocena skuteczności i efektywności na wyróżnionych szczeblach za
rządzania jest ściśle związana z postawionymi celami i osiągniętymi wy
nikami. Ocena skuteczności to realizacja celu, osiągnięcie zamierzonego 
wyniku. Miary jej określają także efektywność bądź przez skuteczność 
działań bądź ocena wszystkich efektów dodatkowych. Zdarza się bowiem, 
że działania nieskuteczne nie są nieefektywne. W sporcie jest to sytu
acja, w której zawodnik nie zrealizował głównego celu tieningowego, ja 
kim było np. uzyskanie tytułu mistrza kraju - uzyskał jednak znaczące 
i niespodziewane sukcesy w kilku turniejach międzynarodowych, przy 
czym cenność tych sukcesów przekroczyła cenność planowanego wcze
śniej tytułu mistrzowskiego. Działanie sportowca z punktu widzenia 
głównego celu cyklu nie było skuteczne, ale w ostatecznym rozrachunku, 
dzięki szczególnej cenności uzyskanych, a wcześniej niezamierzonych wy
ników - było efektywne. Inny przykład: kilkuletni proces treningowy 
młodego biegacza nie przyniósł zamierzonych efektów, spowodował jed
nak znaczny rozwój jego cech psychomotorycznych, umożliwiających mu 
starty i osiąganie sukcesów w dziesięcioboju. Trening skoncentrowany na 
konkurencjach biegowych, będąc nieskuteczny, okazał się efektywny (Ła
siński 1988). Wspomnieć należy także o sytuacjach, kiedy brak znajomo 
ści celów działań uniemożliwia określenie ich skuteczności, lecz ocena 
uzyskanych wyników działań (cenność działań) pozwala na określenie ich 
efektywności.

Na najwyższym poziomie zarządzania miarą oceny skuteczności 
i efektywności może byc wartość procentowa lub czas realizacji działania. 
Używając tej pierwszej, należałoby określić wartość procentową celu i osią
gniętego wyniku. Działanie skuteczne to sytuacja, kiedy wynik będzie 
odpowiadał przewidywanej wartości procentowej zamierzeń określonych 
w celu.

Przykłady możliwości oceny skuteczności działań na różnych pozio
mach zarządzania organizacją sportową zamieszczono w tabelach 12-14.
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Ocena ekonomiczności. Skwantyfikowanie wyników i kosztów w spor
cie oraz wyrażenie ich w porównywalnych jednostkach często staje się 
podstawowym problemem dla oceniającego. Na najwyższym i ewentualnie 
średnim poziomie zarządzania analiza ekonomiczności opierać się może na 
wynikach i kosztach wyrażonych jednostkami finansowymi. Można zatem 
do oceny ekonomiczności wykorzystać wskaźnik: 

gdzie: W - wynik działania, K - koszt działania, który w ekonomii jest pro
totypem także innych wskaźników efektywności.

Na tych poziomach możliwe jest więc uogólnienie oceny ekonomicz
ności przez zredukowanie jej do analizy finansowej4. Takiej wykładni nie 
można odnieść do poziomu operacyjnego. Na tym poziomie (bezpośrednie 
działania szkoleniowe trenera, zawodników) wiele elementów stanowiących 
wyniki i koszty trudno jest sklasyfikować, a co dopiero wyrazić w przewi
dywalnych jednostkach (Łasiński 1988). Czy mimo przedstawionych uwa
runkowań, a tym samym znacznych trudności, istnieją możliwości oceny 
ekonomiczności działań obejmujących proces szkoleniowy? Jest to możliwe 
dopiero po przyjęciu opisanej w rozdziale 3 alternatywnej koncepcji ekono
miczności (ekonomiczność poprzez wydajność lub oszczędność).

4 Przyjęcie takiej oceny jest jednak wątpliwe, uniemożliwia bowiem w praktyce 
uwzględnienie większości aspektów ocen sprawności zarządzania wymienionych w rozdz. 5.1.

Ocenę wydajności można zatem dokonać przez porównywanie wartości 
rezultatów sportowych, wyników prób, testów wysiłkowych i innych wiel
kości stanowiących wynik użyteczny, przy założeniu (istnieniu) względnie 
stałych kosztów. W ocenie oszczędności działań należy porównać wiel
kości obciążeń, zużytego czasu, nakładów finansowych na zawodników 
uzyskujących zbliżone rezultaty. Przy stabilizacji celów można porównać 
wielkości kosztów działań u tego samego zawodnika, np. w kolejnych cy
klach (tab. 15).

Ocena korzystności. Jak już wspomniano (rozdz. 3) także ocena ko- 
rzystności (W- K> 0) w sporcie jest możliwa. Jeśli bowiem wynik (W) 
i koszty (K) działań nie są wielkościami jednoimiennymi, wówczas stosuje 
się ocenę cenności wyników i kosztów, co pozwala na obliczenie różnicy 
między wynikami (efektami) i kosztami.

Cenność opiera się na szczególnej preferencji, czyli przedkładaniu jed
nych wartości nad inne. Jeżeli działanie spowodowało osiągnięcie pełnego 
zamierzonego celu, ale zarazem niezamierzone skutki oceniane negatywnie, 
których cenność łącznie z zamierzonymi i zrealizowanymi elementami
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kosztów przekroczyła 100% cenności osiągniętych celów (efektów), to dzia
łanie trzeba ocenić jako niekorzystne (chociaż w pełni skuteczne). Przykła
dem może być zespół odnoszący - przy maksymalnym zaangażowaniu 
wszystkich sił i dramatycznej walce - zwycięstwo, okupione jednak liczny
mi kontuzjami, wykluczającymi kilku graczy na parę tygodni z treningu 
i dalszych zawodów (problem „pyrrusowego zwycięstwa”).

Szczególnie wysokim stopniem niekorzystności odznaczają się działa
nia przeciwskuteczne. W tej sytuacji sportowiec daremnie ponosi ofiary, 
na które zdecydował się dla osiągnięcia celu, a celu tego nie osiągnął - nie 
zbliżył się do niego, lecz nawet od niego oddalił.

Ocena racjonalności. Racjonalność w organizacji sportowej na wszyst
kich poziomach zarządzania charakteryzuje się powiązaniem wszelkich 
działań z wiedzą i doświadczeniem. Na poszczególnych poziomach zarzą
dzania konieczna jest znajomość podstaw różnych nauk, od ekonomicznych 
i prawnych, poprzez nauki o organizacji i zarządzaniu, prakseologii, socjo
logii i psychologii, do nauk o sporcie (teoria treningu sportowego, fizjolo
gia wysiłku, medycyna, biomechanika itp.). Konieczności racjonalizowania 
działań w sporcie poświęca się coraz więcej uwagi. Wiąże się to z rozwojem 
wiedzy w tej dziedzinie, co umożliwia coraz efektywniejsze kierowanie pro
cesem rozwoju sportowca i zespołu. Racjonalizacja treningu oznacza m.in. 
ulepszenie środków i metod przez ich doskonalenie lub zmianę - falsyfiko- 
wanie jednych, wprowadzanie drugich. Jest to jednocześnie optymalizacja 
środków treningowych przez badanie związków przyczynowo-skutkowych 
(relacji między uzyskanymi efektami a stosowanymi obciążeniami), ko
rzystanie z najnowszych zdobyczy techniki w zakresie sprzętu osobistego, 
urządzeń odnawiających, symulacyjnych, pomiarowych, rejestrujących, 
obliczeniowych. Racjonalizacja to także intelektualizacja, indywidualizacja 
w doborze celów i programu, eksponowanie demokratycznego stylu kie
rowania treningiem (Łasiński 1988). Należy uwzględnić jednak specyfikę 
sportu, w której konfrontacja stron (zawodników, zespołów) ekstremal- 
nością ustępuje jedynie walce zbrojnej. Stąd też reguła mówiąca o po
dejmowaniu rozsądnego (racjonalnego) ryzyka w sporcie często nie jest 
uwzględniana, gdyż niekiedy tylko podjęcie działań skrajnie ryzykownych 
może przynieść sukces sportowy.

Na poziomie operacyjnym za racjonalne np. w grze sportowej uznaje- 
my te działania, które uzasadnione są poznawczo. Racjonalność metodolo
giczna ex ante to zgodność zakładanej koncepcji gry z ogółem posiadanych 
informacji o sprawnym działaniu w zespołowej grze sportowej, w tym 
wiedzy o dyspozycjach osobniczych do gry, sposobach indywidualnego, 
grupowego i zespołowego działania w ataku i obronie oraz o celach gry 
i zadaniach wynikających z zajmowanej w grze pozycji. Racjonalność ta
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jest więc oceną zgodności zamierzonego działania ze zobiektywizowanymi 
podstawami teoretycznymi, uzasadnionymi poznawczo, rozumowo, nie zaś 
intuicyjnie.

Racjonalność w grze ex post jest racjonalnością rzeczową, rozumianą 
jako świadome przystosowanie działania do konkretnej obiektywnej sytuacji 
w grze. O ile działanie racjonalne rzeczowo jest skuteczne, o tyle działanie 
racjonalne metodologicznie ex ante może okazać się ex post nieskuteczne.

Szczególna sytuacja występuje w sportowych grach zespołowych, gdzie 
często spotykamy się z działaniami intuicyjnymi w sensie metodologicz
nym i rzeczowym. Wynika to z dwóch podstawowych przyczyn:

• zespołowa gra sportowa nie została dotychczas w sposób zobiekty
wizowany opisana (niejednoznaczność stosowanych pojęć i sformułowań, 
niedoskonałość narzędzi badawczych),

• duża liczba czynników wpływających na przebieg gry powoduje, że 
sytuacje w grze są mało zdeterminowane, a sądy i poglądy dotyczące gry 
mają w dużej mierze wymiar probabilistyczny.

W przypadku zespołowych gier sportowych przewidywalność wyni
ków w odniesieniu do cyklów gier (minimum 6 spotkań) jest duża, co po
twierdzają przewidywania wyników Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy 
czy rozgrywek ligowych. Natomiast przewidywalność w odniesieniu do 
poszczególnych gier jest bardzo zróżnicowana, od stosunkowo dużej (piłka 
koszykowa), do dużo mniejszej (piłka nożna). Również przewidywalność 
działań indywidualnych i grupowych co do sposobu działania lub współ
działania, a także wyników poszczególnych działań jest ograniczona oraz 
zdeterminowana sytuacyjnie i dyspozycyjnie.

Ugruntowanie poznawcze zespołowej gry sportowej ma zatem wymiar 
probabilistyczny, więc przygotowanie koncepcji gry w chwili obecnej opiera 
się jedynie częściowo na przesłankach racjonalnych (Łasiński, Panfil 2003).

Omawiane dotąd cechy działania, jego praktyczne walory, rozpatrywane 
były jako postacie sprawności w znaczeniu uniwersalnym, tj. odnoszącym 
sprawność do jednej tylko postaci. Taki sposób oceny wymaga określenia 
kryterium decydującego o wyborze sposobów działania w konkretnej sy
tuacji. Można zatem przyjąć, że na poziomie cyklu podstawowym kryte
rium sprawności jest np. skuteczność i wyłącznie poprzez tę postać należy 
oceniać sprawność. Wówczas brak realizacji celów lub niezadowalający jej 
poziom czyni proces niesprawnym - nawet mimo uzyskania wielu innych 
niezamierzonych korzyści. Natomiast na poziomie mikrocyklu wyłącznym 
kryterium oceny może być ekonomiczność działań.

Taka interpretacja pojęcia sprawności jest jednak uproszczona, ponie
waż w tym znaczeniu działanie może być jednocześnie sprawne i niespraw
ne (np. sprawne ze względu na skuteczność, a niesprawne ze względu na 
ekonomiczność).
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Dokonywanie oceny sprawności w sensie ogólnym powinno przebiegać 
następująco:

1. Odrzucić działania niesprawne.
2. Pozostałe uporządkować według kryterium, które powinno być podstawą wyboru 

działania (np. skuteczność lub ekonomiczność).
3. Działania spełniające to kryterium w najwyższym stopniu uporządkować względem 

innego kryterium (innej postaci sprawności).

Ocena sprawności ogólnej, możliwa na poziomie skali nominalnej 
i porządkowej, wiąże się zatem także z koniecznością wcześniejszego 
określenia kryterium decydującego o wyborze działania (Łasiński, Panfil 
2003).

5.4. Proces usprawniania organizacji
Ostatnim etapem analizy sprawności zarządzania organizacji jest określenie 
przyczyn rozbieżności między celami i uzyskiwanymi wynikami oraz wpro
wadzenie usprawnień (korekt) do dalszych działań (tab. 16).

Tabela 16. Arkusz usprawniania zarządzania organizacją - przykładowa struktura działań 
adaptacyjnych i optymalizacyjnych (Źródło: opracowanie własne)

Cele (standardy, 
pożądane 
wyniki)

Wyniki 
uzyskane Różnica Przyczyny 

rozbieżności

Działania 
usprawniające 
(korygujące)

1

2

... n

Działania usprawniające (tab. 17) o charakterze adaptacyjnym i opty
malizacyjnym poprzedzone pytaniami obejmują czynności eliminowania, 
delegowania, zmiany terminów, racjonalizowania (zmiany wielkości, rodzaju, 
kolejności działań itp.).
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Zdefiniowanie projektu oraz jego zaplanowanie

Rys. Tl. Projektowanie usprawnień w organizacji sportowej (Źródło: opracowanie własne 
za Rummler, Brache 2000)
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Tabela 17. I roces usprawniania działań (Zrodło: opracowanie własne)

Pytania decyzyjne Działania

Czy to konieczne?
Jeśli nie?

-4-
Eliminowanie

Dlaczego właśnie ja?
Jeśli nie?

—»
Delegowanie

Dlaczego właśnie teraz?
Jeśli nie?

—>
Przekładanie
Określanie terminów

Dlaczego w taki sposób 
i w takiej formie?

Jeśli nie?

—>
Racjonalizowanie

System ocen sprawnościowych może być dostosowany do potrzeb 
poszczególnych segmentów (poziomów) organizacji sportowej. Oddaje 
on istotę działalności zarówno sportowej, jak i organizacyjnej, odnosi się 
bowiem do celów działań, sprawców tych działań, uzyskiwanych wyników 
i ponoszonych z tego powodu kosztów.

Racjonalizowanie działań usprawniających może się odbywać także 
przez kompletne działania projektowe (prospektywne). Logiczną drogę de
dukcyjnego postępowania zgodnie z systemowym ujęciem organizacji zło
żonej z trzech zasadniczych poziomów zarządzania wskazuje rysunek 27.



Zakończenie

Współczesna organizacja sportowa działa na konkurencyjnym rynku, 
w sposób wielowymiarowy. Otoczenie wywiera olbrzymi wpływ na kie
rownictwo organizacji na każdym poziomie jej funkcjonowania. Różne 
jej elementy, nastawione marketingowo, poszukują metod i sposobów na 
pozyskanie środków z szerokiego zaplecza społecznego. Rodzaj zadań oraz 
potrzeba realizacji celów strategicznych wymuszają powstawanie struktur 
mobilnych, spłaszczonych, prawie wirtualnych. Dzięki temu powstają syste
my o bardzo różnym statusie prawnym, które swoje działania coraz częściej 
kierują ku organizacji profitowej (komercyjnej). Obserwuje się wieloletni 
proces komercjalizowania się organizacji (klubów) sportowych. Stawia to 
przed organem założycielskim wymagania dostosowania się do nowych 
kompetencji i działań związanych z pracą menedżerów, których celem jest 
zapewnienie organizacji samofinansowania się. Zmiany te powodują, iż or
ganizacja adaptuje się do otoczenia, coraz wyraźniej oczekującego nie tylko 
dobrego wyniku sportowego, ale także pragnącego uczestniczyć w wyjątko
wym widowisku sportowym przygotowanym przez markowy klub, z którym 
kibice będą (chcieli) się utożsamić.

Celem dokonywania oceny sprawności organizacji sportowej jest zdo
bycie kontroli nad nową przestrzenią konkurencyjną, powiększenie licz
by klientów (widzów, sponsorów), zwiększenie dochodów organizacji.

Systematyczna ocena organizacji sportowej pozwoli również niższym 
szczeblom zarządzania zorientować się, czego się od nich oczekuje. Selekcjo
nerom i zawodnikom stwarza podstawę do monitorowania wyników swojej 
pracy (treningu) i jej poprawy. Zawodnicy będą wiedzieć, jak trenować i co 
osiągnąć, aby otrzymywać wyższe wynagrodzenie i profity za odnoszone suk
cesy. Stworzone zostaną podstawy do poszukiwania obszarów podniesienia 
efektywności.

Warunkiem koniecznym do dokonania oceny działania organizacji jest 
jednak wprowadzenie właściwych kryteriów ocen, opartych generalnie na 
wymaganiach klientów, w tym wypadku kibiców i sponsorów, udziałowców, 
oraz na strategii organizacji - dzięki temu osiągnie ona pewność, że ocenia
ne są czynniki mające wpływ na zarządzanie organizacją sportową. Temu 
celowi może posłużyć narzędzie lub model oceny systemu, oparty na trzech
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poziomach zarządzania organizacją, który pozwoli na przełożenie wysiłków 
pomiarów na konkretne działania.

Analizując literaturę przedmiotową oraz procesy dedukcyjne zauważa 
się, że postacie oceny na wszystkich poziomach zarządzania są takie same. 
Im niższy poziom, tym większa możliwość zastosowania większej ilości 
miar. Tym samym możliwości kwantyfikowania działań są większe. Nasuwa 
się stwierdzenie, że na najwyższym poziomie zarządzania ocena ma w więk
szej mierze charakter jakościowy, a na niższych - ilościowy, szczególnie 
w aspekcie działań sportowych. Jest to związane przede wszystkim ze spo
sobem formułowania celów dla poszczególnych szczebli zarządzania. Na 
poziomie strategicznym cele są długoterminowe - przeprowadzana ocena 
dotyczy częściej zamierzeń niż właściwych celów. Na poziomie taktycznym 
i operacyjnym cele stają się bardziej osiągalne, dotyczą bowiem krótszego 
terminu i często zawarte są w nich konkretne miary i normy - wartości, 
których wystąpienie w rezultacie podjętych działań decyduje o skuteczno
ści wykonanego działania.

Zastosowany system ocen sprawnościowych został dostosowany do po
trzeb organizacji sportowej. Oddaje on istotę działalności zarówno spor
towej, jak i organizacyjnej, odnosi się bowiem do celów zorientowanych 
na konkretne działania, do sprawców tych działań, uzyskiwanych wyni
ków i ponoszonych na tej drodze kosztów.

Przyjęcie aksjologii prakseologicznej do oceny działań daje szansę 
zbudowania systemu ocen dla współczesnych komercyjnych organizacji 
sportowych.
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Słowniczek pojęć i terminów

Błędy praktyczne - wydawanie sądu nieprawdziwego (błąd teoretyczny, czyli myślowy) lub wy
warcie impulsu dowolnego nieprowadzącego do celu; w poszczególnych przypadkach im
pulsu przeciwcelowego (błąd praktyczny). Niekiedy błąd praktyczny polega również na 
niewywarciu żadnego impulsu.

Cel - zamierzony przyszły stan rzeczy lub zdarzenie, do którego zmierzamy w naszym działaniu. 
Cele nie rodzą się spontanicznie, lecz wynikają z podjętych obowiązków, narzuconych sto
sunków międzyludzkich, doraźnych sytuacji.

Efektywność - sumaryczna wartość efektów pracy, pozytywna cecha działań. Efektywne są dzia
łania dające wynik oceniany pozytywnie bez względu na to, czy był on zamierzony, czy nie
zamierzony. '

Ekonomiczność - stosunek wyniku szeroko rozumianego do poniesionych kosztów.
Funkcja organizacji - realizuje swoje zadania naczelne: przetrwania i rozwoju poprzez identy- 

fikowalne granice. Z naczelnych funkcji organizacji wyodrębnia funkcje podstawowe (dru
giego stopnia): transformacji, bezpieczeństwa, adaptacji i wyprzedzania, realizacji, zarzą
dzania.

Funkcja zarządzania organizacją - funkcja nadrzędna w stosunku do pozostałych. Realizowana 
jest przez połączenie wszystkich czynności planistycznych, organizacyjnych, realizacyjnych 
i kontrolnych.

Korzystność działań - cecha działania oznaczonego dodatnio ze względu na przewagę wyników 
w różnicy między wynikami a kosztami.

Menedżerowie - praktycy zarządzania, różniący się od tradycyjnie rozumianych kierowników 
tym, że są nie tylko dysponentami różnych zasobów (ludzkich, technicznych, finansowych, 
organizacyjnych), ale także odpowiadają za ich pozyskiwanie.

Menedżerskie umiejętności interpersonalne - umiejętności nawiązywania kontaktów, upra
szczania komunikacji i zwiększania jej efektywności, rozwiązywania konfliktów, motywo
wania, sprawiedliwego oceniania pracowników, współpracy z dostawcami, klientami, 
inwestorami itp.

Menedżerskie umiejętności koncepcyjne - zdolność abstrakcyjnego myślenia, rozpoznawania 
złożoności sytuacji i rozumienia relacji między jej elementami, umiejętność strategicznego 
myślenia i działania, horyzontalnego patrzenia na cele organizacji itp.

Menedżerskie umiejętności techniczne - niezbędne do wykonywania lub zrozumienia zadań 
związanych z daną organizacją, stosowaniem właściwej dla niej techniki i technologii.

Organizacje sportowe - różne formy instytucjonalne działające w obszarze szeroko rozumianego 
sportu (kultury fizycznej).

Oszczędność - osiąganie tego samego celu mniejszym kosztem. Minimalizuje się tu koszty, utrzy
mując dany stopień realizacji celu. Oszczędność zatem to ekonomiczność rozpatrywana ze 
względu na koszty.

Poziomy zarządzania (najwyższy, średni, najniższy) - różne szczeble działalności menedżerów, 
określające zakres i rodzaj podejmowanych decyzji.

Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu, nazywana często gramatyką czynu lub metodologią 
ogólną. Poszukuje najszerszych uogólnień odnoszących się do wszelkich form świadomego
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i celowego działania, rozpatrywanego ze względu na sprawność; konstruuje i uzasadnia dy
rektywy praktyczne, tj. nakazy i zakazy oraz zalecenia i przestrogi dotyczące wzmagania 
sprawności i unikania niesprawności w działaniu; wypracowuje system pojęć niezbędnych 
lub swoiście przydatnych dla tych konstrukcji; zmierza do ujęcia ich w system dedukcyjny 
i sformalizowania twierdzeń. Zadanie prakseologii jest m.in. naukowe badanie warunków 
sprawności działań. W związku z tym zajmuje się ona typologią działań, połączoną z docie
kaniem przyczyn ich powodzeń i niepowodzeń.

Procesy podstawowe specyficzne dła organizacji sportowej - współzawodnictwo sportowe, 
organizacja zawodów i innych przedsięwzięć sportowych dla publiczności (okolicznościowe, 
jubileuszowe, promocyjne, towarzyskie), marketing sportowy.

Procesy wspomagające (pomocnicze) - planowanie procesu szkolenia, szkolenie techniczne 
i selekcja, opieka medyczna, obsługa obiektów sportowych, zaopatrzenie, budżetowanie.

Racjonalność - znaczy m.in. rozsądny, rozumny, odnoszący się do rachunku, wyliczenia.
Skuteczność - oceniana pozytywnie zgodność wyniku z celem. Jest ona podstawowym składni

kiem sprawności działania w sensie kolektywnym i sprawnością w znaczeniu dystrybutyw- 
nym. Działanie jest skuteczne, jeżeli osiąga zamierzony cel, umożliwia lub ułatwia jego 
osiągnięcie. W zależności od rodzaju celu (stopniowalny lub niestopniowalny) działania 
rozpatruje się jako: skuteczne lub nieskuteczne - skuteczność niestopniowalna; mniej lub 
bardziej skuteczne - skuteczność stopniowalna. Działanie nieskuteczne jest ponadto prze- 
ciwskuteczne, jeżeli zamiast zamierzonego celu osiągnie się jego negację.

Sprawność działań - określa ogólnie wszystkie walory skutecznego działania. Sprawność w sensie 
uniwersalnym (dystrybutywnym) odwołuje się do ocen szczegółowych, takich jak skutecz
ność, ekonomiczność, racjonalność, korzystność itd. Sprawność rozumiana syntetycznie to 
suma poszczególnych sprawności ujmowanych dystrybutywnie: sprawność to skuteczność 
i ekonomiczność, korzystność i racjonalność.

System - zbiór celowo wyodrębnionych elementów, na którym określono relacje o pewnych wła
ściwościach, lub zbiór elementów (rzeczywistych, pojęciowych) w interakcji.

Wydajność - osiąganie więcej przy tych samych kosztach. Wydajność to ekonomiczność rozpa
trywana ze względu na uzyskane wyniki (efekty).

Zarządzanie - proces pozyskiwania, rozmieszczania i stosowania różnych istotnych zasobów dla 
osiągnięcia celów organizacji. W ujęciu systemowym zarządzanie wskazuje się, że cele i isto
ta organizacji determinują projektowany dla organizacji system zarządzania, czyli poszcze
gólne „punkty widzenia”, metody i szczegółowe techniki.
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