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Abstrakt 

 Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza zarządzania jednego z klubów sportowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem reklamy jako elementu komunikacji społecznej pomiędzy 

organizacją a odbiorcami. Celem pracy jest zaprezentowanie wyników i wniosków z badań 

przeprowadzonych w Klubie Sportowym Skra Częstochowa, ale również poszerzenie wiedzy 

związanej z metodami kierowania taką organizacją i stosowanymi kanałami promocji.  

 Proces badawczy przeprowadzony został przy wykorzystaniu etnograficznej tradycji 

metodologicznej. Technikami zastosowanymi w pracy były wywiady antropologiczne, analiza 

treści zawartości kroniki oraz obserwacja bezpośrednia. Przeprowadzone badania dostarczyły 

obszernego materiału jakościowego, a także pozwoliły na zapoznanie się z działalnością 

klubu sportowego, który w swoim zarządzaniu skupia się na komunikacji społecznej przy 

wykorzystaniu kanałów promocji. 

 W konkluzjach zawarte jest podsumowanie całego procesu badawczego  

oraz etnografii organizacji. Przedstawione są również najważniejsze wnioski dotyczące 

funkcjonowania klubu sportowego, z uwzględnieniem roli menedżera w całkowitym procesie 

kierowania. Wykorzystane w pracy źródła naukowe stanowi literatura dotycząca zagadnienia 

zarządzania, komunikacji interpersonalnej, reklamy oraz marketingu.  

 

 

Słowa kluczowe: ETNOGRAFIA ORGANIZACJI, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, 

ZARZĄDZANIE, REKLAMA, ROLA MENEDŻERA. 
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Abstrakt 

The topic of the thesis is the analysis of one of the sports clubs, with the focus  

on advertising as an element of social communications between the organization and its 

consumers. The aim is to acquire knowledge about the methods of management and 

promotion channel used by the managers of the Sports Club Skra Częstochowa. 

The study was carried out with the help of ethnographic methods and based on the 

ethnographic methodological tradition. The methods used during the research process  

were: anthropological interviews, text analysis of the Club’s chronicle, as well as direct 

observation. The research provided some comprehensive qualitative material, and also 

allowed to get acquainted with the activities of the sports club. There emerged a model which 

enabled the understanding of how the Club’s management focuses on social communication 

using channels of promotion. 

The conclusions contain the aforementioned emergent model. They present the 

insights on the cultural patterns of functioning of the sports club, including the role  

of the manager in the overall management process. The framework supporting the thesis  

are: literature on concerning management, interpersonal communication, advertising, and 

marketing. 

 

 

 

Keywords: ADVERTISING, ETHNOGRAPHY OF THE ORGANIZATION, 

MANAGEMENT, MANAGER'S ROLE, SOCIAL COMMUNICATION. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Tło 

Badaną przeze mnie organizacją był Klub Sportowy Skra Częstochowa. Klub 

sportowy jest jednostką organizacyjną, która realizuje zadania związane z daną dyscypliną 

sportu. Jak mówi Internetowa Encyklopedia PWN (2019), taką organizację uprawnia się 

również do organizowania zawodów oraz imprez sportowych, a także upowszechniania 

kultury fizycznej. Taka jednostka działać może jako osoba prawna, której formą jest sportowa 

spółka akcyjna lub stowarzyszenie kultury fizycznej.  

Klub sportowy Skra Częstochowa powstał w wyniku zrzeszenia dwóch drużyn. 

Zawodnikami byli chłopacy, którzy należeli do sekcji piłki nożnej, która zorganizowana 

została w 1923 r. i funkcjonowała przy Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu 

Robotniczego w Częstochowie. W 1925 r. powstał pomysł połączenia zawodników  

i stworzenia jednej prężnie działającej drużyny. Członkowie nie byli jednak zrzeszeni  

w PZPN, dlatego nie mogli brać udziału w zawodach sportowych z innymi drużynami.  

W celu rozwiązania tego problemu zaproponowano stworzenie robotniczego klubu 

sportowego (Piersiak, 1981). Powstał on w wynik posiedzenia zarządu OMTUR i nadano  

mu nazwę Robotniczego Klubu Sportowego „Skra” Częstochowa. Jego głównymi 

inicjatorami byli Władysław Borucki i Franciszek Witkowski.  

W swojej pracy zdecydowałam się na badanie właśnie tej organizacji, ponieważ 

przywiązywanie wagi do reklamy i komunikacji społecznej związanej z zarządzaniem,  

jest coraz większym trendem, na którym skupiają się organizacje sportowe.  

Wzrasta świadomość potrzeby szeroko rozumianej promocji każdej jednostki, która opierać 

się będzie na rzetelnym organizowaniu i komunikowaniu się z odbiorcami. 
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Rys. 1. Barwy Klubu RKS „Skra”, fotografia własna, źródło: zbiór Muzeum Częstochowskiego 

 

 

1.2. Sformułowanie problemu badawczego 

Przeprowadzenie procesu badawczego składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich 

jest określenie celu badań. Zdaniem Łobockiego (1999, s. 202), cel badań to  

poznanie prawdy, czyli ujawnienie stosunkowo obiektywnego stanu rzeczy i to bez 

względu na przykre następstwa, jakie może on spowodować w życiu.  

Chodzi tu zarówno o poszukiwanie prawdy jak i jej opisywanie. 

Celem niniejszej pracy jest prezentacja reklamy jako elementu komunikacji społecznej 

i zarządzania klubem Sportowym Skra Częstochowa, a także poszerzenie wiedzy związanej  

z metodami promocji i kierowania taką organizacją.  

W procesie badawczym bardzo ważnym elementem jest także określenie przedmiotu 

badań. Jest on obiektem, rzeczą, zjawiskiem i/lub procesem, w odniesieniu do których 

formułowane są pytania badawcze (Maszke, 2004). W związku z tym, przedmiotem badań  

w przedstawianej pracy jest proces komunikowania społecznego i zarządzania klubem 

sportowym poprzez wykorzystanie reklamy i metod promocyjnych. 
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 Kolejny etap procesu badawczego polega na sformułowaniu problemów badawczych. 

Są to opisy celów i uwarunkowań omawianego problemu, które są przedstawione w taki 

sposób, aby umożliwiały dokładne zaplanowanie badania. Ten etap pozwala na określenie 

ogólnego problemu, który jest obiektem zainteresowania badacza, a także daje szansę na 

zrozumienie natury i źródła omawianego problemu (Krzykała, 1986). 

Główny problem badawczy w pracy dotyczy charakteru i zakresu relacji między 

zarządzaniem klubem sportowym, rolą menedżera sportowego i reklamą. 

 

1.3. Struktura pracy 

Moja praca podzielona została na cztery części. Pierwszą z nich stanowi „Wstęp”. Ta 

część prezentuje tło moich badań, przybliżając definicję klubu sportowego i historię 

powstania Skry Częstochowa.  

Rozdział drugi przedstawia wszystkie założenia teoretyczne związane z poruszanym 

przeze mnie tematem. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące zarządzania organizacją, roli 

menedżera oraz użycia reklamy jako elementu komunikacji społecznej. 

Rozdział trzeci to empiria, która stanowi zapis efektów mojej pracy w terenie. Zawiera 

analizę i interpretację przeprowadzonych badań. Została ona podzielona ze względu na 

wykorzystaną metodę badawczą. Przedstawia zarządzanie i funkcjonowanie klubu 

sportowego, jego działania promocyjne i proces komunikowania się z odbiorcami. 

Ostatni rozdział, czyli czwarty, stanowi konkluzje wszystkich postawionych przeze 

mnie wniosków dotyczących omawianego tematu.  

 

1.4. Metodologia  

1.4.1. Wybór metody i techniki badawczej 

Ostatnim etapem procesu badawczego jest wybór metody i techniki badawczej.  

Za metodę badawczą Sztumski (1999, s. 66) uważa założenia i reguły, które pozwalają na  

uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, tak aby można było 

osiągnąć cel, do którego się zmierza.  
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Innym wyjaśnieniem jest, że metody badawcze to  

sposoby, zbierania, opracowania, analizy interpretacji danych empirycznych służące 

do uzyskiwania odpowiedzi na stawiane pytania (Nowak, 1985, s. 22).  

W mojej pracy zdecydowałam się na etnograficzną tradycję metodologiczną, 

ponieważ służy ona badaniu sieci działań, które tworzone są przez ludzi, nazywane są one 

organizacjami, a widziane są jako kultury (Kostera, 2003). Etnografia jest metodą badań 

jakościowych oraz 

stanowi rodzaj podejścia do badań terenowych (empirycznych) typu indukcyjnego, 

czyli polegającym na zbieraniu materiałów empirycznych, a następnie budowaniu  

z nich bardziej abstrakcyjnych modeli czy teorii (Kostera, 2003, s. 41). 

 Na rzecz pracy naukowej przeprowadziłam badania etnograficzne, które pozwoliły mi 

poznać narzędzia reklamy stosowane przez Klub Sportowy Skra Częstochowa, ale również 

wzbogaciły moją wiedzę na temat komunikacji między organizacją a odbiorcą. Źródłem 

największej ilości wiedzy były przeprowadzone przeze mnie wywiady, które są jedną  

z technik badawczych. Zdaniem Pilcha (2001, s. 24) technika badawcza to  

czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, 

pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii i faktów. 

Autor do technik badań zalicza również wywiad, ankietę, badanie dokumentów, 

obserwację, techniki socjometryczne i pomiar środowiska wychowawczego.  

Wywiady należą do naturalnej części naszego życia. Możemy się z nimi spotkać  

na co dzień, ponieważ są obecne w prasie, w telewizji, w radiu. Dodatkowo, wywiadami są 

także nasze dyskusje z bliskimi, momenty zwierzeń, a nawet rozmowy z lekarzem. Wywiady 

są również metodą gromadzenia danych, którą uznaje się za jedną z podstawowych.  

Kvale (2010, s. 19-20) uważa wywiad za  

specyficzną formę rozmowy, w trakcie której wiedzę tworzy się w toku interakcji 

między osobą prowadzącą wywiad, a respondentem.  

Najbardziej ogólny podział wywiadów dokonywany jest za pomocą treści pytań  

i kolejności ich zadawania. Jeśli chodzi o drugie kryterium, to wyróżnia się wywiady 

standaryzowane i niestandaryzowane. Jak mówi Gudkova (2012, s. 113)  

podczas wywiadu standaryzowanego pytania są zadawane rozmówcom w ściśle 

określonej, identycznej dla wszystkich kolejności. Natomiast w wywiadzie 
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niestandaryzowanym badacz w takcie przeprowadzania rozmowy sam decyduje o tym, 

w jakiej kolejności będą zadawane pytania.  

Podział wywiadów ze względu na ich treść wyróżnia wywiady ustrukturyzowane  

i nieustrukturyzowane. Wywiady ustrukturyzowane charakteryzują się zawartością pytań 

zamkniętych. Natomiast pytania w wywiadach nieustrukturyzowanych mają charakter 

otwarty, pytany może odpowiedzieć na nie w dowolny sposób i w swobodnej formie. 

Przeprowadzone przeze mnie rozmowy były wywiadami antropologicznymi, a zatem 

charakteryzowały się niestandaryzowaną i nieustrukturyzowaną formułą (Kostera, 2003). 

Podczas prowadzenia moich badań zdecydowałam się na triangulację metodologiczną, 

która polega na użyciu więcej niż jednej metody zbierania danych empirycznych  

(Konecki, 2000). W celu poparcia wiedzy zdobytej w wywiadach, postanowiłam skupić się 

dodatkowo na analizie zawartości kroniki Klubu Sportowego Skra Częstochowa, a także 

obserwacji pracy w organizacji. Według Internetowego Słownika PWN (2019) kronika to  

chronologiczny zapis ważniejszych wydarzeń z życia państwa, instytucji, organizacji 

oraz stały przegląd bieżących wydarzeń z różnych dziedzin życia, zamieszczany  

w prasie, radiu lub telewizji. 

Przeanalizowana przeze mnie dokumentacja jest zbiorem wielu elementów, zawiera 

m.in. zdjęcia zawodników, fragmenty z prasy, stare bilety na mecze, ale także przykłady 

gadżetów klubowych. Praca nad nią możliwa była dzięki content analysis, czyli analizie 

treści. Według Pisarka (1983, s. 29)  

za analizę zawartości przekazu rozumie się rozkładanie go na elementy prostsze lub 

wyodrębnianie jego cech, właściwości i elementów oraz następnie klasyfikowanie ich 

zgodnie z przyjętym systemem kategorii. Kiedy się jednak traktuje analizę zawartości 

jako metodę poznawania i opisu przekazów w nauce o komunikacji społecznej, stawia 

się temu rozkładaniu, wyodrębnianiu i klasyfikowaniu szczególne wymagania. 

Badanie zbioru materiałów i dokumentów jest techniką, która służy stworzeniu 

wstępnych, ilościowych lub opisowych informacji o badanej instytucji czy organizacji. 

Dokumentem może być każdy materialny ślad działalności człowieka, który został 

zgromadzony. Podczas analizy zawartości ważne jest potwierdzenie ich wiarygodności. 

Badanie dokumentów powinno polegać na interpretacji oraz uporządkowaniu zawartych 

informacji, które powinny być związane z postawionym problemem badawczym. 
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 Analiza wspomnianej kroniki skupiała się także na zawartych w niej fotografiach. 

Według stanowiska tradycyjnego, fotografia to przedstawienie obiektywnie istniejącego stanu 

rzeczywistości (Sztompka, 2005).  

Takie podejście wyznaje również Barthes (1981, s. 76), który mówi, że „w przypadku 

fotografii nie możemy nigdy zaprzeczyć, że ta rzecz tam była”.  

 Fotografie są obiektami, które łatwo poddają się analizie treści. W takim działaniu 

przydatne są głównie serie zdjęć tych samych sytuacji czy obiektów. W omawianym 

przypadku analiza streści skupia się na wyodrębnieniu elementów wizualnych, które istotne 

są w punktu widzenia postawionego pytania badawczego, zaznaczeniu częstotliwości ich 

pojawiania się, a także dokonaniu analizy uzyskanych rezultatów. Stosowanie fotografii  

w badaniach pozwala na wyodrębnienie z rzeczywistości tego, co posiada sens socjologiczny. 

Polega na celowej selekcji obiektów, wyróżnianiu najważniejszych, a także marginalnych 

tematów, utrwalaniu wrażeń, spontanicznych reakcji, spostrzeżeń w sytuacjach 

niecodziennych. Fotografia jest metodą wartościową dla badacza, ponieważ zdarza się,  

że sens utrwalonych działań i zachowań jest niezauważalny początkowo, a zaczyna być 

dostrzegalny dopiero po jakimś czasie. 

Ostatnią zastosowaną przeze mnie metodą badań była obserwacja naukowa, która jest 

jedną z najczęściej używanych technik w badaniach społecznych, ponieważ dostarcza  

ona informacji z pierwszej ręki, niestety często stosowana jest jako pewnego rodzaju 

dopełnienie innych metod i technik zastosowanych podczas procesu badawczego. Według 

Żechowskiej (1990, s. 10)  

obserwacja jest to celowa czynność, polegająca na planowanym i systematycznym 

postrzeganiu zmysłowym faktów, zdarzeń, procesów, zjawisk, ich gromadzenia  

i interpretowania. 

Natomiast Krajewski (2006, s. 18) mówi, że obserwacja 

jest procesem celowego i planowanego spostrzegania w celu zgromadzenia informacji 

o danym zjawisku i fakcie bez ingerencji w jego przedmiot. Obserwacja umożliwia 

poznanie zjawiska w jego naturalnym przebiegu, angażując wyłącznie badającego. 

Przedmiotem obserwacji są zazwyczaj warunki i sytuacje, w których znajdują się  

i uczestniczą obserwowane osoby, a także ich reakcje na te warunki. Można określić,  

że obserwacja składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest moment postrzegania 
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interesujących zjawisk zgodnych z postawionym celem i problemem badawczym.  

Drugim etapem jest utrwalanie, często pisemne, spostrzeżonych zjawisk i danych.  

Ostatnim działaniem jest próba ich zinterpretowania (Łobocki, 1999).  

Obserwacja jest procesem pozyskiwania danych, który opierać się może na wielu 

sposobach. W jej skład wchodzi obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca. Ta pierwsza 

polega na wejściu badacza w interesujące go środowisko oraz obserwowaniu od wewnątrz 

grupy ludzi z danego środowiska, jako jeden z jej członków. Obserwacja uczestnicząca  

ma na celu zapoznanie się z zachowaniami badanych osób w ich naturalnym środowisku.  

W tym przypadku niezbędne jest nawiązanie relacji między badaczem a grupą 

obserwowanych, a także czynny udział w wydarzeniach badanej grupy. W obserwacji 

uczestniczącej dopuszczalne jest, aby badacz prowokował grupę do pewnych reakcji  

i zachowań, jednak nie kieruje on bezpośrednio postępowaniem osób, a przyjmuje tylko 

typową rolę w tych sytuacjach. Jego działanie polega na obserwowaniu indywidualnych 

zachowań członków grupy, a także dostrzeganiu i interpretowaniu sensu tych reakcji, przy 

czym często zdarza się, że badacz nie ujawnia swoich prawdziwych intencji (Cybulska, 

2013).  

Podczas obserwacji nieuczestniczącej badacz znajduje się w grupie badanych osób, 

jednak ogranicza się tylko do biernego obserwowania ich zachowań. To działanie wiąże  

się z brakiem obowiązku pełnienia roli w grupie, a badacz nastawia się na unikanie 

kategoryzacji i czystą percepcję zachowań obserwowanych. Często notuje swoje 

spostrzeżenia na bieżąco, interesuje się wieloma detalami, nawet tymi, które mogą wydawać 

się oczywiste. Ten rodzaj obserwacji skupia się na teraźniejszości (Cybulska, 2013). 

Wyróżnić można także obserwację bezpośrednią, która polega na zachowaniu 

dystansu, jednak umożliwia badaczowi jednoczesne zbliżenie się do terenu, gdzie pełni  

on rolę gościa. Ten typ obserwacji charakteryzuje się tworzeniem notatek na bieżąco, opisem 

zauważonych zjawisk, ale także interpretacją materiału, bez przyjmowania na siebie  

ról pochodzących z terenu (Kostera, 2003). 

Innym podziałem tego rodzaju prowadzenia badań jest obserwacja jawna i ukryta. 

Obserwacja ukryta nie pozwala na informowanie badanej grupy, o tym, że jest ona 

obserwowana, a badacza uważa się za zwykłego uczestnika organizacji (Kostera, 2003).  

W obserwacji jawnej badane osoby wiedzą, że są przedmiotem badań obserwatora, znają jego 

tożsamość, jednak nie muszą one jasno rozumieć, jaki jest cel prowadzenia obserwacji. 
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Charakterystyczne dla tego rodzaju obserwacji jest podejrzenie, że świadomość bycia 

przedmiotem badań spowoduje w grupie brak autentyczności oraz sztuczne i niewiarygodne 

zachowania.  

W moich badaniach zdecydowałam się na obserwację bezpośrednią. W badanym 

klubie sportowym byłam znana części z zatrudnionych osób, dlatego nie mogłam zdecydować 

się na obserwację ukrytą. Byłam świadoma, że może to spowodować niewiarygodność 

zachowań w grupie, jednak nie mogłam podjąć innego działania. W organizacji wystąpiłam 

jako gość, część z osób interesowało się moją obecnością, reszta grupy nie przywiązywała do 

tego wagi. Dodatkowo, ważną kwestią było dla mnie zapisywanie efektów obserwacji i 

natychmiastowe gromadzenie materiału badawczego, przy jednoczesnej możliwości 

interpretacji uzyskanych informacji. 

 

1.4.2. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu 

 Za paradygmaty uznaje się ogólny sposób widzenia i dyskusji nad otaczającą nas 

rzeczywistością oraz rodzajem pracy naukowej i jej wyników, które powinny być 

akceptowane w danej epoce i miejscu (Kostera, 1996). W naukach społecznych najbardziej 

znane są cztery paradygmaty Burrella i Morgana, które opracowane zostały w 1979 r. 

Krzyżując ze sobą takie kryteria, jak orientacja społeczna (regulacja a zmiana) oraz 

założenia dotyczące poznania (obiektywizm a subiektywizm), badacze wyróżnili cztery 

niewspółmierne paradygmaty: funkcjonalizm, paradygmat interpretatywny, radykalny 

strukturalizm oraz radykalny humanizm (Zawadzki, 2013, s.14). 

 

 

Rys. 2. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, źródło: Kostera, M. (1996), s. 33. 
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 Paradygmat funkcjonalistyczny (funkcjonalizm) oparty jest na przekonaniu,  

że rzeczywistość, a głównie społeczeństwo i organizacje, jest konkretnym i realnym bytem, 

istniejącym niezależnie od procesów poznawczych (Zawadzki, 2013). Według tego 

paradygmatu, nauka powinna stronić od wartościowania, a skupiać się na obiektywizmie, 

dzięki czemu badacz zachowa odpowiedni dystans w stosunku do analizowanych zjawisk 

(Kostera, 1996). 

 Paradygmat interpretatywny zawiera tezę, że rzeczywistość społeczna nie jest stabilna, 

ani absolutna. Rzeczywistość jako byt nie ma konkretnie opracowanego charakteru  

i nie istnieje w sposób obiektywny oraz na zewnątrz nas, a zatem jest bytem nieustannie 

tworzonym przez ludzi żyjących w świecie społecznym. Zadaniem badacza jest odkrywanie 

reguł stwarzania świata, analiza języka i sposobu komunikacji, a nie odkrywanie praw i reguł 

rządzących rzeczywistością.  

Świat życia społecznego nie istnieje „na zewnątrz” naszego umysłu, czekając, by jego 

prawa zostały odkryte, ale cały czas tworzony jest przez nas samych, a więc przez 

badaczy (Kostera, 1996, s. 34).  

Główna myśl paradygmatu radykalnego humanizmu oparta jest na tym samym 

przekonaniu, jak w paradygmacie interpretatywnym. Te spojrzenia różni ujęcie roli nauki, 

której w tym przypadku nadaje się rolę aplikacyjną. Rzeczywistość społeczna tworzona jest 

społecznie, ale dzieje się to kosztem tworzących ją ludzi. Zadaniem badacza jest więc 

odnalezienie i zdemaskowanie fałszywych aspektów zbiorowej świadomości, do których 

tworzenia przyczyniają się ci ludzie. Są oni uwięzieni w nierealnym świecie, który jednak 

uznawany jest za konieczny (Kostera, 1996).  

Paradygmat radykalnego strukturalizmu, tak jak funkcjonalizm, zakłada,  

że rzeczywistość to konkretny, realnie żyjący byt, niezależny od procesów poznawczych. 

Jednak badacze uznają także tezę radykalnego humanizmu mówiącą o roli nauki polegającej 

na walce ze zniewoleniem ludzi przez społeczeństwo (Kostera, 1996). Zadaniem badacza jest 

określanie obiektywnie istniejących mechanizmów dominacji grup uprzywilejowanych  

w społeczeństwie, a także służących do określenia sposobów uwolnienia się spod tej władzy. 

 Przedstawiana praca napisana została w paradygmacie interpretatywnym, ponieważ 

opierała się na interpretacji rzeczywistości tworzonej przez organizację jaką jest Klub 

Sportowy Skra Częstochowa. Miała za zadanie ukazać, że organizacja jest pewnego rodzaju 
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połączeniem współistniejących rzeczywistości, a jej działania pozwalają na tworzenie jednej 

wspólnej kultury. W swoich badaniach zakładałam, że rzeczywistość organizacyjna jest 

tworem ludzi żyjących w świecie społecznym i wchodzących w interakcje między sobą. 

Moim zadaniem, jako badacza, było zrozumienie sposobu komunikacji między 

pracownikami. 
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2. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE 

 

2.1. Organizacja i zarządzanie 

2.1.1. Pojęcie organizacji 

Pojęcie zarządzania jest w dużym stopniu związane z organizacją, dlatego na początku 

warto wyjaśnić czym ona jest. „Termin organizacja pochodzi od greckiego słowa ‘organizo’ 

co oznacza uporządkowaną harmonijną całość” (Kisielnicki, 2008, s. 24). Ogólną definicję 

organizacji przedstawia Czarniawska (2011, s. 15) w następujący sposób: 

Organizacja to sieć zbiorowych działań, przedsięwziętych w celu wywarcia wpływu  

na świat [...] Działania wytwarzają symbole i przedmioty. Różne systemy zbiorowego 

działania różnią się właśnie charakterem wytwarzanych symboli i przedmiotów uwa-

żanych za typowe dla danej organizacji. 

Jednak termin „organizacja” może być także rozpatrywany w trzech różnych 

płaszczyznach, w sensie rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym. 

 W sensie rzeczowym organizacja jest grupą funkcjonalną lub instytucją, której skład 

stanowią celowo zorganizowane grupy ludzi i rzeczy. Zachodzi w niej do procesów realnych 

(fizycznych i materialnych) oraz procesu kierowania, który składa się z działań 

informacyjnych i decyzyjnych (Czermiński, Grzybowski i Ficoń, 1999). Według Martana 

(1991, s. 43-51)  jest to  

świadomie utworzony kolektywny zbiór składników [...] oraz relacji pomiędzy tymi 

składnikami o świadomie powodowanej zmienności lub niezmienności własnych 

stanów. 

W sensie czynnościowym organizacja to proces, który polega na celowym zebraniu 

grupy ludzi i rzeczy, aby sprawnie osiągały postawione cele. Wynika z tego, że jest zatem 

organizowaniem, które polega na tworzeniu organizacji i świadomym koordynowaniu 

działań, czynności i pracy.  

Sens atrybutowy organizacji eksponuje jej właściwości, np. istotne i nieistotne, 

pozytywne i negatywne. W tym sensie mówimy o dobrej lub złej, efektywnej  

lub nieefektywnej organizacji działania. Zieleniewski (1978, s. 83) uznaje, że organizacja to 
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ogólnie pojęta cecha rzeczy lub ciągów zdarzeń, rozpatrywanych jako złożone z części 

oraz ze względu na stosunek tych części do siebie nawzajem i do całości, a polegająca 

na tym, że części współprzyczyniają się do powodzenia całości. 

Każda organizacja składa się z trzech podstawowych składników: ludzi, celów, 

środków. Przy pomocy ludzi organizacje realizują postawione sobie cele, a wykorzystują do 

tego niezbędne środki. Planowanie działania organizacji musi się składać z określenia zespołu 

pracującego, czyli ludzi, zadań do wykonania, czyli celów, a także elementów niezbędnych 

do ich realizacji, czyli środków. 

 

Rys. 3. Organizacja i jej elementy, źródło: http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index04.html 

 

2.1.2. Proces zarządzania 

Spojrzenie na problematykę zarządzania organizacją jest zapewne tak szerokie, jak 

liczna jest literatura związana z tym tematem. Powstało wiele definicji pojęcia „zarządzania”. 

Definicja Taylora (1902, s. 21) mówi, że jest to  

dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie,  

by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób. 

Proces zarządzania jest niezwykle złożony. Obejmuje on wiele czynności, a także 

zasobów, takich jak zasoby ludzkie (kadra kierownicza i siła robocza), zasoby pieniężne 

(kapitał finansowy), zasoby informacyjne (dane, które pozwalają na podejmowanie 
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odpowiednich decyzji), a także zasoby rzeczowe (surowce, sprzęt, biuro). Złożoność 

omawianego pojęcia prezentuje definicja, która mówi, że zarządzanie jest 

konstruowaniem rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów: pomysłów, 

ludzi i relacji między nimi, instytucji formalno – prawnych, środków materialnych 

(maszyn, urządzeń, budynków, materiałów, wyrobów gotowych) i pieniężnych, a także 

praw do dysponowania nimi (Koźmiński i Piotrowski, 2006, s. 56). 

Zarządzanie organizacją prowadzić ma do osiągania celów przedsiębiorstwa, 

utrzymywania powodzenia w działaniach i realizacji wyznaczonych zadań.  

Według klasycznej definicji Fayola (1909), proces zarządzania obejmuje cztery 

podstawowe funkcje: planowania i podejmowania decyzji, organizowania, przewodzenia,  

a także kontrolowania. Każda z funkcji skupia się na innym działaniu organizacji. Planowanie 

to wyznaczanie celów i sekwencji działań oraz środków, dzięki którym zostaną one 

zrealizowane. Podejmowanie decyzji opiera się na wyborze najlepszej  dostępnej możliwości 

przebiegu procesów produkcyjnych. Organizowanie polega na logicznym rozdzieleniu 

zasobów ludzkich i materialnych, relacji między nimi i wspólnych działań. Przewodzenie  

to kierowanie ludźmi. Ma skłaniać pracowników do efektywnej współpracy, która pozwoli na 

osiągnięcie sukcesu organizacji. Natomiast kontrolowanie polega na przyglądaniu się, jakie 

postępy poczyniła organizacja (Koźmiński i Piotrowski, 2006). 

 

2.1.3. Metody zarządzania  

Działania badaczy skupiających się na zarządzaniu pozwoliły na wyodrębnienie kilku 

nurtów tego procesu, a mianowicie spojrzenia klasycznego, behawioralnego, ilościowego,  

a także łączących je wszystkich – teorii integrujących. 

 Spojrzenie klasyczne obejmuje dwie wyodrębnione gałęzie: „naukowe zarządzanie” 

Taylora oraz „zarządzanie administracyjne” Fayola. Podejście pierwsze, czyli naukowe 

zarządzanie, skupia się na poprawie wyników pracy poszczególnych zatrudnionych.  

W czasach dobrze rozwijającej się gospodarki, kiedy kapitał był łatwo dostępny, występował 

niedobór pracowników, dlatego zaczęto poszukiwać sposobu na bardziej efektywne 

wykorzystanie siły roboczej. Praca Taylora na stanowisku brygadzisty pozwoliła mu  

na zaobserwowanie zjawiska spowalniania pracy, czyli celowej pracy w tempie niższym od 

tego, które może osiągnąć każdy pracownik.  
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Taylor badał i mierzył czas każdego elementu pracy robotników stalowni. Określił,  

co powinien wytwarzać każde robotnik, a następnie zaprojektował najbardziej 

efektywny sposób wykonywania poszczególnych elementów danego zadania (Griffin, 

1998, s. 74).  

Po tych obserwacjach Taylor wprowadził akordowy system pracy i wynagrodzeń, 

który polegał na powiększeniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników, którzy 

przekroczyli wyznaczony poziom produkcji. Dodatkowo, badania Taylora pozwoliły  

mu na określenie cech naukowego zarządzania. Pierwszą z nich jest naukowe opracowywanie 

każdego działania na poszczególnym stanowisku pracy. Drugą jest naukowe dobieranie 

pracowników, a następnie szkolenie i rozwijanie ich możliwości. Trzecim aspektem jest 

nadzorowanie pracowników i pilnowanie, aby stosowali się do wyznaczonych im metod 

wykonywania obowiązków. Ostatnim– czwartym elementem jest dalsze planowanie pracy, 

ale także przekazanie do kadry kierowniczej części pracy, która wykonywana była przez 

robotników. Takie działanie w warunkach naukowego zarządzania, zdaniem Taylora, 

wymagało współpracy kierowników i kadry pracowniczej, a także niwelowało występowanie 

strajku. 

 Zarządzanie administracyjne działa zupełnie inaczej niż naukowe. Skupia się  

na zarządzaniu całą organizacją, a nie pracą poszczególnych pracowników. Głównym twórcą 

tego kierunku jest Henri Fayol, żyjący w latach 1841-1925, który jako pierwszy wyznaczył 

funkcje kierownicze, czyli planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. 

Twórca określił także 14 zasad efektywnego zarządzania administracyjnego. 
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Rys. 4. 14 zasad efektywnego zarządzania administracyjnego, źródło: Fayol, H. (1984), cytowany  

w: Griffin, R. W. (1998), s. 76. 

 

 Spojrzenie behawioralne skupia swoją uwagę na pracownikach, jednak w zupełnie 

inny sposób. Najważniejszym aspektem są osobiste postawy i zachowania jednostki, a także 

zachodzące w grupie procesy behawioralne. Dla tego kierunku charakterystyczne jest 

wprowadzanie psychologii w otoczeniu przemysłowym. Głównym reformatorem i ojcem 

psychologii przemysłowej był Hugo Münsterberg, niemiecki psycholog żyjący w latach  

1863-1916. Uważał on, że spojrzenie psychologów na działania pracowników może być 

istotne dla kadry kierowniczej. Skupienie uwagi na stosunkach międzyludzkich pozwoliło 

postawić tezę, że pracownicy reagują w największym stopniu na społeczny kontekst pracy. 

Podstawowe założenie polegało na stwierdzeniu, że menedżerska troska o pracowników 

przyczynia się do ich zadowolenia, a co za tym idzie – poprawy wyników pracy (Staw, 1986). 

Współcześnie spojrzenie behawioralne wiąże się z zarządzaniem organizacyjnym, które  
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w swojej teorii uwzględnia całościowe spojrzenie na sposób zachowania i przebieg procesów 

indywidualnych, grupowych oraz organizacyjnych (Griffin, 1998). Wspomniane procesy  

są ważnymi elementami obecnej teorii zarządzania, do której należy wiele aspektów, takich 

jak zadowolenie z pracy, konflikt międzyludzki, przywództwo, motywacja, stres, a także 

struktura organizacji (Griffin, 1998). 

 Spojrzenie ilościowe na zarządzanie skupia się głównie na opracowaniu modeli 

matematycznych, które będą przedstawieniem relacji, systemu lub procesu. W początkowych 

etapach tej teorii działania badaczy polegały na przedstawieniu rzeczywistości za pomocą 

równań, modeli i innych form matematycznych. Spojrzenie ilościowe pozwoliło wyodrębnić 

także zarządzanie operacyjne, które jest częściowo mniej zmatematyzowane. Są nim  

techniki, które zajmują się wspomaganiem organizacji w efektywnym wytwarzaniu 

produktów i usług (Griffin, 1998, s. 84).  

Zarządzanie organizacyjne można zatem uznawać za formę stosowania ilościowej 

teorii zarządzania. 

 Podejścia integrujące mówią, że poszczególne spojrzenia na zarządzanie nie muszą 

wcale się wykluczać, a wręcz przeciwnie- mogą być wzajemnym uzupełnieniem.  

Aby właściwie zrozumieć proces zarządzania, wymagane jest połączenie nauki wysnutej  

z każdej omawianej teorii. Na skumulowanie przekazanych informacji pozwala spojrzenie 

systemowe oraz spojrzenie sytuacyjne. 

 Spojrzenie systemowe polega na połączeniu kilku elementów, których wspólne 

funkcjonowanie tworzy pewną całość. Organizacja tworząca system wyróżnia cztery 

elementy: nakłady, procesy transformacji, wyniki oraz sprzężenie zwrotne. Pierwszy aspekt 

składa się z zasobów ludzkich, finansowych, informacyjnych i rzeczowych. Drugi element  

to procesy techniczne i kierownicze, które przekładają nakłady w trzeci element, czyli wyniki. 

Obejmują one produkty i/lub usługi, zyski i straty, zachowania pracownicze i informacje. 

Ostatnim aspektem, czyli sprzężeniem zwrotnym, jest reakcja otoczenia na te wyniki  

(Griffin, 1998). 

 Spojrzenie sytuacyjne uznaje, że nie istnieje uniwersalna teoria pasująca do każdej 

organizacji, ponieważ każda jednostka jest inna, a działania kierownicze w danym momencie 

zależne są od warunków, właściwych tylko tej sytuacji (Rosenzweig, 1973). Oznacza to,  

że dane zachowanie kierownicze nie będzie skuteczne zawsze i w każdej sytuacji. 
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 Zainteresowanie się procesem zarządzania wymaga również zauważenia 

współczesnych wyzwań otoczenia, które 

obejmują globalizację działalności gospodarczej, jakość i wydajność, zmniejszanie 

rozmiarów produkcji i redukcję personelu, problemy własności,  

etyki i odpowiedzialności społecznej, a także różnorodność siły roboczej  

(Griffin, 1998, s. 93). 

 

2.1.4. Zarządzanie humanistyczne 

 Mówiąc o procesie zarządzania niezwykle ważne jest wspomnienie o zarządzaniu 

humanistycznym. Jest to nurt stosunkowo młody, który od pewnego czasu rozwija się  

na całym świecie, a w Polsce uznawany jest nawet jako odrębna dyscyplina naukowa.  

Kostera i Kociatkiewicz (2013, s. 11) uznają nurt humanistyczny za  

spójny wewnętrznie program badawczy mający na celu poznanie i poprawę losu 

człowieka w świecie organizacji. Na pierwszy plan wtedy wysuwa się potrzeba 

zrozumienia osobistego doświadczenia uczestników organizacji – doświadczenia, 

którego próby sprowadzenia wyłącznie do okrojonego, wyrazistego i uniwersalnego 

przekazu nie mogą zakończyć się powodzeniem. 

 Podejście do badań w zarządzaniu humanistycznym charakteryzuje się trzema 

najważniejszymi aspektami. Po pierwsze, celem takiego zarządzania jest człowiek, który 

nigdy nie powinien być wykorzystywany jako środek do osiągnięcia zamierzonych celów,  

np. zysku, wzrostu efektywności. Celem samym w sobie powinien być człowiek, jego dobro  

i rozwój. 

 Po drugie, omawiany proces zarządzania ma nierozerwalny związek z humanistyką,  

a zatem wiedzą, kulturą i wrażliwością. Takie działanie daje szansę na rozwój kulturowy. 

Pozwala na twórcze rozwiązywanie problemów oraz spojrzenie na wydarzenia w szerszym 

kontekście, uwzględniając wiele uwarunkowań, np. historycznych, politycznych i etycznych 

(Kostera i Szeluga-Romańska, 2014). 

 Po trzecie, w zarządzaniu humanistycznym centralną rolę pełnią przeżycia i losy ludzi, 

a procesy ekonomiczne, techniczne i polityczne schodzą na drugi plan. Bardzo ważne jest 

zrozumienie ludzkich uczuć, problemów, postaw i motywacji. 
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Samo zarządzanie też traktowane jest jako doświadczenie, a wymiar ludzki 

kierowników i menedżerów pojmuje się jako podstawę moralnej relacji między 

zarządzającym a zarządzanymi (Kostera i Szeluga-Romańska, 2014, s. 21). 

 

2.2. Rola menedżera i tożsamość organizacji 

Funkcja menedżerska polega na pełnieniu pewnej roli społecznej, która jest tworem 

kulturowym i stanowi element komunikacji interpersonalnej. Dla Goffmana (1959/1981,  

s. 52-53, cytowany w: Kostera i Szeluga-Romańska, 2014, s. 21) role społeczne są 

wytyczonym a priori wzorcem działania, realizowanym podczas wykonywania roli [...] 

deklaracją praw i obowiązków przypisanych do danej pozycji społecznej [...] 

zawierające jedną bądź więcej ról odgrywanych przy kolejnych okazjach przez aktora 

przed tą samą lub przed różnymi publicznościami. 

Wszelkie działania społeczne i interakcje między ludźmi wymagają pełnienia ról 

społecznych, które mają za zadanie wywierać wpływ na uczestników relacji. Role społeczne 

przypisywane są do zadań i oczekiwań, z jakimi wiąże się zajmowane przez daną osobę 

miejsce w społeczeństwie. Nie są to jednak struktury stałe, możliwa jest modyfikacja zarówno 

miejsca, jak i ról do niego przypisanych (Kostera i Szeluga-Romańska, 2014).   

Rola menedżera związana jest z powierzaniem mu pewnych zadań, ale także 

odpowiedzialnością za prowadzoną organizację. Menedżer to osoba, która w organizacji 

zajmuje się przede wszystkim realizacją procesu zarządzania. Jej zadaniem jest łączenie  

i koordynacja różnych zasobów, która prowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów  

(Griffin, 1998). Rola społeczna kierownika występować może w trzech wymiarach,  

w zależności od odbiorcy i wykonywanych działań: 

[…] wymiar ogólnospołeczny, dotyczący oczekiwań w szerokim kontekście kultury; 

wymiar profesjonalny, zorientowany na środowisko własnej profesji oraz wymiar 

organizacyjny, czyli związany z działaniami zorientowanymi na zaspokojenie oczekiwań  

ze strony organizacji (Kostera i Szeluga-Romańska, 2014, s. 22).   

Wymiary te nie są od siebie oddzielone i mogą wzajemnie na siebie oddziaływać, 

dlatego Kostera i Szeluga-Romańska (2014) porównują menedżera do aktora grającego  

na trzech scenach jednoczenie. 
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Odpowiednie działanie menedżera oparte powinno być na czterech podstawowych 

funkcjach zarządzania, czyli planowaniu i podejmowaniu decyzji, organizowaniu, 

przewodzeniu i kontrolowaniu. Funkcja menedżerska jest niezwykle złożona. Osoba 

zajmująca takie stanowisko musi uwzględniać ciągle zmieniający się rynek, pojawiające się 

szanse i zagrożenia. Działania menedżera są zależne od otoczenia organizacji, a także  

od rozmaitych sytuacji kryzysowych. W swoim podręczniku Griffin (1998) przedstawił kilka 

typów menedżerów, a wyróżnił je przy użyciu kryterium szczebla i obszaru. 

Zróżnicowanie według szczebla zarządzania wprowadziło menedżera najwyższego 

szczebla, średniego szczebla oraz menadżerów pierwszej linii. Ten pierwszy należy do kadry 

kierowniczej, która kontroluje całą organizację. Osoby takie posługują się tytułami prezesa, 

wiceprezesa oraz dyrektora naczelnego. Menedżerowie średniego szczebla to głównie 

kierownicy zakładów i szefowie wydziałów. Natomiast menedżerowie pierwszej linii zajmują 

się nadzorowaniem i koordynacją zadań wykonywanych przez pracowników (Griffin, 1998). 

Na rzecz pracy warto również wspomnieć o podziale menedżerów za względu na obszar 

zarządzania. Ważną rolą w organizacji jest menedżer marketingu, który zajmuje się 

pozyskiwaniem klientów, a także promocją i dystrybucją towarów oraz usług (Griffin, 1998). 

Działalność menedżera opiera się głównie na komunikacji w organizacji. 

Komunikowanie w tym przypadku jest zachowaniem, współdziałaniem i tworzeniem 

wspólnoty. Pojawia się ona na każdej płaszczyźnie i w każdym aspekcie funkcjonowania 

organizacji (Kostera i Szeluga-Romańska, 2014).  

Można ją określić jako pewnego rodzaju narzędzie, które – intencjonalnie  

bądź zupełnie niezamierzenie – wpływa na tożsamość organizacji  

(Kostera i Szeluga-Romańska, 2014, s. 23). 

Tożsamość organizacji jest wyrazem kultury oraz punktem oparcia dla jej tworzenia. 

Innymi słowy, tożsamość organizacyjna to jej główne i wyróżniające się atrybuty, 

podstawowe wartości, kultura, sposoby wytwarzania, a także produkty. 

Dla członków organizacji tożsamość może oznaczać schemat poznawczy lub percepcję 

głównych i wyróżniających cech organizacji obejmując także jej status w porównaniu 

do innych organizacji. (Konecki, 2002, s. 82) 
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Według propozycji Dutona, Dukericha i Harquaila z 1994r. ( cytowani w: Konecki, 

2002) wyróżnia się dwa rodzaje tożsamości organizacji: 

 tożsamość organizacji postrzegana przez jej członków, która dotyczy cech uważanych 

przez nich za najważniejsze, wyróżniające i trwałe, 

 zinterpretowany zewnętrzny wizerunek, który dotyczy najważniejszych  

i wyróżniających cech organizacji określonych przez uczestników jej otoczenia.  

Tożsamość organizacyjna wpływać może na strukturę i strategię organizacji, 

atrakcyjność firmy, identyfikacje pracownicze, a także działania promocyjne. Świadomość 

tożsamości organizacyjnej jest niezbędna do rozwoju i dokonania efektywnych zmian, jednak 

zbyt duże skupienie się na tożsamości nie powinno oddzielać przedsiębiorstwa od otoczenia. 

Działania powinny być tak dostosowane, aby w efekcie nie doprowadziły do upadku firmy 

(Konecki, 2002). 

 

2.3. Komunikacja społeczna 

Dla człowieka jednym z najważniejszych aspektów życia codziennego jest 

komunikowanie się z otoczeniem, czyli komunikacja interpersonalna. Engel, Warshaw  

i Kinnear (1998, cytowany w: Rosa, 2009, s. 8) określili komunikację jako  

transakcję między dwoma lub więcej stronami, polegającą na wzajemnym 

przekazywaniu treści za pomocą świadomie wybranych symboli o określonym 

znaczeniu. 

Komunikacja może odbywać się za pomocą słowa mówionego, pisanego, a także 

obrazów, telewizji i filmu. Elementami tego procesu są: zamiar (strony komunikatu okazują 

chęć wywołania reakcji), transakcja (wszystkie strony uczestniczą w procesie), symbole 

(przekazanie myśli przy użyciu słów, rysunków) (Blythe, 2002). 

Proces komunikowania się polega na relacji między odbiorcą, a nadawcą, którym 

może być zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja, firma. Nadawca komunikatu przekłada 

treść myśli na zbiór symboli, czyli koduje treść. Zadaniem odbiorcy jest jej zrozumienie, 

które możliwe jest tylko wtedy, gdy obie strony komunikatu rozumieją w ten sam sposób 

użyte symbole. 
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2.3.1. Komunikacja marketingowa 

W przypadku relacji organizacji z otoczeniem mówi się o komunikacji marketingowej. 

Jest ona dynamicznym zjawiskiem, które ulega zmianom wywołanym przez rozwój 

techniczny, modyfikację grup konsumentów, a także pojawianie się nowych technik 

komunikacji. Kontakt organizacji z otoczeniem może odbywać się za pomocą komunikacji 

werbalnej, czyli słowa pisanego i mówionego, lub za pomocą komunikacji niewerbalnej, 

która charakteryzuje się użyciem dźwięków, zapachów, dotyku, a także mowy ciała.  

Komunikacja marketingowa służy przekonaniu odbiorcy do skorzystania  

z zaproponowanego produktu lub usługi. Jest sposobem na zareklamowanie treści stworzonej 

przez firmę. Decyzja odbiorcy zależna jest od wielu zmiennych. Przekazywanie komunikatu 

nie zawsze musi charakteryzować się ciągłością. Zdaniem Blythe (2002, s. 17)  

Konsument może polubić produkt w chwili uświadomienia sobie jego istnienia, czyli 

wspiąć się na wyższy szczebel sympatii z pominięciem szczegółowej wiedzy o nim.  

Co więcej, konsument może kupić produkt pod wpływem impulsu, a dopiero potem 

wyrobić sobie opinię na jego temat.  

Dodatkowo, coraz większe znaczenie zaczyna mieć komunikacja marketingowa, która 

skierowana jest do firmy. Stanowią ją wyniki badań ankietowych, pytania zadawane przez 

klientów, a także karty gwarancyjne. Z procesem komunikacji marketingowej wiąże się 

pojęcie promocji. Jest to  

zespół instrumentów, za pomocą których firma komunikuje się z rynkiem oraz wspiera 

sprzedaż swoich produktów (Kuczewska, 2004, s. 46).  

Komunikacja marketingowa organizacji odbywać się może za pomocą instrumentów, 

których główny podział stanowi promocja mix, czyli reklama, Public Relations, promocja 

sprzedaży, sprzedaż osobista i przekaz ustny. Ważne jest jednak podkreślenie, że w każdym  

z rodzajów wyróżnić można dodatkowe kategorie.  

Instrumenty komunikacji marketingowej (Blythe, 2002): 

 reklama – komunikat, który nadawany jest odpłatnie, za pomocą mediów, 

 reklama w otoczeniu – komunikat, który zamieszczany jest na paragonach, biletach, 

przesyłkach pocztowych, 

 reklama prasowa – komunikaty, które zamieszczane są odpłatnie w prasie codziennej  

i periodykach, 
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 reklama telewizyjna – komunikaty, które emitowane są pomiędzy programami 

telewizyjnymi, 

 reklama radiowa – spoty dźwiękowe, które nadawane są w radio, 

 reklama zewnętrzna – billboardy, latawce, plakaty, 

 reklama w środkach transportu – plakaty, które zamieszczane są w pociągach, 

autobusach, samolotach i innych środkach transportu, 

 artykuły prasowe – prezentują nowe firmy i produkty, 

 Public Relations – stałe i zaplanowane działania, które podejmowane są by zyskać  

i utrwalić reputację firmy, 

 sponsoring – polega na finansowaniu wydarzeń kulturalnych, sportowych, 

 promocja sprzedaży – działania mające na celu zwiększenie sprzedaży w krótkim 

okresie, 

 sprzedaż osobista – polega na bezpośrednim kontakcie handlowca z klientem, ma na 

celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb odbiorcy, 

 marketing na podstawie bazy danych – tworzenie baz danych, które zawierają 

dokładną charakterystykę klientów, a także przesyłanie im spersonalizowanych 

komunikatów na pośrednictwem mediów, 

 telemarketing – stanowią go infolinia, zamówienia telefoniczne, sprzedaż przez 

telefon, badanie rynku, 

 marketing online – sprzedaż i/lub promocja usług oraz produktów w Internecie, 

 sprzedaż „z ekranu” – otwarcie linii telefonicznej podczas reklamy telewizyjnej, 

 wystawy i targi – stwarzają możliwość spotkania się z klientami, zaprezentowania 

produktów i usług, a także służą utrwalaniu pozytywnego wizerunku firmy. 

Na rzecz pracy, część z instrumentów komunikacji marketingowej przedstawiona 

zostanie w sposób bardziej szczegółowy, dostarczający informacji niezbędnych przy 

omawianym temacie. 

 

2.4. Reklama 

Źródła pojęcia „reklama” poszukiwać należy w źródłosłowie łacińskim, gdzie 

czasownik reclamare oznacza: hałasowanie i robienie wrzawy wokół czegoś (Kumaniecki, 

1957). Według Internetowego Słownika Języka Polskiego (2019) reklama jest działaniem, 
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które ma zachęcać potencjalnych odbiorców do zakupu towarów lub do skorzystania  

z konkretnych usług. Natomiast Internetowa Encyklopedia Zarządzania (2019) uznaje 

reklamę za najprostszy sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Powstało 

wiele definicji reklamy, które budowane były na podstawie tekstów pojawiających się na 

przestrzeni lat. Każdy z autorów wnosił swoje spojrzenie na omawiane pojęcie, przedstawiał 

nowe szczegóły, które warto było umieścić w definicji. Według Golki (1994, s. 13)  

reklamą jest każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania i popierania zakupu 

towarów (usług, idei) przy pomocy określonych środków, w określonych ramach 

prawnych i w określonych warunkach, wraz z podawaniem informacji o samych 

towarach, ich zaletach, ewentualnie cenie, miejscach i możliwości realizacji zakupu.  

Lewiński (1999, s. 24) uznaje, że  

komunikat reklamowy jest zorientowany teleologicznie i funkcjonalnie i jest  

co najmniej dwudzielny – jego celem rozpowszechnienie informacji o towarach, czyli 

komunikowanie komuś – czegoś – o czymś, oraz przekonywanie, nakłanianie odbiorcy 

do przyjęcia określonego sądu, zachęcenie do podjęcia konkretnego (zasugerowanego 

przyjętym sądem) działania, czyli wywieranie realnego wpływu na odbiorcę przez 

perswazję.  

Historia reklamy wywodzi się od rysunków, które zamieszczane były przez 

sprzedawców na drzwiach ich sklepów. Miały one informować o tym, co można zakupić  

w danym miejscu. Przełomowy okazał się rok 1450, kiedy to wynaleziono druk. Pozwoliło to 

na pojawienie się ulotek, broszur oraz gazet. Jak mówi Szczęsna (2003, s. 18)  

Reklamowanie rozumiano początkowo jako publiczne prezentowanie nazwy firmy […]. 

Dopiero później pojawiło się pojęcie reklamy sprzedającej towary.  

Autorka wspomina również, że reklama w dzisiejszym rozumieniu pojawiła się 

dopiero na przełomie XIX i XX wieku, do czego przyczynił się rozwój techniki i środków 

masowego przekazu, które pozwoliły na powstanie specyficznej poetyki reklamy  

i wytworzenie jej odrębnego języka.  

Reklama posiada również swoje cechy charakterystyczne, o których pisał Lewiński 

(1999). Autor uznał, że pierwszą z nich jest illokucyjny cel komunikatu reklamowego, 

ponieważ informowanie uznaje się za akt illokucyjny. Cechą drugą jest jednostronność  

i publiczność reklamy. Nadawca kieruje swój komunikat do odbiorców, których uznaje się 

właśnie za publiczność. Są oni anonimową grupą, która nie jest w stanie odpowiedzieć  
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na komunikat. Reklama jest również multimedialna, czyli przekaz jest wielokanałowy  

i wielokodowy. Ostatnią cechą jest komercyjność, co oznacza, że reklama związana jest  

z przepływem i przekazywaniem pieniędzy (Lewiński, 1999). 

Reklama spełnia również wiele zadań. Jednym z nich jest budowanie świadomości 

marki. Reklama nie jest kierowana do odbiorców, by na chwile wzbudzić w nich 

zainteresowanie, które zakończy się jednorazowym zakupem produktu. Funkcją przekazu jest 

zbudowanie świadomości i stworzenie spójnego wizerunku marki, który pozostanie  

w pamięci klienta. Reklama ma również budować lojalność wobec marki. Jej działania służą 

stworzeniu mentalnej więzi producenta i konsumenta, co przekłada się na wierność danej 

marce. Reklama powinna także edukować. W przekazach często prezentowane są nowinki 

technologiczne i nieznane dotąd produkty. Zdaniem Kwarciaka (1999) aspekt edukujący 

pozwala na powstanie efektu pierwszeństwa. Pierwsze „spotkanie” z produktem staje się 

ważnym doświadczeniem w życiu konsumenta, zwłaszcza będącego w młodym wieku. 

Przekaz reklamowy posiada trzy podstawowe funkcje:  

 informacyjną,  

 zachęcającą (nakłaniającą), 

 przypominającą.  

Funkcja informacyjna ma przedstawiać produkt danej marki i mówić o nowym 

towarze wprowadzonym na rynek. Jej zadaniem jest sugerowanie zastosowania produktu, 

wyjaśnianie zasad jego działania, a także prezentowanie korzyści, jakie można osiągnąć  

po jego zakupie. Reklama informuje również o  

wszelkich zmianach w produkcie już występującym, by przedłużyć czas życia towaru 

lub usługi na rynku (modernizacja, doskonalenie) (Świdrak, 2007, s. 41).  

Pokazuje także przewagę nowego produktu nad starym i prezentuje ich porównanie. 

Omawiana funkcja jest niezmiernie istotna w momencie wprowadzania towaru na rynek. 

Tworzy popyt podstawowy, pozwala konsumentom na zapoznanie się z nowością  

i rozróżnienie jej wśród wielu innych produktów.  

Funkcja zachęcająca polega na przekonaniu konsumenta do dokonania zakupu towaru 

lub wyboru danej marki. Część reklam o charakterze nakłaniającym przybiera charakter 

porównawczy. Dążą do uzyskania wyższości marki nad innymi dostępnymi na rynku. 



30 
 

Przedstawiają produkt jako najlepszy, zaspokajający potrzeby lepiej, niż towar 

konkurencyjny. Funkcja ta jest ważna w fazie wzrostu sprzedaży produktu (Świdrak, 2007). 

Funkcja przypominająca ma na celu ciągłe przypominanie o istnieniu towaru. Polega 

na częstym wyświetlaniu przekazów reklamowych. Utwierdza w słuszności nabycia produktu 

i powtarza, że może on być niezbędny w przyszłości. Przypomina o istnieniu towaru poza 

sezonem jego zakupów i o miejscu, w którym można go zakupić. Taka reklama ma na celu 

utrwalenie danej pozycji towaru na rynku i ochronę przed możliwym spadkiem sprzedaży.  

 

2.4.1. Rodzaje reklamy 

2.4.1.1. Reklama prasowa  

Reklama prasowa pojawiać się może w prasie codziennej oraz specjalistycznej, 

periodykach, informatorach, a także w książkach telefonicznych. Ze względu na swoje zalety 

jest atrakcyjnym medium dla jej nadawców. Przede wszystkim, druk jest trwały,  

co powoduje, że reklamę czytać można kilkakrotnie. Prasa codzienna wyrzucana jest 

stosunkowo szybko, ale magazyny charakteryzują się dłuższym cyklem odbioru  

(Blythe, 2002). Można je znaleźć wszędzie tam, gdzie odbiorca spędza dłuższą ilość czasu, 

pijąc poranną kawę w kawiarni, oczekując wizyty u lekarza czy fryzjera. Dodatkowo, prasa 

często dostępna jest tam, gdzie nie zawsze występuje telewizja czy radio, dlatego odbiorca 

skupia się tylko na tym konkretnym medium. 

Prasa, jak każdy nośnik reklamy, ma swoje zalety i wady. Główną zaletą reklamy 

prasowej jest jej stosunkowo niska cena, a także trwałość i wygoda odbioru. Ponadto, prasa 

daje możliwość zamieszczenia większej liczby reklam, a termin realizacji jest stosunkowo 

krótki. Odbiorcy magazynów specjalistycznych to zazwyczaj stała grupa czytelników, dlatego 

łatwy jest wybór segmentu docelowego (Blythe, 2002).  

Wadą reklamy zamieszczonej w prasie jest krótki cykl jej trwania. Gazeta codzienna 

staje się makulaturą już następnego dnia, kiedy pojawia się kolejne wydanie. Dodatkowo, 

prasa jest medium statycznym, co sprawia, że nie działa na zmysły odbiorców tak,  

jak reklama radiowa czy telewizyjna. Warto zaznaczyć, że w dzisiejszym społeczeństwie 

brakuje nawyku czytania oraz nasila się zjawisko wtórnego analfabetyzmu (Blythe, 2002).  
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2.4.1.2. Reklama telewizyjna 

Reklama telewizyjna jest jednym z najbardziej atrakcyjnych mediów służących  

do komunikowania się z odbiorcami.  

Telewizja jako środek przekazu reklamy łączy ruch, dźwięk i specjalne efekty wizualne 

(Zawierucha, 2008, s. 22).  

Jej dynamiczny charakter sprawia, że prezentacja produktu jest znacznie ciekawsza niż 

ta, która zamieszczona jest w prasie. Zapada ona również najszybciej w pamięć, jednak jest 

wysoka częstotliwość może powodować irytację odbiorców. Podstawową funkcją reklamy 

telewizyjnej jest pobudzenie potrzeb konsumentów lub dostarczanie informacji, które 

niezbędne są w fazie procesu podejmowania decyzji dotyczących zakupu produktu  

lub skorzystania z proponowanej usługi (Lewiński, 1999). Taka reklama pozwala również  

na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

Zaletą telewizji jako medium reklamy jest przede wszystkim realizm. Przedstawienie 

produktu w warunkach rzeczywistych, sprawia, że odbiorca chętniej wierzy w przekaz 

reklamowy (Blythe, 2002). Dodatkowym atutem jest możliwość pokazania, kto dokonuje 

zakupu produktu, np. osoby o określonym statusie społecznym, osoby znane i lubiane, a także 

specjaliści w danej dziedzinie. Ponadto, reklama telewizyjna charakteryzuje się wielokrotną 

emisją. Oznacza to, że może być powtarzana tak długo, aż dotrze do odpowiedniej ilości osób 

segmentu docelowego. Ważne jest również to, że taka reklama emitowana może być  

na kanałach regionalnych lub ogólnokrajowych, dlatego dotrzeć może do odbiorców  

na dużym obszarze geograficznym. Telewizja oferuje także dużą elastyczność, jeśli chodzi  

o porę emisji reklamy.  

Mówiąc o telewizji jako medium reklamy warto zaznaczyć, że taki przekaz posiada 

również wiele wad, z których podstawową jest ulotność. Istnieje ryzyko, że po obejrzeniu 

reklamy, jej odbiorca całkowicie zapomni o produkcie czy usłudze, które właśnie zostały mu 

przedstawione (Blythe, 2002). Dodatkowo, podczas przerwy na reklamę, konsumenci 

zazwyczaj myślą o czymś innym, wykonują krótkie obowiązki domowe, które pozwalają mu 

skrócić czas oczekiwania na oglądany program. Charakterystyczne jest także przełączanie 

kanałów oraz przewijanie emitowanych bloków reklamowych.  

Wyspecjalizowanie programów i poszczególnych audycji oraz podział adresatów 

reklamy utrudnia masowe oddziaływanie na odbiorców (Zawierucha, 2008, s. 22).  
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Kolejną wadą telewizji jako medium reklamy jest jej przesyt. Obecnie proponowanych 

jest tak wiele produktów i usług, że powodować to może irytację i zmniejszanie się liczby 

widzów. Taka reklama generuje również wysokie koszty produkcji i koszty całkowite, a także 

zawiera wiele ograniczeń co do treści. Nadawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów, 

które regulują treści emitowanych programów. Wobec reklamy telewizyjnej stosowane  

są bardzo surowe kryteria, które nie pozwalają na nagość, aluzje do tematyki seksu, 

wulgaryzmy, a także przedstawianie wyrobów tytoniowych (Blythe, 2002).  

 

2.4.1.3. Reklama radiowa 

Radio to medium, którego zasięg zależy od gęstości zaludnienia obsługiwanego 

regionu. Właśnie dlatego reklama emitowana przez lokalne radiostacje przynosi 

prawdopodobnie mniejszą ilość konsumentów zdecydowanych na zakup produktu, niż ta, 

która prezentowana jest przez radiostacje ogólnokrajowe. Reklama radiowa charakteryzuje się 

przede wszystkim dużą dostępnością, a także możliwością odbioru przez ludzi 

niepiśmiennych (Blythe, 2002). Radio jest medium ogólnodostępnym, korzysta się z niego  

w domu, w samochodzie, a nawet często w pracy. Słowo mówione jest zrozumiałe dla 

wszystkich osób znających dany język, a dodatkowo, bardziej niż reklama prasowa, przyciąga 

uwagę odbiorców.  

Dźwięk pozbawiony obrazu, też jest potężnym instrumentem sprzedażowym, zdolnym, 

poprzez właściwe użycie muzyki, głosów znanych osób czy oddziaływanie na emocje, 

pomagać w osiągnięciu celów marketingowych firmy (Zawierucha, 2008, s. 23).  

W odróżnieniu do telewizji, zdecydowanie trudniej jest zmienić słuchany kanał, 

również z powodu ich mniejszej ilości. Koszt takiej reklamy jest stosunkowo niski,  

a równocześnie pozwala na dotarcie do lokalnej społeczności i różnych grup słuchaczy,  

w zależności od pory dnia i nocy.  

Jednak reklama radiowa posiada również swoje wady. Radio nadaje tylko dźwięk,  

a więc niemożliwe jest zobrazowanie produktu. Taka prezentacja, tak jak w reklamie 

telewizyjnej, jest również krótkotrwała i ulotna. Sprawia to, że słuchacze rzadko są w stanie 

zapamiętać całą nazwę produktu, firmy, czy dokładny adres jej siedziby. Reklama radiowa 

charakteryzuje się również trudnym pomiarem skuteczności. Oznacza to, że stosowanymi 

technikami nie można sprawdzić kto i kiedy słuchał emisji, a także czy przyniosła ona 
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oczekiwany efekt w postaci wzrostu sprzedaży (Blythe, 2002). Dodatkowo, radio często 

słuchane jest w „tle”, a to oznacza, że szanse reklamy na dotarcie do odbiorcy są niewielkie. 

 

2.4.1.4. Billboardy 

Billboardy należą do rodzajów reklamy zewnętrznej, która jest najstarszym sposobem 

komunikacji wizualnej. Pierwsze znaki znaleziono już w ruinach Pompei, a także  

na budowlach europejskich miast, które wywodzą się ze średniowiecza.  

Nośniki reklamy zewnętrznej cechuje duża różnorodność, należą do nich tablice 

reklamowe (billboardy), plakaty oraz elementy „umeblowania” miasta, takie jak wiaty 

na przystankach autobusowych czy pojemniki na śmieci, a także środki transportu oraz 

balony na ogrzewane powietrze i sterowce (Blythe, 2002, s. 121).  

Billboardy to najpopularniejsze medium reklamy, ale również najbardziej nielubiane 

przez odbiorców. Są one spotykane wszędzie, wiszą na ścianach budynków,  

na niezabudowanym terenie, przy poboczach, a także holowane są przez przyczepy. Do ich 

głównych zalet należy przede wszystkim niski koszt. Zaprojektowanie takiej reklamy, 

wydrukowanie, a także opłacenie wynajmu nie należy do najbardziej kosztownych kanałów 

promocji. Billboardy to 

bardzo dobra forma do skutecznego kształtowania wizerunku i świadomości istnienia 

marki (Kuczewska, 2004, s. 49).  

Dodatkowym plusem jest możliwość wynajęcia kilku tablic na określonej 

powierzchni. Billboardy można też łatwo aktualizować, np. w zależności od pór roku  

i zamieszczanych artykułów sezonowych, a także w przypadku trwania kampanii wyborczych 

(Blythe, 2002). Zaletą tablic reklamowych jest również ich wielkość. Pozwala  

to na zamieszczanie wielkich przedmiotów w ich rzeczywistych rozmiarach.  

Jednak billboardy, jak każdy nośnik reklamy, posiadają także wady. Podstawową  

z nich jest fakt, iż zazwyczaj odbiorca ogląda tablicę tylko przez kilka sekund, gdy ją mija. 

Oznacza to, że przekaz musi być zatem krótki i konkretny. Dodatkowo, niemożliwe jest 

oszacowanie liczby odbiorców. Tablice reklamowe są też bardzo narażone na zniszczenia, 

których powodem może być wandalizm oraz oddziaływanie warunków atmosferycznych 

(Kuczewska, 2004). 
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2.4.1.5. Reklama w środkach transportu 

Reklama w środkach transportu, a także na stacjach kolejowych i przystankach, 

przyjmuje zazwyczaj formę plakatu, które powinny różnić się nieco od tych, które 

zamieszczane są w innych miejscach. Takie reklamy powinny zawierać zdecydowanie 

większą ilość informacji. Osoby podróżujące lub czekające na pociąg czy autobus, często by 

zająć swój czas czytają nawet dłuższe komunikaty.  

W zatłoczonym autobusie pasażerowie raczej unikają kontaktu wzrokowego, wolą 

czytać reklamy, i to nawet kilkakrotnie (Blythe, 2003, s. 125). 

 

2.4.1.6. Public Relations 

Public Relations polega na działaniu, które ma na celu kreowanie pozytywnego 

wizerunku firmy, a także utrwalanie go w umysłach konsumentów.  

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonym otoczeniu, a celem Public Relations 

jest budowanie dobrych relacji z uczestnikami tego otoczenia po to, by kształtować 

przychylną atmosferę wokół działalności przedsiębiorstwa (Kuczewska, 2004, s. 50). 

Każda firma powinna dążyć do zbudowania własnej tożsamości, która będzie łatwo 

rozpoznawalna. Działania Public Relations nie opierają się na pokazywaniu produktu, lecz  

na prezentacji całej działalności. Nie doprowadza to do bezpośredniego wzrostu sprzedaży, 

ale dobre relacje z odbiorcami wpływają w sposób pośredni na poprawę funkcjonowania 

firmy. 

Działania związane z Public Relations mogą być kierowane do różnych grup 

(Kuczewska, 2004): 

 nabywców – działania polegające na przekazywaniu informacji o firmie, jej usługach  

i korzyściach płynących z ich posiadania, a także z utrzymywania dobrych relacji  

z przedsiębiorstwem, 

 pracowników – działania służące utrzymaniu dobrej atmosfery w firmie, wśród 

personelu, 

 dostawców – informowanie o profitach, jakie niesie współpraca z daną organizacją. 
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Działania Public Relations opierają się na różnych środkach komunikowania  

się z otoczeniem (Kuczewska, 2004). Należą do nich: 

 działalność publiczna – udział w akcjach dobroczynnych, festynach, imprezach 

publicznych, 

 organizacja imprez firmowych, 

 przygotowywanie materiałów, np. broszur, wizytówek, koszulek, gadżetów,  

 udział w wydarzeniach specjalnych, np. w wystąpieniach publicznych, wielkich 

otwarciach, pokazach, wystawach, 

 publikacja materiałów video, 

 organizacja konferencji prasowych, 

 utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami otoczenia – udział  

w konferencjach organizowanych w celu przedstawienia osiągnięć firmy. 

Działania Public Relations pozwalają dotrzeć do bardzo wielu osób, a dodatkowo 

dzieje się to w sposób bezpośredni. Udział w wielu wydarzeniach publicznych  

i konferencjach sprawia, że firma postrzegana jest jako wiarygodna (Blythe, 2002). 

Dodatkowo działalność charytatywna ociepla wizerunek organizacji i powoduje pozytywny 

odbiór wśród konsumentów. Dużą zaletą Public Relations są również niewysokie koszta.  

W tym przypadku nie ponosi się wydatków związanych z opłacaniem tablic reklamowych, 

emisji reklam w telewizji czy zamieszczeniem ich w prasie. 

Za wadę Public Relations uznać można brak bezpośredniego wpływu na wzrost 

sprzedaży. PR nie pozwala także na zakamuflowanie wad i błędów popełnianych przez 

organizację. Jest szerokim działaniem reklamującym firmę, jednak nie zastępuje innych 

podstawowych instrumentów promocji (Blythe, 2002). 

 

2.4.1.7. Sponsoring 

Jednym z elementów Public Relations jest sponsoring. Według Meenaghana (1991) 

sponsoring polega na inwestowaniu środków rzeczowych lub finansowych w konkretną 

działalność, w zamian za zgodę na wykorzystanie wspomnianej działalności do celów 

komercyjnych. Zadaniem sponsoringu jest objęcie patronatu i wspieraniu organizacji, a także 

odbywających się wydarzeń kulturalnych. Istnieje wtedy możliwość dotarcia do licznej 
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widowni i wyeksponowania firmy. Działania sponsoringu nie mają na celu bezpośrednie 

prezentowanie produktu, lecz wykreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.  

Korzystanie z omawianego kanału komunikacji marketingowej pozwala na osiągnięcie 

kilku celów (Kuczewska, 2004): 

 promowania nazwy i logo firmy, 

 wzrostu znajomości firmy wśród konsumentów, 

 poprawienia lub stworzenia całkowicie nowego wizerunku przedsiębiorstwa, 

 dotarcia do konkretnej grupy odbiorców. 

Sponsoring jest elementem Public Relations, który wymaga odpowiedniego 

nagłośnienia i wsparcia innych nośników. Ważne jest, aby przedstawić publiczności powód 

sponsorowania, co pomoże w budowaniu skojarzeń z firmą. Dodatkowo, często w odczuciach 

konsumentów rodzi się emocjonalna więź i wdzięczność za wsparcie wydarzenia, w którym 

mieli ochotę wziąć udział. Sponsoring przynosi największy efekt, kiedy profil 

przedsiębiorstwa łączy się z finansowanym wydarzeniem. Heffler (1994) wspomina,  

że sponsoring powinien być również opłacalny dla firmy, czyli przynosić korzyści 

ekonomiczne. Dodatkowo, finansowane wydarzenie powinno stwarzać szansę na dotarcie do 

konkretnej grupy odbiorców. 

Podstawową wadą sponsoringu jest fakt, iż nie przyniesie on oczekiwanych efektów, 

jeśli nie zostanie połączony z innym instrumentem Public Relations. Ryzykowne jest 

finansowanie wydarzeń, które wcześniej sponsorowane były przez inne przedsiębiorstwa. 

Zdezorientowani odbiorcy przekazu mogą pomylić sponsorów, co doprowadzić może do 

zmniejszenia pożądanych efektów. Dodatkowo,  sponsoring wymaga czasem bardzo dużych 

nakładów pieniężnych, które nie zawsze mogą wiązać się z oczekiwanym sukcesem. 

 

2.4.1.8. Marketing online 

Pojęcie marketingu jest hasłem anglojęzycznym, które pochodzi od słowa  

market – czyli rynek, a tłumaczy się je dosłownie jako działalność na rynku. Marketing jest 

pojęciem zmieniającym się na przestrzeni lat wraz z ze zmianami w funkcjonowaniu 

organizacji i rozwojem gospodarki rynkowej. Powstaje wiele definicji tego pojęcia, jeden  

z autorów – Żurawik (1995, s. 23) uznaje tezę  
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marketingu obejmującego indywidualne oraz zbiorowe działania ułatwiające  

i przyspieszające indywidualną wymianę w zmiennym otoczeniu poprzez produkcję, 

wycenę, promocję i dystrybucję dóbr, usług i idei. 

Współcześnie marketing coraz częściej odbywa się za pomocą kanałów 

internetowych. Dzieje się tak za sprawą popularności i dynamiki rozwoju Internetu. 

Frąckiewicz (2006) uznaje marketing internetowy za działalność marketingową przy użyciu 

globalnej sieci, w której do najważniejszych obszarów wykorzystania zalicza się promocję, 

handel oraz badania marketingowe. Obecnie marketing internetowy może pełnić rolę 

uzupełnienia innych działań promocyjnych organizacji i walki z konkurencją. Zastosowanie 

marketingu internetowego do zarządzania jednostką pozwala na realizację działań 

promocyjnych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych, społecznościowych, strony 

WWW oraz e-mail. Kanał promocji przy wykorzystaniu e-maila stanowi newsletter, który jest 

wiadomością automatycznie rozsyłaną do klienta i informującą o nowościach 

przygotowanych przez organizację (Szymański, 2013). Rozwijająca się technologia mobilna  

i internetowa pozwala na zbierane danych o odbiorcach przekazów marketingowych,  

co w późniejszy etapie pozwala na tworzenie bardziej efektywniejszych treści reklamowych. 

Łącząc wszystkie aspekty marketingu oraz działalności w Internecie, Szymański  

(2013, s. 166) definiuje marketing internetowy jako 

zarządzanie innowacjami marketingowymi związanymi z e-commerce, 

wykorzystującymi technologie internetowe. Do determinantów zarządzania należy 

zaliczyć kreowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę procesów i innowacji 

marketingowych.  

 Autor określa również narzędzia marketingu internetowego, do których zalicza pocztę 

elektroniczną, promocję, programy lojalnościowe oraz serwis internetowy.  

 Mówiąc o marketingu internetowym warto również wspomnieć o reklamie 

internetowej, która cechuje się interaktywnością. Nie służy tylko informowaniu  

o pojawiającym się produkcie, ale daje także odbiorcy szansę na odwiedzenie strony 

internetowej, wysłanie e-maila z zapytaniem, obejrzenie filmu reklamowego, czy zakup 

produktu. Reklama internetowa odbywa się głównie za pomocą mediów i portali 

społecznościowych. Są one serwisami i aplikacjami, których działanie oparte jest na dostępie 

do telefonii komórkowej oraz sieci internetowej. Pojawiły się one jako efekt rozwoju 
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technologii, który poszerzył dostęp do wielu informacji, a także pozwolił na udostępnianie 

większych plików, takich jak zdjęcia, filmy i pliki audio.  

Media społecznościowe służą dzieleniu, tworzeniu, łączeniu oraz zapamiętywaniu 

informacji, co pozwala na późniejsze ich użycie (Mac, 2011). Spełniają one dwie główne 

funkcje – komunikacyjną oraz marketingową. Obecnie odbiorcy doceniają w mediach 

społecznościowych możliwość interakcji i dyskusji z autorem zamieszczanych treści. Dzięki 

nim możliwa jest budowa relacji i więzi, a także podzielanie tych samych pasji  

i zainteresowań. Odbiorcy cenią sobie szczerość, autentyczność i przejrzystość komunikatów 

(Miotk, 2013). 

 Media społecznościowe dzielone są według rodzajów treści, sposobów komunikacji 

między nadawcą a odbiorcą, a także funkcji, które spełniają. Pierwszym rodzajem są te, które 

nastawione są na wymianę informacji w wielu formatach oraz nawiązywanie kontaktów. 

Zaliczyć do nich można Facebook’a, Google+, YouTube. 

 Inne media społecznościowe pełnią funkcję internetowego dzienniczka i służą 

dzieleniu się z odbiorcami specjalistyczną wiedzą z danej dziedziny lub promowaniu 

wizerunku organizacji. Do tego rodzaju zalicza się również mikroblogi, których działanie 

opiera się na zamieszczaniu krótkich informacji. Przykładem takich mediów 

społecznościowych jest Twitter. 

 Media społecznościowe w formie strony z zakładkami dają możliwość oznaczania  

i dzielenia się ulubionymi stronami internetowymi. Oprócz tego działają także serwisy 

internetowe, które pozwalają na dzielenie się dokumentami, prezentacjami naukowymi, 

raportami z badań. 

 Ostatnim rodzajem są fora dyskusyjne, które są jedną z najstarszych części Internetu. 

Polegają one na prowadzeniu dyskusji między odbiorcami, gdzie możliwa jest wymiana 

informacji zarówno tekstowych, jak i graficznych (Evans, 2011). 

 Media społecznościowe różnią się pod względem rodzajów treści, które można w nich 

zamieszczać. Ma to nierozerwalny związek również z komunikatami reklamowymi, które  

za ich pomocą udostępniane są przez poszczególne organizacje. Treści komunikatów 

uzależnione są od charakterystyki poszczególnych mediów: 
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 Facebook – najpopularniejszy portal społecznościowy, który założony został w 2004 

r. przez grupę studentów z Uniwersytetu Harvarda. Początkowo miał zrzeszać tylko 

studentów tej uczelni, jednak później poszerzono działalność na inne szkoły. 

Pierwszy projekt pozwalał na zamieszczanie swoich zdjęć oraz informacji i dzielenie 

się nimi. Obecnie Facebook daje dużo więcej możliwości. Z biegiem czasu pojawiła 

się opcja prowadzenia osi czasu na profilu, tworzenia galerii, zamieszczania postów 

na tablicy (wallu), pisania komentarzy, rozmawiania za pomocą komunikatora, 

tworzenia fanpage, prowadzenia video rozmowy, a nawet projektowania  

i udostępniana aplikacji (Zalewska-Bohenko, 2016). 

 Instagram – serwis fotograficzny powstały w 2010 r., który od 2012 r. należy  

do Facebook’a. Umożliwia zamieszczanie zdjęć i krótkich materiałów video, dla 

których dostępne są filtry służące na przykład zmianie perspektywy, rozjaśnianiu, 

zwiększaniu kontrastu. Zamieszczane zdjęcia i filmy mają zawsze kwadratowy 

kształt. Obecnie portal pozwala na udostępnianie również materiałów w relacjach, 

które dostępne są przed 24h (Paliszkiewicz, 2016). 

 Twitter – serwis powstał w 2006 r., jego cechą charakterystyczną jest możliwość 

tworzenia mikrobloga, czyli wstawiania krótkich, jednozdaniowych treści. Serwis 

posiada opcję tagowania, czyli wstawiania „#” przed słowem oraz kierowania 

wiadomości jako odpowiedź na treść zamieszczoną przez innego użytkownika 

(Zalewska-Bohenko, 2016). W 2017 r. maksymalna możliwa długość 

zamieszczanych postów zmieniła się ze 140 na 280 znaków. 

 YouTube – portal stworzony w 2005 r., który daje możliwość zamieszczania  

i oglądania wszelkiego rodzaju materiałów video. Można tam znaleźć zarówno 

materiały profesjonalnych producentów, jak i filmy amatorskie. Profile 

użytkowników nazywane są kanałami. YouTube w dużym stopniu przyczynił się do 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a możliwość pokazania przez użytkownika 

swojej twórczości przed dużą widownią sprawiła, że serwis stał się ważnym aspektem 

szeroko rozumianej kultury internetowej (Zalewska-Bohenko, 2016). 

 LinkedIn – najpopularniejszy na świecie serwis biznesowy, który założony został  

w 2003 r. Portal postrzegany jest jako serwis służący budowaniu relacji biznesowym, 

rekrutowaniu nowych pracowników i poszukiwaniu pracy. Użytkownicy tworzą 

profile, w których przedstawiają swoje doświadczenie, kompetencje, historię 

zatrudnienia, otrzymane nagrody, rekomendacje. Portal daje także możliwość 
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zamieszczenia różnego rodzaju prezentacji, dokumentacji i adresów internetowych do 

blogów (Paliszkiewicz, 2016).  
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3. EMPIRIA  

 
3.1. Wywiad 

3.1.1. Przygotowanie do badań 

Kwestia wyboru organizacji była on dla mnie bardzo prosta. Klub Sportowy Skra 

Częstochowa jest mi znany od kilku lat, tak samo jak jego wiceprezes do spraw 

organizacyjno-finansowych. Jest nim mój pierwszy rozmówca, któremu nadałam pseudonim 

Wiceprezes. To właśnie za jego sprawą miałam okazję czasami pracować we wspomnianym 

klubie. Nie była to praca związana z moim kierunkiem studiów, jednak pozwoliła mi na 

zapoznanie się z organizacją, budynkiem i kilkoma osobami tam pracującymi. Myślę,  

że dzięki temu czułam się bardziej swobodnie podczas prowadzenia badań.  

Próba rozpoczęcia badań była dla mnie bardzo stresująca. W głowie miałam mnóstwo 

wątpliwości, zarówno dotyczących tematu, jak i samego przeprowadzenia badań. Mimo tego, 

że temat jest dla mnie bardzo interesujący, to obawiałam się, czy uda mi się wystarczająco  

go zgłębić. Jednak najważniejszą kwestią było to, czy zarząd wyrazi zgodę na badania i czy 

wykaże chęci do rozmowy. Punktem wyjściowym była dla mnie rozmowa z Wiceprezesem, 

która odbyła się na całkowicie neutralnym gruncie. Ponieważ znamy się od kilku lat, był 

również moim pracodawcą w innym miejscu, podeszłam do tej rozmowy zupełnie spokojnie. 

Przedstawiłam temat pracy magisterskiej, powiedziałam o czym chciałabym napisać, jakie 

kwestie poruszyć i zapytałam czy się zgodzi. Byłam bardzo zadowolona, ponieważ 

Wiceprezes podszedł do tematu z dużym entuzjazmem. Powiedział, że bardzo chętnie 

odpowie na wszystkie moje pytania, a dodatkowo zaproponował mi rozmowę z moim drugim 

rozmówcą, któremu nadałam pseudonim Menedżer. Jest on specjalistą do spraw marketingu  

i promocji klubu.  Oprócz tego Wiceprezes opowiedział mi o kronice, która powstała jakiś 

czas temu i w której zawarte są interesujące informacje o historii klubu. Byłam niesamowicie 

zadowolona i podbudowana. Pierwszy raz poczułam, że to może się udać. 

Moje podejście było bardzo pozytywne, aż do momentu, kiedy zaproponowałam 

pierwszy termin wywiadu z Wiceprezesem. Okazało się, że w województwie śląskim 

odbywają się wtedy ferie, dlatego mój rozmówca nie będzie dostępny. Zaczęłam się martwić 

czy zdążę, przecież przede mną było mnóstwo pracy. Nie miałam wyjścia, musiałam 
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poczekać. Na szczęście było to tylko dwutygodniowe opóźnienie, które nie wpłynęło na moje 

badania w sposób znaczący. 

 

3.1.2. Jak przeprowadzić dobry wywiad? 

Podczas nieobecności Wiceprezesa postanowiłam zacząć przygotowywać się  

do przeprowadzenia wywiadów. To było moje największe wyzwanie. Kilka dni myślałam jak 

się do tego zabrać, o co zapytać, jak zacząć. Czytałam krótkie poradniki, które niestety 

niewiele wniosły i nieznacznie poprawiły moje podejście do problemu. Wiedziałam tylko, że 

oba wywiady będę chciała nagrać. Dzięki temu nie musiałam zapamiętywać każdej informacji 

lub notować podczas rozmowy. Mogłam skupić się na słuchaniu rozmówcy i wyciąganiu 

wniosków z usłyszanych informacji. Dodatkowo, nagrania pozwoliły na stworzenie 

transkrypcji, co pomogło w dalszym pisaniu mojej pracy. Kwestia pytań była bardzo 

problematyczna. Ponownie w mojej głowie roiło mi się mnóstwo wątpliwości, teoretycznie 

wiedziałam jakie informacje chcę uzyskać, ale jak uporządkować pytania, by wszystko miało 

sens i spójną całość? Wiedziałam, że muszę dobrze się przygotować, aby nie zrobić na nikim 

negatywnego wrażenia. Zaczęłam od wypisania sobie głównych, interesujących mnie 

zagadnień. Potem powstały krótkie pytania, które w miarę możliwości rozwijałam, 

dopisywałam pytania pomocnicze. Została kwestia ułożenia ich w odpowiedniej kolejności. 

Zmieniałam ją kilkakrotnie, nie byłam pewna swoich wyborów. W kocu doszłam do wniosku, 

że i tak wszystko zweryfikuje się podczas przeprowadzania pierwszego wywiadu.  

Czas pokazał, że miałam rację. 

 

3.1.3. Wywiad z I rozmówcą – Wiceprezesem 

3.1.3.1. Odczucia przed spotkaniem 

Wywiad odbył się 29 marca. Moment przed spotkaniem był dla mnie dosyć stresujący, 

czego w ogóle się nie spodziewałam. Myślałam, że ze względu na znajomość  

z Wiceprezesem, podejdę do rozmowy całkowicie naturalnie. Dodatkowo, spotkanie miało 

odbyć się w miejscu doskonale nam znanym, dlatego tym bardziej spodziewałam się 

większego spokoju z mojej strony. Niestety moje przypuszczenia były błędne. Myślę,  

że największy stres wywołał u mnie fakt, że był to pierwszy wywiad, jaki kiedykolwiek 

miałam okazję przeprowadzić. Byłam bardzo zmieszana, obawiałam się, że popełnię jakiś 
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błąd czy gafę. Na szczęście rozmówca przywitał mnie bardzo miło. Na początku 

rozmawialiśmy o rzeczach całkowicie błahych, które zupełnie nie dotyczyły wywiadu. 

Pozwoliło to na rozluźnienie atmosfery i opadnięcie negatywnych emocji. Zanim przeszłam 

do przygotowanych pytań, uświadomiłam Wiceprezesa, że chciałabym nagrać całą rozmowę. 

Nie miał nic przeciwko, dlatego włączyłam dyktafon i rozpoczęłam przeprowadzanie 

wywiadu. 

 

3.1.3.2. Odczucia po spotkaniu 

Moim pierwszym odczuciem była wdzięczność. Wiceprezes udzielał mi bardzo 

obszernych odpowiedzi, w których starał się uwzględnić wiele szczegółów. Wiedziałam, że 

mój rozmówca jest w pewien sposób przyzwyczajony dla udzielania wywiadów. Częściowo 

powinnam się tego spodziewać, ale z jakiegoś powodu całkowicie o tym zapomniałam. 

Możliwe, że powodem była znajomość na płaszczyźnie pracownik – pracodawca, gdzie 

zajmowane przeze mnie stanowisko nie miało nic wspólnego z mediami. Okazało się, że 

sposób wypowiedzi Wiceprezesa wywołał u mnie wielki podziw. Był to pełen profesjonalizm 

z jego strony. Nie pojawiały się momenty niezręcznej ciszy, tak jakby na każde pytanie 

przygotowaną miał odpowiedź. Podczas rozmowy był bardzo otwarty na poruszane przeze 

mnie zagadnienia, często się uśmiechał, a ton jakiego używał miał zdecydowanie pozytywny 

wydźwięk. Dodatkowo, mężczyzna ma zdecydowanie radiowy głos. Bardzo miło się  

go słuchało. 

Po rozmowie Wiceprezes zaproponował, że bardzo chętnie pomoże, jeśli w dalszych 

etapach prowadzenia badań pojawią się jakieś problemy lub ważne kwestie do omówienia. 

Było to kolejnym bardzo pozytywnym aspektem tego wywiadu, ale również udzieliło 

pewnego rodzaju wsparcia, które podniosło mnie na duchu. Wtedy także dostałam zdjęcia 

kroniki, o której Wiceprezes wspominał podczas pierwszego spotkania.  

 

3.1.4. Wywiad z II rozmówcą – Menedżerem 

3.1.4.1. Odczucia przed spotkaniem  

Numer telefonu udało mi się uzyskać od pierwszego rozmówcy. Niestety trwało  

to kilka dni, ponieważ Pan Piotr zadeklarował, że najpierw sam poinformuje Menedżera  

o mojej chęci przeprowadzania z nim wywiadu. Zaczynałam coraz bardziej się stresować. 
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Kiedy otrzymałam kontakt i wykonałam pierwszy telefon, Menedżer niestety nie odebrał. 

Obawiałam się, że odmówi udzielenia mi wywiadu. Moje oczekiwanie trwało kilka godzin. 

Na szczęście mój stres był całkowicie bezpodstawny. Kiedy Menedżer oddzwonił, usłyszałam 

bardzo miły głos. Powiedział, że chętnie spotka się ze mną podczas meczu drużyny kobiet. 

Umówiliśmy się na sobotę – 13 kwietnia. 

Podczas przygotowywania się do tego wywiadu miałam kilka ważnych refleksji. 

Przede wszystkim, wysłuchałam wywiadu z Wiceprezesem i odniosłam wrażenie, że niestety 

moja część wypowiedzi nie brzmi zbyt profesjonalnie. Dodatkowo, tak jak większość osób, 

nie lubię swojego głosu słyszanego na nagraniach. Było to dla mnie trochę demotywujące, 

więc zdecydowałam, że przy następnym wywiadzie położę większy nacisk na sposób mojego 

wypowiadania się. Rozmowa z Wiceprezesem pozwoliła mi także zweryfikować kolejność 

przygotowanych przeze mnie pytań. Uznałam, że w niektórych momentach warto ją zmienić. 

Przed kolejnym spotkaniem zmieniła się również tematyka paru zagadnień, ponieważ 

stanowisko Menedżera w kilku aspektach różni się od tego, które zajmuje Wiceprezes.  

Dzień spotkania był bardzo stresujący. Mimo, że był to drugi wywiad i znałam 

miejsce, w którym odbywała się rozmowa, dalej byłam zmieszana i sama nie wiedziała, czy 

sobie poradzę. Dodatkowo, nie znałam osobiście Menedżera, nawet nie wiedziałam jak 

wygląda. Kiedy dojechałam na miejsce i weszłam do budynku, na dole nie spotkałam nikogo, 

kto mógłby mi pomóc. Wiedziałam, ze muszę udać się na górę, gdzie zazwyczaj był ktoś  

z pracowników. Tej wiedzy dostarczyło mi wcześniejsze doświadczenie, jakim była praca 

przy obsłudze wydarzeń sportowych tego klubu. Po wejściu na górę zobaczyłam mężczyznę, 

ale nie byłam przekonana, czy to mój rozmówca. Był to moment, w którym zrozumiałam,  

że ważnym elementem przygotowania się do wywiadu jest również sprawdzenie (w miarę 

możliwości) jak wygląda nasz rozmówca. Może to pozwolić uniknąć dodatkowego stresu, 

który i tak pojawia się w takich sytuacjach. Na szczęście okazało się, że wspomniany 

mężczyzna był moim rozmówcą. Przeprowadziliśmy krótką rozmowę o zaczynającym się 

meczu, co pozwoliło na moje odstresowanie. Poinformowałam Menedżera o chęci 

nagrywania wywiadu i rozpoczęłam zadawanie pytań. 

 

3.1.4.2. Odczucia po spotkaniu 

Wywiad z Menedżerem był dla mnie bardzo wartościowym doświadczeniem. Byłam 

mile zaskoczona, że można mówić o swojej pracy z taką pasją i zaangażowaniem. Mój 
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rozmówca udzielił mi bardzo wielu szczegółowych informacji, które okazały się niezbędne  

w dalszym etapie pisania mojej pracy magisterskiej. Wartościowe było dla mnie również 

podejście Menedżera do sposobu zarządzania. Przyjemnie było słuchać, że każdy, kto ma 

związek z klubem, jest po prostu jego przyjacielem. Pozwoliło mi to spojrzeć inaczej na 

kwestię zarządzania organizacją. Menedżer ma również duże poczucie humoru, dlatego 

rozmowa przebiegła w bardzo miłej atmosferze.  

Podczas udzielania wywiadu mój rozmówca był również komentatorem odbywającego 

się meczu drużyny dziewcząt. Oczywiście zostałam o tym wcześniej poinformowana i nie 

stanowiło to dla mnie żadnego problemu. Jednak pojawiały się momenty, kiedy Menedżer 

musiał skupić się na tym, co działo się na boisku lub wykonać ważny telefon. Było to trochę 

dekoncentrujące. Dodatkowo, podczas rozmowy przechodziło kilka osób związanych  

z klubem. Każda z nich witała się tylko krótkim „dzień dobry”, jednak były to momenty, 

kiedy mój rozmówca musiał przerwać swoją wypowiedź. 

Po wywiadzie Menedżer, tak jak Wiceprezes, zapewnił mnie, że w razie dalszych 

pytań mogę liczyć na jego pomoc. Przyjęłam to jako bardzo miły gest. Rozmówca 

poinformował mnie, że bardzo chętnie przeczyta ukończoną pracę. 

 

3.1.5. Moment transkrypcji 

Transkrypcja wywiadów była dla mnie najbardziej nużącym zadaniem. Obie rozmowy 

trwały około 40 min, co dało 23 strony tekstu pisanego. Przepisanie jednego wywiadu trwało 

kilka godzin, czyli zdecydowanie więcej niż samo spotkanie. Najbardziej męczące było ciągłe 

stopowanie nagrania, wracanie do poprzedniego wątku oraz próba usłyszenia tego, co przez 

pojawiające się zakłócenia nagrane zostało niedokładnie. Była to jednak dla mnie ważna 

lekcja cierpliwości i pokory, a wykonana przeze mnie praca była niezwykle przydatna  

w dalszych etapach. Selekcję zebranego materiału rozpoczęłam od ponownego dokładnego 

przeczytania transkrypcji oraz wybrania kluczowych dla mnie wątków.  

Podczas analizy wywiadów postanowiłam odrzucić tematykę organizacji meczów, 

czyli spotkań dwóch drużyn. Uznałam, że w odniesieniu do postawionego przeze mnie 

problemu badawczego, nie ma to żadnego znaczenia. Wysłuchanie na jak wielu aspektach 

opiera się to działanie, było dla mnie bardzo wartościowym doświadczeniem, jednak 

nieważnym w kontekście całej pracy badawczej. W analizie treści wywiadów odrzuciłam 
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także informacje o kronice klubu. Były one tylko przydatne w odniesieniu do późniejszej 

analizy tej dokumentacji.  

 

3.1.6. Analiza uzyskanych informacji 

3.1.6.1. Opis stanowisk i sposób zarządzania organizacją 

Pierwszym aspektem, który poruszyć chciałam podczas przeprowadzania wywiadów, 

był opis stanowisk, jakie zajmują obaj panowie. Wiceprezes w Klubie Sportowym Skra 

Częstochowa, pełni funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjno – finansowych, natomiast 

Menedżer – specjalisty do spraw marketingu i promocji. Ze wstępnych opisów mogłoby się 

wydawać, że role, które pełnią w klubie są bardzo podobne, jednak dalsza rozmowa pokazała, 

że różnią się w pewnych kwestiach. Warto wspomnieć, że Wiceprezes jest związany ze Skrą 

Częstochowa od bardzo dawna, ponieważ początkowo był jednym z zawodników, a następnie 

pełnił bardzo ważną rolę w budowie i „ratowaniu” istnienia klubu.  

Wiceprezes: Skra to takie hobby. W klubie ten zarząd obecny, który jest, pracuje  

od 2006r. Ja w samym klubie jestem bodajże od ’89. Najpierw jako zawodnik, potem 

jako członek zarządu, a później już właśnie jako wiceprezes. Czyli od 2006 w składzie 

w samym prezydium zarządu klubu. 

Wiceprezes: […] Klub był budowany praktycznie od podstaw, bo samej struktury 

organizacyjnej w ogóle w klubie nie było, był sam zarząd, który się w zasadzie nie 

zajmował w owym czasie już zarządzaniem klubu, pozbawiony został klub i bazy  

i źródeł finansowania, więc wszystko to trzeba było tak naprawdę zrobić od podstaw. 

Obecnie Wiceprezes swoją rolę w klubie określa jako organizację księgową klubu, 

przepływ dokumentacji, utrzymywanie stałego kontaktu z księgowością klubu i prezesem,  

a także organizację I zespołu. Obejmuje ona panowanie nad trenerem i kierownikiem 

drużyny, planowanie wyjazdów, sprzętu sportowego, a także szeroko pojęty marketing wokół 

I zespołu. Natomiast stanowisko Menedżera, jak mówi sam rozmówca, określić można jako 

funkcję menedżera, którego zadania skupiają się na różnych aspektach. Zaczynają się one  

od kwestii organizacyjnych wielu przestrzeni, zarówno związanych z meczem, jak też 

organizacji samego działu marketingu, a kończą się na kwestiach organizacyjnych drużyny 

kobiet. Jego rola wiąże się dodatkowo z pozyskiwaniem sponsorów i kreowaniem wizerunku 
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klubu. W dalszej części wywiadu Menedżer powiedział, że nie chce uznawać swojej funkcji  

w klubie jako osoby decyzyjnej, woli stwierdzenie, że jego działanie polega  

na rozwiązywaniu case’ów, pokonywaniu wyznań i pomocy osobom, z którymi na co dzień 

współpracuje. Sposób, w jaki Menedżer określa metody wykonywania swoich obowiązków, 

wskazuje również na rodzaj zarządzania zasobami ludzkimi. Rozmówca wielokrotnie 

podkreślał, że w klubie panuje rodzinna atmosfera, zarówno pomiędzy pracownikami,  

jak i w kontaktach ze sponsorami i interesariuszami. 

Z wywiadu udzielonych przez obu rozmówców wywnioskować można, że w Klubie 

Sportowym Skra Częstochowa zarządza się według nurtu humanistycznego. Kilkakrotnie  

z rozmowy wynikło, że najważniejszą rzeczą w prowadzeniu klubu jest przyjacielska relacja 

zarządu z pracownikami, relacja między samymi pracownikami, a także relacja z wszystkimi 

partnerami i ineteresariuszami organizacji. Rozmówcy dbają o to, aby osoby zatrudnione oraz 

te związane z klubem, czuły się komfortowo podczas współpracy. Skra Częstochowa dokłada 

wszelkich starań, aby pomagać swoim partnerom, a także rozwijać kompetencje 

pracowników. Zarządzanie klubem skupia się na kulturowym rozwoju organizacji. 

Dodatkowo, w klubie nie ma ściśle określonej struktury. Pracownicy traktowani są na równi, 

tak, aby każdy z nich czuł się doceniony. Sposób wykonywania obowiązków opiera się na 

partnerstwie i wzajemnej pomocy. Zdaniem jednego z rozmówców, strukturę klubu porównać 

można do rodziny. Dbanie o atmosferę panującą w organizacji przekłada się na odbiorców. 

Obaj rozmówcy przyznali, że na mecze Skry przychodzą całe rodziny. 

Menedżer: […] staramy się znaleźć jak największą ilość partnerów i sponsorów, 

przyjaciół... nie lubię słowa „sponsor”, wolę słowo „przyjaciel”. No i to też definiuje 

to, w jaki sposób my tutaj pracujemy z tymi ludźmi. Na zasadach właśnie 

przyjacielskości, bo uważam, że tylko tak można zbudować coś fajnego. 

Menedżer: […] jeżeli my się przyjaźnimy z takim partnerem, no to ten partner 

odczuwa przyjemność z przychodzenia na mecze, spotykania się na lożach biznesu 

razem z nami, czy poza tą lożą. No i chce być częścią tego, co się tutaj dzieje. Myślę, 

że ta relacja we współczesnym świecie, pomimo że czasem jest trochę jest zapomniana, 

to jednak jest najważniejsza. 

Menedżer: […] kluczem tego wszystkiego jest ta relacja, którą mamy zbudowaną  

z poszczególnymi dziennikarzami w różnych redakcjach. Staramy się, żeby to wszystko 

było na wysokim poziomie, ale i w dużym aspekcie przyjacielsko funkcjonujące. 
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3.1.6.2. Marketing online 

a) Facebook 

Komunikacja Klubu Sportowego Skra Częstochowa ze społeczeństwem, opiera się 

głównie na kanałach internetowych i mediach społecznościowych. Obaj rozmówcy 

podkreślają, że w dzisiejszych czasach jest to metoda komunikacji, która najlepiej dociera  

do odbiorców i zrzesza ich największe grupy. Do każdego medium klub wyznacza 

poszczególne osoby, które biorą odpowiedzialność za treści zamieszczane w postach. 

Wszystko nadzoruje Menedżer, a pod niego podlega Pani P.Z. , która odpowiada za 

Facebook,  Pan T.I. oraz Pan P.T., którzy odpowiadają za klubową stronę, Pan K.S., który jest 

grafikiem odpowiedzialnym za to, co zamieszczane jest na stronie, a także fotograf A.R., 

który odpowiada za materiały fotograficzne. Jak poinformował Wiceprezes, klub 

współpracuje również z „Panem kamerką”, czyli J.L. , który nagrywa mecze i wrzuca je na 

portale piłkarskie. Jednym z nich jest portal Łączy Nas Piłka, gdzie Skra Częstochowa ma 

obowiązek udostępnienia zapisu z każdego meczu ligowego, którego jest organizatorem  

w II lidze. Klub swoją uwagę skupia głównie na Facebook’u. Tam ilość postów jest 

zdecydowanie największa, a spowodowane jest to wieloma stworzonymi fanpage’ami.  

Menedżer: Mamy Facebook ogólny Skry Częstochowa, który skoncentrowany jest 

przede wszystkim na pierwszej drużynie, ale i wszystkich wydarzeniach wkoło. To jest 

taki główny kanał, jeśli chodzi o media społecznościowe. Mamy fanpage Skra Ladies 

Częstochowa. […] Mamy fanpage Akademii Przedszkolaka, Osiedlowej Akademii 

Skry, czyli tych projektów klubowych, które są skierowane do najmłodszych adeptów 

piłki nożnej. No i oczywiście fanpage Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 

Jak mówi Menedżer, fanpage na Facebook’u jest bardzo swoistą formą komunikacji. 

W zależności od tego, o który fanpage pytałam, okazywało się, że każdy z nich jest inny. 

Najwięcej aspektów posiada oficjalny fanpage Skry Częstochowa. Jednym z nich jest to,  

że w momencie trwania meczu, zamieszczane są tam informacje o wyniku i aktualnych 

wydarzeniach prosto z boiska. Jest to przede wszystkim źródło informacji dla kibiców i nie 

tylko, o tym, co aktualnie dzieje się w klubie. Dodatkowo, zamieszczane są tam również 

informacje o pojawiającym się nowym gadżecie klubowym, który można nabyć. Wywiady  

z Menedżerem i Wiceprezesem pokazały, że Facebook służy głównie do udostępniania zdjęć, 

ale pełni także funkcję informującą i reklamującą.  



49 
 

b) Instagram 

Kolejnym medium społecznościowym, z którego korzysta Skra Częstochowa, jest 

Instagram. Tam stworzony jest profil ogólny klubu, a także konto Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego, która jest osobną gałęzią klubu. Profile na Instagramie mają za zadanie 

pokazywać funkcjonowanie i działanie klubu od trochę innej strony niż Facebook. Osoby 

odpowiedzialne za to medium starają się, żeby posty nie powielały komunikatów  

z Facebook’a, a częściej pokazywały sposób organizacji meczów, event’ów, oprawy 

dźwiękowej i obsługi.  

 

c) Twitter i LinkedIn 

Skra Częstochowa korzysta również z medium społecznościowego Twitter i LinkedIn, 

jednak ich treści nie są tak bardzo rozpowszechnione, jak w przypadku wcześniej 

omawianych mediów.  Zdaniem Menedżera, treści umieszczone na portalu LinkedIn 

ukierunkowane są bardziej w stronę biznesu. Natomiast funkcjonowanie fanpage na Twitterze 

oparte jest na humorystycznym podejściu do tematyki piłkarskiej i odbywających się spotkań 

z innymi drużynami. Często zamieszczane są tam także gratulacje dla drużyny przeciwnej  

po wygranym meczu. Jak mówi Menedżer: 

Twitter to jest miejsce, gdzie potrafimy dać takiego „pstryczka w nos” dla drugiego 

klubu, coś polubić, wszystko oczywiście w ramach jakiejś tam radości. Jakby staramy 

się tam utrzymać ten aspekt humorystyczny, bo tak też ten Twitter funkcjonuje  

w świecie piłkarskim. 

 

d) YouTube  

YouTube jest miejscem, gdzie klub stara się zamieszczać materiały przygotowywane 

przez media klubowe. Są to zarówno materiały video z konferencji prasowych,  

jak i z wywiadów z zawodnikami i trenerami. Przygotowane materiały są bardzo często 

udostępniane również na Facebook’u, ponieważ zdaniem rozmówców niewielu odbiorców 

przegląda na co dzień aktualności zamieszczane na YouTube. Fanpage daje możliwość 

obejrzenia materiałów tylko video, dlatego uważany jest za swojego rodzaju „dodatek”  

do promocji klubu.  
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e) Strona internetowa 

Strona internetowa klubu jest pewnego rodzaju połączeniem sposobów komunikacji 

używanych we wszystkich mediach społecznościowych. Zawiera aktualności dotyczące 

działań Skry, skróty i wyniki z meczów, galerię zdjęć, a także wszystkie niezbędne 

informacje o klubie. Dbałość o stronę internetową jest ważnym aspektem dla zarządu.  

W momencie przeprowadzania wywiadów trwała modernizacja profilu pod kątem nowych 

możliwości technologicznych. Wprowadzenie nowej strony zaplanowano na początek 

czerwca. Dodatkowo, zarząd postanowił wyodrębnić osobne adresy internetowe dla sekcji 

damskiej, dla sekcji młodzieżowej oraz dla I drużyny. 

Jak podkreślił Menedżer, elementów komunikacji w mediach internetowych jest wiele 

i najtrudniejsze jest utrzymanie spójności treści. Od pewnego czasu zespół przywiązuje  

do tego bardzo dużą wagę i pracuje tak, aby wszystkie elementy były spójne, dążyły w 

jednym kierunku, były jasne, proste i czytelne. 

 

f) Newsletter 

Podczas wywiadu Menedżer wspomniał o kanale komunikacji online jakim jest 

Newsletter. Okazało się, że Skra Częstochowa prowadzi Lożę Biznesu, do której należą 

partnerzy klubu. Właśnie do nich raz w miesiącu wysyłany jest Newsletter, jednak nie ma on 

tradycyjnej, sztywnej formy.  Menedżer pisze go „od serca”, o tym, co w danym momencie 

dzieje się w klubie lub co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Ma to służyć utrzymaniu 

więzi z partnerami i podtrzymaniu przepływu informacji, aby wszyscy byli na bieżąco. 

 

3.1.6.3. Public Relations 

a) Bezpośrednie kontakty z przedstawicielami otoczenia  

oraz działalność publiczna 

Public Relations prowadzone przez Klub Sportowy Skra Częstochowa jest szeroko 

rozwinięte. Kontakty utrzymywane są z wieloma partnerami i organizacjami, a ich charakter 

zależy od omawianego projektu, jednak zawsze opiera się na przyjacielskiej relacji.  
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Jedną z gałęzi Skry Częstochowa jest Akademia Przedszkolaka, czyli podpisane 

umowy z 14 przedszkolami, gdzie trenerzy prowadzą zajęcia ruchowe z dziećmi w godzinach 

zajęć obowiązkowych w tych przedszkolach. Istnieje również Akademia Osiedlowa, która 

ukierunkowana jest dla dzieci, których rodzice nie bardzo mogą dowieźć do klubu, z różnych 

przyczyn. Klub posiada 5 umów podpisanych ze szkołami w różnych dzielnicach miasta. 

Dzieci nie muszą dojeżdżać do klubu, ponieważ to trenerzy dojeżdżają na miejsce  

i organizują zajęcia dwa razy w tygodniu w porozumieniu z dyrekcją szkół. Przy złej 

pogodzie treningi odbywają się na sali gimnastycznej, natomiast przy dobrej – trenerzy 

korzystają z przyległych orlików. Dodatkowo, klub dba, aby dzieci ubrane były w barwy 

Skry, czy też poszczególnej gałęzi. Akademia Przedszkolaka to barwy żółto – niebieskie,  

a Akademia Osiedlowa – barwy klubowe. Do tych działań dochodzi jeszcze Szkoła 

Mistrzostwa Sportowego, która jest tworem w pewien sposób odległym od klubu. Projekt 

prowadzony jest przez konkretną fundację, jednak pieczę nad nią sprawuje klub i do niego 

należy zarządzanie całą organizacją. Omawiane projekty są kolejnym działaniem promującym 

Skrę Częstochowa, o którym wiele mówi się wśród kibiców i odbiorców, którzy nawet  

nie interesują się sportem. 

Kolejną gałęzią Skry jest stworzona przez Menedżera Loża Biznesu. Sam rozmówca 

przyznaje, że początkowe prace nad pomysłem należały tylko do niego, dlatego nadał mu  

on bardzo osobisty charakter. W tym momencie przy projekcie pracują dodatkowe trzy osoby, 

których działania mają doprowadzić do rozwoju klubu. Loża Biznesu ma za zadanie skupiać 

przyjaciół Skry. Jest to pewnego rodzaju miejsce dla małych i dużych przedsiębiorców  

z Częstochowy i okolic, którzy mają szansę spotkać się i porozmawiać. Spotkania  

te doprowadzają do zbudowania między przedstawicielami firm pewnej relacji, która 

następnie przeradza się w relację biznesową. Pozwala ona na stworzenie ścisłej współpracy 

między tymi przedsiębiorstwami, a co za tym idzie – powoduje rozwój tych firm oraz całego 

Klubu Sportowego Skra Częstochowa. Raz w tygodniu odbywa się spotkanie, na którym 

członkowie analizują, który z partnerów potrzebuje od nich pomocy i co mogą dla niego 

zrobić. Do Loży Biznesu należy również konsultant, który jest do dyspozycji partnerów. 

Mogą oni liczyć na pomoc w wielu aspektach, głównie zarządzania i marketingu. 

Klub sportowy jest jednostką, która bardzo potrzebuje partnerów w biznesie, ale także 

sponsorów. Jak wspomniał Menedżer, Skra Częstochowa rozwija się w niezwykłym tempie. 

Podejmowane jest wiele działań, które na celu mają rozwój organizacji. Dlatego pomoc 

sponsorów jest elementem niezbędnym. Rozmówca przyznał, że aby klub mógł dalej 
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funkcjonować potrzebne są osoby, które zechcą zareklamować się na stadionie, na meczach 

klubowych, czy w każdym innym aspekcie. Menedżera nie ukrywa, że klub korzysta z takiej 

pomocy, jednak przyznaje, że bardzo nie lubi słowa „sponsor”, woli stosować słowo 

„przyjaciel”. Jest to kolejny aspekt, w którym rozmówcy przyznają, że rodzinna atmosfera  

i przyjacielska relacja jest najważniejsza dla osób zarządzających klubem. Sponsoring jest 

działaniem przynoszącym obustronne korzyści. Dzięki niemu klub sportowy ma szansę na 

dalszy rozwój, a partnerzy finansujący mogą w łatwy sposób zareklamować swoje 

przedsiębiorstwo i zbudować jego pozytywny wizerunek. Menedżer uważa, że udział  

w projekcie, jakim jest Skra Częstochowa to duża przyjemność dla obu stron. Pomoc klubowi 

oznacza walkę o rozwój dzieci, a to zdecydowanie budzi pozytywne odczucia. W tym 

momencie z herbem klubu trenuje aż 1500 dzieci, więc projekt ma ogromny zasięg wśród 

odbiorców. 

Skra Częstochowa należy także do Stowarzyszenia Łączy Nas II Liga. Organizacja 

dba o interesy całej II ligi, dlatego powinien do niej należeć każdy klub będący właśnie w tej 

lidze. Stowarzyszenie podpisało obecnie umowę z Telewizją Polską, a to oznacza, że mecze  

II ligi transmitowane są na kanałach ogólnopolskich. Do momentu przeprowadzenia 

wywiadów był to tylko jeden mecz, dlatego Skra Częstochowa nie miała jeszcze okazji tam 

się zaprezentować. Umowa stowarzyszenia z Telewizją Polską oznacza, że ma ona 

wyłączność na wszystkie spotkania II ligi. A co za tym idzie, bezpośrednio Skra nie może 

pokazywać tego spotkania na żywo. Należenie do Stowarzyszenia Łączy Nas II Liga jest 

szansą dla klubu na pokazanie swoich możliwości i zbudowania dobrego wizerunku. 

Materiały audiowizualne z meczów pozwolą poszerzyć grupę kibiców klubu i zwiększyć jego 

promocję na skalę ogólnopolską. 

Przedstawiciele klubu starają się również brać czynny udział w wydarzeniach 

publicznych. Nie zawsze jest to możliwe, jednak w miarę możliwości pojawiają się 

spontanicznych imprezach organizowanych przez miasto. Jedna z ostatnich akcji 

promocyjnych klubu odbyła się w Dniu Kobiet. Wzięła w niej udział klubowa maskotka 

„Skrzak”, która rozdawała kobietom kwiaty. Maskotka jest związana z klubem od około 7 lat, 

występuje na każdym meczu, pojawia się różnych na wydarzeniach publicznych i jest silnie 

utożsamiana z klubem. 
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b) Organizacja imprez firmowych 

Skra Częstochowa nie organizuje obecnie zbyt wielu imprez firmowych. Menedżer 

udzielił informacji, że zarząd skupia się przede wszystkim na jak najlepszym przygotowaniu 

meczów i perfekcyjnej oprawie. Perfekcyjna organizacja pozwala, aby wszystko dobrze 

funkcjonowało i nie budowało negatywnego wizerunku wśród kibiców i nie tylko.  

Za wydarzenie firmowe Menedżer uznaje również wcześniej wspomnianą Lożę 

Biznesu. Oprócz tego, że łączy na wielu przedsiębiorców, to jest także eventem, o którym 

wiele mówi się w mediach. Podnosi to efekt innych działań Public Relations, a także  

w dużym stopniu promuje sam klub sportowy. 

Każdego roku Skra Częstochowa organizuje również piknik rodzinny na zakończenie 

sezonu. W tym roku odbędzie się on 22 czerwca. Festyn jest miejscem, gdzie każdy  

z uczestników znajdzie coś dla siebie. Wstępne plany przewidywały atrakcje dla 

najmłodszych, np. dmuchane zjeżdżalnie, ale także miejsca gastronomiczne  

i co najważniejsze – wręczanie nagród dla najlepszych zawodników. Piknik rodzinny jest 

podsumowaniem całego roku piłkarskiego w klubie, pozwala na spotkanie się trenerów, 

sponsorów, partnerów biznesowych, ale też rodziców zawodników. 

 

c) Organizacja konferencji prasowych 

Klub Sportowy Skra Częstochowa organizuje konferencje prasowe dwa razy do roku. 

Ich tematyka skupia się na tym, co obecnie dzieje się w klubie. Przed każdą rundą odbywają 

się także briefingi, które dotyczą działań związanych z I zespołem, ale również ogólnych 

planów klubu czy wydarzeń przy podpisaniu ważnej umowy lub sponsoringu. Konferencje  

i briefingi odbywają się w siedzibie klubu i zapraszane są na nie wszystkie zainteresowane 

media. 

Dodatkowo, w przypadku meczów drużyn grających w II lidze, istnieje wymóg 

przeprowadzenia konferencji prasowej z udziałem obu trenerów. Odbywa się ona zawsze  

15 minut po meczu, a do jej przeprowadzenia zobligowani są organizatorzy spotkania. 
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d) Publikacja materiałów video 

Nagrywaniem materiałów video dla Skry Częstochowa zajmuje się wspomniany 

wcześniej „Pan kamerka”. Jego zadaniem, oprócz nagrywania spotkań, jest udostępnianie ich 

na portalach sportowych, np. Łączy Nas Piłka, gdzie klub ma obowiązek udostępnienia zapisu 

z każdego meczu ligowego, którego jest organizatorem w II lidze. 

W przeszłości tworzeniem skrótów z meczów zajmowało się lokalne Radio Fon, które 

obecnie jest podwykonawcą Telewizji Polskiej. To właśnie dla niej przygotowuje teraz 

wszystkie materiały i transmisje z meczów. Skra Częstochowa otrzymuje następnie 

wspomniane materiały z logotypami Łączy Nas Piłka oraz PZPN i może wykorzystać je na 

własnej stronie internetowej. 

 

e) Przygotowywanie materiałów promocyjnych 

Skra Częstochowa, jak większość klubów sportowych, posiada różnego rodzaju 

gadżety: czapeczki, szaliki, smyczki, bluzy, a także koszulki, w których dzieci trenują  

i rozgrywają mecze. Jak wspomniane było wcześniej, barwy koszulek zależne są od gałęzi 

klubu, do której należą zawodnicy. Ważne jest, że wszystkie stroje prezentują herb Skry, 

który jest jej nieodłącznym symbolem. Dla klubu ważne jest, aby kibice mogli pokazać 

aspekt, w którym identyfikują się z klubem. Zdaniem Menedżera dla kibica najważniejszym 

elementem jest szalik, który według informacji udzielonych w wywiadzie bardzo często 

widoczny jest na trybunach. Dodatkowo, kibice chętnie noszą też koszulki i bluzy w barwach 

Skry, co pozwala im się identyfikować z klubem. 

 

3.1.6.4. Reklama prasowa  

Zadając pytanie o sposoby promocji, z których klub korzystał w przeszłości  

w największym stopniu, Wiceprezes wspomniał o prasie. Obecnie Skra skupia się głównie na 

mediach społecznościowych, jednak działania marketingowe nie wykluczają wciąż działającej 

lokalnej prasy. Niestety, miasto jest dosyć ubogie pod tym względem. Kiedyś znajdował się 

tam oddział Gazety Wyborczej, ale w tym momencie już nie funkcjonuje. Klub współpracuje 

natomiast z tradycyjnym czasopismem Częstochowiak i Co? Gdzie? Kiedy?, dzięki któremu 

istnieje w kalendarzu miejskich imprez i informuje o zbliżających się spotkaniach piłkarskich 

Dla tych czasopism tworzone także są notki prasowe. Warto wspomnieć, że Skra prowadzi 
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własne biuro prasowe, które wypuszcza średnio dwie notki prasowe w tygodniu. Zazwyczaj 

dotyczą one meczów, zapowiedzi zbliżających się wydarzeń, ale również wszystkich innych 

akcji, w których Skra bierze udział lub sama organizuje, na przykład konferencji prasowych. 

Zdaniem Menedżera tworzone samodzielnie notki prasowe to sukces, z którego klub może 

być dumny i którym może się pochwalić. W dość dużym aspekcie pojawiają się one  

w mediach tradycyjnych, takich jak radio, telewizja i oczywiście prasa drukowana.  

W momencie wywiadu, współczynnik publikacji z poprzedniego tygodnia wynosił 80%.  

Jak wspomina Wiceprezes, kiedyś dziennikarze sami przyjeżdżali na mecze, w tym momencie 

w większym stopniu wykorzystują właśnie przygotowywane notki.  

Jednak pomimo współpracy z lokalną prasą, a nawet większymi wydawnictwami, 

takimi jak Przegląd Sportowy i Sport Katowicki, Menedżer uważa, że lokalne media mało 

interesują się tematyką sportową i piłkarską. Zdaniem rozmówcy są to głównie tygodniki, 

dlatego klub kładzie nacisk na prasę w wersji elektronicznej, czyli portale sportowe, miejskie, 

ogólnopolskie. Na meczach pojawiają się dziennikarze z kilku portali, na przykład 

Częstochowa.pl lub CzePiłka, który ma zasięg nie tylko lokalny. 

 

3.1.6.5. Reklama radiowa  

Radio jest jednym z kanałów komunikacji marketingowej, z którego Skra 

Częstochowa korzystała w dużym stopniu w przeszłości. Klub obecnie skupia się bardziej na 

mediach społecznościowych, jednak reklama radiowa jest dalej pewnym aspektem jego 

promocji. Prezentowane materiały to zazwyczaj „zajawki”, czyli krótkie informacje  

o wydarzeniach z klubu. Jednym z najważniejszych jest zazwyczaj mecz II ligi, ale obecnie 

dochodzi również III liga damska, która jest nowością w działalności klubu. 

Promocja Skry w radio polega także na udzielaniu wywiadów. Ich częstotliwość jest 

zależna od dostępnego czasu antenowego i pojawiających się interesujących wątków. 

Menedżer podkreślił, że Skra Częstochowa jest zawsze do dyspozycji i chętnie spotyka  

się w celu udzielenia wywiadu. 

Klub nie prowadzi jednak formy polegającej na prezentowaniu w radio nagranego, 

powtarzającego się materiału, który ma charakter czysto reklamowy. Działalność Skry  

w omawianym medium skupia się w największym stopniu na klubowych zapowiedziach, 

które przyjmują formę „mikro – wywiadów”. 
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3.1.6.6. Reklama telewizyjna 

Miasto Częstochowa posiada tylko dwie lokalne telewizje, dlatego promocja klubu 

opierająca się na reklamie telewizyjnej rozwinięta jest w niewielkim stopniu. Klub 

współpracuje z telewizją Orion, w materiałach której często pojawiają się wspomniane 

wcześniej notki prasowe. Oprócz tego, przedstawiciele Skry biorą udział w programach, 

zapraszani są do magazynów, gdzie mają okazję opowiedzieć o wszystkim, co dzieje się  

w klubie. Menedżer przyznaje, że niestety o reklamie telewizyjnej Skry nie może wiele 

powiedzieć. Spowodowane jest to właśnie istnieniem tylko dwóch lokalnych oddziałów. 

Oprócz telewizji Orion, taką funkcję pełni również Radio Fon. Zdarza się, że na mecze 

odbywające się na stadionie Skry, przyjeżdża Telewizja Katowice lub Sportowe Fakty, które 

mają zasięg ogólnopolski, a więc poszerzają promocję klubu. 

Dodatkowo, Skra tworzy materiały video, które pełnią funkcję reklamy telewizyjnej 

klubu. Są to nie tylko skróty z meczów, ale także krótkie filmiki promujące szkoły, zajęcia 

sportowe, zarówno w klubie, jak i w Akademii Przedszkolaka. 

 

3.1.6.7. Plakaty i billboardy 

Do klubowej promocji wykorzystywane są także billboardy i plakaty.  

W tych działaniach Skra koncentruje się gównie na Szkole Mistrzostwa Sportowego, 

ponieważ jest jedną z najlepiej rozwijających się gałęzi klubu. 

Wywieszane są również billboardy, które spotkać można w trzech miejscach  

w mieście. Mają one formę dużych banerów informujących o najważniejszych wydarzeniach 

klubu. Pojawiają się one na przykład 4 dni przed meczem i mają za zadanie przypominać  

o nadchodzącym spotkaniu. Innym przykładem reklamowanego w ten sposób wydarzenia są 

nadchodzące testy do szkoły. Banery nie mają jednak charakteru czysto reklamującego 

istnienie klubu, zawsze związane są z jakąś organizowaną akcją. 

Oprócz tych działań Skra Częstochowa projektuje także plakaty, które rozwieszane są 

w lokalnych pubach i słupach informacyjnych. 
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3.1.6.8. Lawety promocyjne oraz reklama w środkach transportu 

Przeprowadzone wywiady dały dwa spojrzenia na kwestię lawet promocyjnych.  

Z jednej strony Wiceprezes powiedział, że klub korzysta z lawet promocyjnych i stara się 

pokazać w przestrzeni miasta przed najważniejszymi meczami. Z drugiej strony, Menedżer 

nie uznaje takiej metody promocji. Na początku roku Skra przeprowadziła badania 

marketingowe, z których wynika, że wystawianie lawety nie przynosi pożądanego efektu. 

Badania wykazały, ze żadna z osób, która znajdowała się na trybunach, nie przyszła na mecz 

z powodu widzianej reklamy w formie lawety promocyjnej. Ankietowani odpowiadali, że ich 

obecność spowodowana była informacją pochodzącą z telewizji, radia, czy plakatów. Lawety 

stawiane nawet w samym centrum miasta nie przynosiły efektów. Według Menedżera mogło 

to być spowodowane nieodpowiednim przygotowaniem tej formy promocji. Rozmówca 

uważa także, że ta metoda jest swoistego rodzaju „reliktem przeszłości marketingowej”,  

na który niewiele osób zwraca uwagę, a nawet w pewnym stopniu jest drażniący dla 

odbiorców. 

Skra reklamuje się także w miejskich środkach transportu. Klub posiada podpisaną 

umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji. Dzięki temu klubowe plakaty docierają 

do tramwajów i autobusów.  

 

3.1.6.9. Stosowana funkcja reklamy 

 Kanały promocji stosowane przez Skrę Częstochowa spełniają wiele ważnych zadań  

i funkcji reklamy. Przede wszystkim, najważniejszym aspektem jest przedstawienie klubu, 

czyli budowanie świadomości w odbiorcach. Działalność promocyjna opiera się głównie  

na reklamie i pokazaniu całego klubu, w mniejszym stopniu na poszczególnych akcjach. 

Drugim ważnym aspektem jest zbudowanie wizerunku organizacji, który zapadnie w pamięć 

odbiorców. Informacje zawarte w wywiadach pokazują, że działania promocyjne mają za 

zadanie przedstawiać pozytywne aspekty funkcjonowania klubu, jego współdziałanie  

z partnerami, a także uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych. Marketing Skry stwarza 

również pozytywną relację z kibicami, zwłaszcza poprzez tworzenie gadżetów klubowych. 

Pozwalają one na utrzymywanie mentalnej więzi i utożsamianie się z klubem. Przekazy 

reklamowe tworzone przez Skrę łączą wszystkie funkcje reklamy, czyli informującą, 

zachęcającą i przypominającą. W przypadku promocji klubu sportowego trudno jest wyróżnić 
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poszczególne proponowane produkty czy usługi, dlatego w prezentowanych reklamach 

dostrzec można każdy z aspektów. 

 

3.2. Kronika 

3.2.1. Przygotowanie do badania dokumentacji 

Na analizę treści kroniki zdecydowałam się pomiędzy przeprowadzonymi wywiadami, 

a obserwacją. Moje początkowe podejście było dosyć sceptyczne, ponieważ nigdy nie 

prowadziłam badań korzystając z takiej metody. Dużą trudnością było dla mnie 

zdecydowanie o najważniejszych informacjach, które warto przeanalizować i zamieścić  

w pracy. Swoje działania rozpoczęłam od dokładnego przejrzenia materiałów, a także 

przeczytania literatury związanej z tym sposobem prowadzenia badań. Pierwsze podejście  

do analizy kroniki nastąpiło 20 kwietnia, jednak kilkakrotnie je przerywałam, by następnie 

powrócić do dokumentacji ze świeżym podejściem.  

 

3.2.2. Analiza treści kroniki  

 Przedstawiana kronika jest zbiorem informacji sportowych dotyczących różnych 

drużyn piłkarskich, głównie Skry Częstochowa. Dokumentacja zawiera wycinki z prasy, 

zdjęcia, a także inne materiały związane z klubem, które w szczegółowy sposób 

przedstawione zostaną poniżej.  Informacje zawarte w kronice dotyczą głównie przeszłości  

i historii piłkarskiej. Najstarszy zamieszczony materiał pochodzi z 1936 r. i jest to zdjęcie 

drużyny z meczu Błękitni – Raków. 
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Rys. 5. Pierwsze zdjęcia zawarte w kronice, mecz Błękitni – Raków, źródło: fotografia własna, Kronika Klubu 

Sportowego Skra Częstochowa. 

  

Wycinki prasowe zamieszczone w kronice dotyczą kilku tematów. Przede wszystkim 

mówią one o spotkaniach piłkarskich rozgrywanych przez częstochowskie drużyny.  

Te materiały stanowią większość kroniki. Pierwszym wycinkiem prasowym mówiącym  

o rozegranym meczu jest artykuł z 1937 r.  

 

 

Rys. 6. Pierwszy wycinek prasowy zawarty w kronice, mecz Stradom – Błękitni, źródło: fotografia własna, 

Kronika Klubu Sportowego Skra Częstochowa. 

 

 Większość fragmentów artykułów prasowych skupia się na odbytych meczach, ich 

przebiegu i wynikach. Materiały te miały za zadanie informować kibiców o najnowszych 

wydarzeniach związanych z częstochowskim sportem, ale także budować w nich świadomość 

istnienia i potęgi kilku klubów piłkarskich. Zamieszczone w kronice artykuły prasowe 
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przedstawiają również wszelkie informacje związane z transferami zawodników pomiędzy 

drużynami, a także zmianami zachodzącymi w miejskim sporcie. Część informacji dotyczy 

dawnej potrzeby postawienia trybun dla kibiców lub wybudowania stadionu piłkarskiego. 

Dodatkowo, kronika zawiera wycinki prasowe o tematyce humorystycznej związanej  

ze sportem. 

 

Rys. 7. Wycinki prasowe o tematyce humorystycznej, źródło: fotografia własna, Kronika Klubu Sportowego 

Skra Częstochowa. 

 

 Zdjęcia zamieszczone w kronice w większości przedstawiają całe drużyny  

lub poszczególnych zawodników. Utrwalają także moment rozegranych spotkań piłkarskich  

i związane z nimi wyjazdy. Dokumentacja przedstawia wiele fotografii z miejsc, które 

drużyny Skry miały okazje odwiedzić. Jest zbiorem historycznych składów drużyn 

piłkarskich i świadectwem złożonej przeszłości częstochowskiego sportu. 

 Zawartość kroniki stanowią również materiały dodatkowe, którymi są umowy 

transferowe, dyplomy, bilety na mecze, legitymacje członkowskie, zaświadczenia, plakaty, 

pocztówki, a także gadżety klubowe, np. proporczyki, czyli małe chorągiewki o trójkątnym 

kształcie.  



61 
 

 

Rys. 8. Proporczyk Międzyzakładowego Robotniczego Klubu Sportowego,  

źródło: fotografia własna, Kronika Klubu Sportowego Skra Częstochowa. 

 

 

Rys. 9. Proporczyk klubowy SKRA, źródło: fotografia własna,  

Kronika Klubu Sportowego Skra Częstochowa. 
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 Analizując treści kroniki skupiłam się na aspektach związanych z reklamą oraz 

komunikacją społeczną. Najważniejszym wnioskiem był dla mnie fakt, że pojawianie się 

klubu w artykułach prasowych było pierwszym aspektem jego reklamy i promocji. Dokładnie 

o tym wspominali również moi rozmówcy podczas wywiadów. Wyznali wtedy, że pierwszym 

kanałem marketingu klubu była właśnie prasa. Mimo, że kronika nie zawiera typowych treści 

reklamowych, już samo wspominanie o klubie i tworzenie o nim artykułów jest dla niego 

promocją. Zamieszczanie tekstów prasowych mówiących o dobrej organizacji i efektywnej 

grze drużyn Skry budowało pozytywny wizerunek organizacji. 

 Dodatkowo, tworzenie artykułów prasowych pozwalało na nawiązywanie kontaktu  

z kibicami i budowanie dobrej relacji. Służyło to integrowaniu się klubu z odbiorcami, było 

kanałem komunikacji społecznej i marketingowej. Każda wzmianka o klubie przybliżała 

charakter jego działalności i budowała więź z odbiorcami.   

Zawartość kroniki stanowią także plakaty, które informowały o zbliżających się 

meczach. Przygotowywanie materiałów tego typu jest również jednym z działań 

promocyjnych. Oprócz tego, przedmiotami zawartymi w kronice są pierwsze gadżety 

klubowe, w tym przypadku proporczyki. Rozpowszechnianie gadżetów Skry Częstochowa 

dawało kibicom szansę na utożsamianie się z klubem i prezentowanie swojej mentalnej więzi 

z jego działalnością.  

Zamieszczenie w kronice wszystkich wspomnianych materiałów pozwoliło  

na zbudowanie zarysu historycznego i utrwalenie najważniejszych informacji piłkarskich  

z danego regionu. Dało także świadectwo początkowych działań klubu związanych jego  

z marketingiem. Analiza kroniki pozwoliła mi na potwierdzenie informacji otrzymanej 

podczas wywiadów i dotyczącej prasy jako pierwszego kanału promocji klubu. 

 

3.3. Obserwacja 

Obserwacja była ostatnią metodą etnograficzną, z której zdecydowałam się skorzystać. 

Uznałam, że będzie dobrym sposobem na potwierdzenie informacji, które uzyskałam podczas 

wywiadów. Badanie odbyło się stosunkowo późno, bo 27 maja, ale pozwoliło  

na podsumowanie wykonanej przeze mnie pracy. Początkowym etapem przygotowania  

do wejścia do organizacji była rozmowa z Wiceprezesem, która odbyła się 24 maja. 

Przedstawiłam cel przeprowadzenia obserwacji i wyjaśniłam na czym miałaby polegać. 
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Wiceprezes był przychylny do mojej prośby, jednak zdecydował, że obserwację mogę 

przeprowadzić jednokrotnie i tylko na terenie klubu. Ustaliliśmy, że mogę spędzić kilka 

godzin w jego gabinecie, ale niestety nie wezmę udziału w spotkaniach z interesariuszami  

i sponsorami. Taka decyzja zapadła ze względu na część poufnych informacji i możliwe 

pojawienie się sceptycznego nastawienia ze strony gości. 

W umówionym dniu pojechałam do klubu przed godz. 11:00 i zajęłam przygotowane 

przez Wiceprezesa miejsce. Początek obserwacji był mało interesujący, ponieważ Wiceprezes 

zajmował się przeglądaniem faktur i danych z księgowości. Oprócz tego bardzo często 

odbierał telefon. Z przeprowadzonych rozmów można było wywnioskować, że omawiane 

sprawy dotyczyły marketingu klubu, a także zbliżającego się pikniku rodzinnego, który w tym 

roku zaplanowano na 22 czerwca.  

Po pewnym czasie do biura wszedł Menedżer. Przywitał się również ze mną, ponieważ 

zapamiętał mnie z przeprowadzonego wywiadu. Wytłumaczyłam mężczyźnie, że prowadzę 

dalszą część badań i chciałabym, żeby zachowywał się całkowicie naturalnie. Wiceprezes  

i Menedżer czuli się przy mnie bardzo swobodnie i żartowali na wiele tematów. Spotkali się, 

aby omówić pomysł nowego projektu klubu. Dowiedziałam się, że projekt ma polegać na 

podjęciu współpracy z wszystkimi firmami, organizacjami, sklepami odległymi  

o 5 km od siedziby Skry. Wspólne działania mają przynieść obustronne korzyści. Pomysłem 

jest, aby wspomniane przedsiębiorstwa zgodziły się na wywieszenie plakatów promujących 

klub, a także dostawały pakiety biletów na mecze. Głównym zamysłem projektu jest wsparcie 

klubu przez lokalne firmy. Wiceprezes nadał mu pierwszą wstępną nazwę – Klub Dzielnicy. 

Mężczyźni zwracali się do siebie po imieniu, a cała rozmowa przebiegła w bardzo miłej 

atmosferze. Była na tyle swobodna, że jej obserwacja nie pozwoliłaby komuś „obcemu”  

na wyróżnienie struktury klubu. Oprócz tego, rozmówcy uzupełniali swoje pomysły  

i rozumieli się w dużym stopniu. Widać było, że mają bardzo podobne podejście do wielu 

spraw organizacyjnych i marketingowych. Dalsze działania nad projektem Wiceprezes zlecił 

swojemu rozmówcy i poinformował, że chciałby, aby pomysł został wcielony do życia  

od września bieżącego roku. 

Po rozmowie Wiceprezes wykonywał swoje obowiązki związane z pracą przy 

komputerze. Niestety nie miałam możliwości obserwować, czym dokładnie się zajmował. Po 

kilku minutach wszedł trener jednej z drużyn. Mężczyzna przywitał się ze mną krótkim 

„dzień dobry”, nie zauważyłam z jego strony większego zainteresowania moją osobą. 
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Spotkanie miało na celu przeprowadzenie analizy przebiegu ostatniego meczu. Mężczyźni 

rozmawiali o wyniku końcowym, popełnionych przez zawodników błędach, ale także  

o sukcesach, które udało im się osiągnąć na boisku. W momencie obserwacji uświadomiłam 

sobie, że schemat pracy Wiceprezesa zgadza się z tym, który przedstawił podczas wywiadu. 

Wspomniał on wtedy, że poniedziałek jest zazwyczaj dniem podsumowania weekendu 

sportowego. Odniosłam wrażenie, że rozmowa z trenerem była w pewnym stopniu bardziej 

oficjalna, niż ta przeprowadzona z Menedżerem, jednak w tym przypadku mężczyźni również 

zwracali się do siebie po imieniu. Rozmowa trwała kilka minut, a po wyjściu trenera 

Wiceprezes zaprosił mnie na zebranie wszystkich osób, których praca związana jest  

z marketingiem klubu.  

Spotkanie odbyło się w sali, która była mi znana z powodu pracy wykonywanej kiedyś 

w klubie. Wśród zebranych osób rozpoznałam jedną z pań, którą miałam okazję spotkać 

wcześniej, a także ponownie Menedżera oraz Wiceprezesa. Pozostałej części grupy niestety 

nie miałam okazji poznać, jednak z informacji otrzymanych podczas wywiadów, mogę się 

domyślać kto był wśród zebranych osób. Wszyscy usiedli przy dużym stole, co wzbudziło u 

mnie skojarzenie z jakąś bardzo ważną naradą. Z mojej strony pozytywnym aspektem było to, 

że nikt nie usiadł na miejscu przy krótszej części stołu. Moim zdaniem jest to miejsce, przy 

którym zasiada zazwyczaj przewodniczący grupy, a w tym przypadku ponownie nie było 

widać podkreślenia struktury i hierarchii organizacji. Spotkanie miało na celu omówienie 

zbliżającego się festynu rodzinnego, który co roku odbywa się z okazji zakończenia sezonu 

piłkarskiego. Z usłyszanych informacji dowiedziałam się, że tegoroczny piknik będzie nieco 

bogatszy w atrakcje, niż jego poprzednie edycje. Zaplanowano występy artystyczne, które 

według Wiceprezesa przyciągną największą grupę odbiorców. Grupa próbowała ustalić, jaki 

punkt gastronomiczny będzie najbardziej zachęcający. Dodatkowo, zaplanowano dziedziny, 

w jakich zostaną wręczone nagrody dla zawodników wszystkich drużyn, np. dla najlepszego 

strzelca lub za najlepszą frekwencję. Dowiedziałam się również, że klub zorganizował wiele 

atrakcji dla najmłodszych. Oprócz powtarzającej się co roku dmuchanej zjeżdżali, 

zaproponowano także duże dmuchane kule, czyli Bumper Ball. Zauważalnym pozytywem 

spotkania było to, że każdy przedstawiał przygotowane przez siebie pomysły, więc mógł 

wykazać się swoją wiedzą i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, jednak w wielu 

sprawach decydujący głos należał do Wiceprezesa. 
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3.3.1. Wnioski 

Pierwszym moim wnioskiem z obserwacji jest bardzo rodzinna atmosfera panująca  

w organizacji. Tak jak obaj panowie wspominali w wywiadach, sposób zarządzania zasobami 

ludzkimi skupia się na budowaniu przyjacielskiej relacji. Bardzo trudno nakreślić strukturę 

organizacyjną, nie była ona widoczna na podstawie rozmów odbywających się między 

pracownikami. Większość zatrudnionych osób zwracała się do siebie po imieniu. Pracownicy 

byli uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni, również w stosunku do mnie. Warto zaznaczyć,  

że przyjacielska relacja prawdopodobnie przekłada się na polepszenie sposobu wykonywania 

obowiązków, a także wzrost poczucia własnej wartości i samorealizacji pracowników. 

Wszyscy wydawali się być zainteresowani spotkaniem i zaangażowani w przygotowanie 

festynu rodzinnego. Trudno zauważyć rywalizację między pracownikami, co ma zarówno 

swoje plusy, jak i minusy. Obserwacja pozwoliła mi także potwierdzić wniosek wysnuty  

z wywiadów, który dotyczył sposobu zarządzania. Kierowanie klubem opiera się 

zdecydowanie na nurcie humanistycznym, który stawia na pierwszym miejscu odczucia 

pracowników i relację między nimi. 

Obserwacja zebrania pokazała, że każda osoba w klubie wykonuje zadania związane  

z kilkoma dziedzinami. Stanowiska zajmowane przez pracowników nie mają jednej 

konkretnej formy i trudno określić, na czym właściwie polegają.  Istnieje wiele aspektów, 

które każda zatrudniona osoba musi w pewien sposób znać i orientować się w pojawiających 

się „nowinkach”. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej wykonywać powierzone im zadania, 

ale również pomagać sobie w problemach. Między zatrudnionymi występuje duży przepływ 

informacji, co pozwala na wzajemne uczenie się. 

Dodatkowo, obserwacja pokazała na jak wielu formach skupia się marketing  

i promocja klubu sportowego. Zaczyna się od dobrego przygotowania oprawy każdego 

meczu, ale przepływa przez wiele innych aspektów. Nie są to tylko działania związane z piłką 

nożną. Budowanie dobrego wizerunku opiera się na dbaniu o media społecznościowe, a także 

organizację event’ów własnych, które pozwalają na spotkanie się osób związanych z klubem. 

Przeprowadzenie obserwacji pozwoliło także spojrzeć na sposób organizacji pracy  

w jednostce, jaką jest klub sportowy. Każde działanie musi być dokładnie zaplanowane,  

a projekty budowane są na podstawie pomysłów kilku osób. Zorganizowanie każdego eventu 

czy działania niesie ze sobą współpracę z wieloma przedstawicielami otoczenia, którzy 

związani są w różnymi dziedzinami. 
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Ostatnim wnioskiem z obserwacji było spojrzenie na sposób pracy Wiceprezesa. Tak 

jak wspominał w wywiadzie, jego obowiązki często polegają na przeglądaniu „papierów”  

z działu księgowości i analizowaniu faktur z wydatków klubu, a większość swojej pracy 

wykonuje przy komputerze. Odbiera wiele telefonów i załatwia mnóstwo spraw, jednak nie 

zawsze jego obowiązki skupiają się na marketingu klubu. Często związane są z samą 

organizacją spotkania drużyn piłkarskich, oprawą meczu, ochroną, zapewnieniem cateringu  

i noclegu dla zawodników, a także rozmową z samym trenerem. Obserwacja pozwoliła 

zauważyć wiele aspektów, o których Wiceprezes wspominał podczas wywiadu, a zatem 

istnieje duża szansa, że uzyskane w badaniach informacje są wiarygodne. 
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4. KONKLUZJE 

Dochodząc do konkluzji, chciałabym przedstawić moje przemyślenia związane  

z przedstawianą pracą. Etnografia Klubu Sportowego Skra Częstochowa dała mi szansę na 

poznanie specyfiki organizacji. Dzięki przeprowadzonym badaniom miałam okazję poznać 

ludzi związanych z działem promocji klubu, a także zgłębić wiedzę związaną z reklamą jako 

element komunikacji społecznej i zarządzania. Spotkanie i przeprowadzenie badań  

z pracownikami klubu było dla mnie bardzo wartościowym doświadczeniem. Poszerzyło 

moje horyzonty w wielu sprawach, zwłaszcza związanych z szeroko pojętymi działaniami 

promocyjnymi w procesie zarządzania. Badania pozwoliły mi na spojrzenie oczami 

pracowników na samą organizację, ale również na jej otoczenie. Analiza zebranych przeze 

mnie materiałów stanowi podsumowanie włożonego przeze mnie wysiłku. 

W celu zinterpretowania kultury Klubu Sportowego Skra Częstochowa posłużę się 

trzema aspektami związanymi z przeprowadzonymi badaniami. W pierwszym z nich 

podsumuję proces zarządzania klubem. W drugim – temat roli menedżera we wspomnianym 

zarządzaniu. Natomiast w ostatnim etapie omówię funkcje reklamy i komunikacji społecznej 

(marketingowej) w działalności klubu. 

 

4.1. Charakterystyka procesu zarządzania klubem 

 Podsumowanie mojej pracy rozpocznę od charakterystyki procesu zarządzania oraz 

jego poszczególnych wymiarów w działalności klubu sportowego. W pierwszej kolejności 

chciałabym odnieść się do teorii zarządzania. Przede wszystkim, zarządzanie jest poznaniem 

swoich oczekiwań w stosunku do ludzi, a następnie dopilnowanie, aby wykonali oni swoje 

obowiązki w najlepszy i najtańszy sposób (Taylor, 1902). Zarządzanie organizacją ma zatem 

prowadzić do osiągania zamierzonych celów. Według Fayola (1909) zarządzanie opiera się na 

czterech podstawowych funkcjach: planowaniu i podejmowaniu decyzji, organizowaniu, 

przewodzeniu, a także kontrolowaniu. Analizując zarządzanie klubem sortowym wzięłam pod 

uwagę wszystkie wspomniane funkcje. Odnosząc się do wyników przeprowadzonych badań, 

można stwierdzić, że Skra Częstochowa jest zarządzana przy uwzględnieniu wszystkich tych 

aspektów. Badania wykazały, ze zarówno przedstawiona charakterystyka stanowisk moich 

rozmówców, jak i rzeczywiste ich działania w całkowitym stopniu odnoszą się  

do omówionego przez Fayola (1909) procesu zarządzania. Do działań planowania, 
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podejmowania decyzji i organizowania można odnieść na przykład cały projekt festynu 

rodzinnego stworzony przez klub. Składał się on ze stworzenia zarysu całego wydarzenia, 

wypełnieniu wielu obowiązku, przeprowadzenia rozmów z wieloma partnerami, a także 

podjęcia najważniejszych i decydujących kwestii. Jest to przykład tylko jednego 

zorganizowanego przedsięwzięcia, a jednak był wystarczający, aby udowodnić na czym 

polega zarządzanie daną jednostką.  

 Proces zarządzania wymaga wielu zasobów. Oprócz pieniężnych i finansowych, 

niezmiernie ważne są zasoby ludzkie. To właśnie pracownicy w głównym stopniu budują 

kulturę organizacyjną. Zarządzanie jest więc konstruowaniem rzeczywistości z dostępnych 

pomysłów pracowników, a także relacji między nimi. Jako odpowiedź na potrzebę skupienia 

swojej uwagi na człowieku i jego odczuciach, powstał stosunkowo młody nurt 

humanistyczny. Ma on na celu poprawę pozycji człowieka w świecie organizacji oraz 

zrozumienie ich osobistych potrzeb (Kostera i Kociatkiewicz, 2013). Ten model zarządzania 

jest niezwykle widoczny w badanej przeze mnie organizacji. Kilkakrotnie moi rozmówcy 

podkreślali, że ich zdaniem najważniejszą rzeczą w kontaktach międzyludzkich jest 

partnerstwo i przyjacielska relacja. Odnosi się to również do sposobów komunikacji  

ze społeczeństwem, które podsumuję w późniejszym etapie. Zarówno przeprowadzone 

wywiady, jak i obserwacja, pozwoliły dostrzec mi sposób budowania więzi między 

pracownikami. W klubie nie ma jednoznacznie stwierdzonej struktury. Większość 

zatrudnionych osób traktuje siebie na równi z innymi, niezależnie od zajmowanych przez nich 

stanowisk. Jeden z rozmówców wspomniał, że dobre i partnerskie traktowanie należy się 

każdej zatrudnionej osobie, zarówno kadrze kierowniczej, jak i pani sprzątającej. 

Organizowanie pracy w badanym klubie nigdy nie opiera się na bezwzględnym osiągnięciu 

celu, skupia się raczej na uczuciach i pomysłach pracowników, co przynosi satysfakcję każdej 

ze stron. Skupienie uwagi na wiedzy przekazywanej przez ludzi pozwala także na rozwój 

kulturowy organizacji. 

 

4.2. Rola menedżera w zarządzaniu klubem  

Zarządzanie organizacją wymaga pełnienia pewnej roli społecznej. Goffaman (1959) 

uznaje pełnienie roli społecznej za wykonywanie pewnych obowiązków związanych z daną 

pozycją. Działanie w społeczeństwie i podejmowanie interakcji z ludźmi nierozerwalnie 

wiąże się z ciągłym pełnieniem pewnych ról. Są one przypisywane do miejsc, pozycji, a także 
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oczekiwań ze strony innych członków organizacji. Moje badania skupiały się na poznaniu 

charakterystyki pracy wykonywanej przez menedżera, który według podręcznika Griffina 

(1998) jest osobą zajmującą się w organizacji realizacją procesu zarządzania. Najważniejszym 

aspektem  tego działania był dla mnie sposób komunikacji i promocji klubu. Mówiąc o roli 

społecznej kierownika, warto przypomnieć, że może mieć ona trzy wymiary: 

ogólnospołeczny, profesjonalny i organizacyjny. Skupiając się na wspomnianych wymiarach 

roli społecznej, chciałabym teraz przedstawić moją interpretację funkcji menedżera Klubu 

Sportowego Skra Częstochowa: 

Wymiar Charakterystyka 

Rola ogólnospołeczna 

Rola menedżera klubu sportowego w odbiorze 

społeczeństwa budzić może duże oczekiwania. Przede 

wszystkim, społeczeństwo wymagać może wielu działań 

związanych z uczestnictwem organizacji w życiu miasta, 

współdziałaniem w planowaniu wydarzeń publicznych, a 

także zapewnieniem ciekawych atrakcji. Oczekiwania  

odbiorców nie muszą być związane bezpośrednio ze 

sportem, mogą wiązać się na przykład z zapewnieniem przez 

klub okazji do spędzania wspólnego czasu z rodziną. Moim 

zdaniem, rośnie świadomość roli menedżera wielu 

organizacji w życiu społecznym, dlatego rosną względem 

niego także oczekiwania odbiorców, co do zapewnienia im 

zupełnie nowego, niespodziewanego „produktu”, którego nie 

przedstawił nikt inny na rynku. 

Rola profesjonalna 

Rola menedżera w wymiarze profesjonalnym wiązać się 

może z jak najlepszą organizacją meczów. Przygotowanie 

całego spotkania drużyn, łącznie z zapewnieniem 

komentatora, bezpieczeństwa, opieki medycznej, usług 

gastronomicznych, a także często miejsca noclegu wymaga 

dużego profesjonalizmu, którego wymaga się od 

organizatora. Rola profesjonalna łączyć się może również z 

przygotowaniem chwytliwej reklamy i odpowiednich 

działań promocyjnych, które przyniosą zamierzony efekt. 

Rola organizacyjna 

Ten wymiar roli menedżera wymaga dużej tożsamości z 

organizacją. Moim zdaniem, oczekiwania członków 

organizacji względem jego działań opierać się mogą na 

odpowiednim zarządzaniu personelem i dbaniu o jak 

najlepszą atmosferę wśród pracowników. Menedżer 

powinien być osobą, która wyznacza pracownikom zadania, 

ale w ten sposób dba także o dobrą organizację działań. Daje 

to zatrudnionym poczucie pewności i sensu wykonywanej 

pracy. 

Tab. 1. Interpretacja funkcji menedżera klubu sportowego. 
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Badając organizację warto skupić się na jej głównych atrybutach, które pozwalają 

wyróżnić ją na tle innych. Wiązać się to może z wyznawanymi wartościami, a także 

sposobami przedstawiania swoich produktów i usług. Przeprowadzając badania w Klubie 

Sportowym Skra Częstochowa doszłam do wniosku, że cechą wyróżniającą go na tle innych 

organizacji, jest sposób tworzenia relacji z partnerami. Wszystkie działania klubu oparte są na 

wzajemnym szacunku i przyjaźni, co powoduje, ze członkowie i interesariusze utożsamiają 

się jako jedna wielka rodzina. Moi rozmówcy kilkakrotnie podkreślali, że chcą wyróżniać się 

z tłumu dzięki tworzeniu przyjacielskiej relacji ze sponsorami, kibicami, dziennikarzami  

i działaczami innych mediów. Zadania wykonywane przez pracowników dążą do stworzenia 

wizerunku rodzinnego klubu, który dostępny będzie dla każdego odbiorcy. 

 

4.3. Reklama i komunikacja społeczna klubu 

 Przechodząc do ostatniego etapu konkluzji mojej pracy, chciałabym skupić się na 

temacie komunikacji społecznej i reklamy, jako jej elementu. Proces komunikowania się 

polega na relacji nadawcy z odbiorcą, która odbywa się za pomocą słowa mówionego, 

pisanego, oraz obrazów i materiałów video (Blythe, 2002). Jednak w przypadku relacji 

między organizacją a otoczeniem, mówi się o komunikacji marketingowej. Ma ona na celu 

przekonanie konsumenta do skorzystania z oferty organizacji, zareklamowanie treści 

stworzonych przez firmę lub zbudowanie pozytywnego wizerunku. Do sposobów 

komunikacji marketingowej zalicza się Public Relations, promocję sprzedaży, sprzedaż 

osobistą, a także przekaz ustny. Analiza informacji uzyskanych podczas etnografii Klubu 

Sportowego Skra Częstochowa, pozwoliła mi wysnuć kilka wniosków związanych  

z komunikacją i działalnością promocyjną klubu. 

 Po pierwsze, proces komunikacji marketingowej jest niezwykle rozwinięty pod 

względem wykorzystywanych kanałów. Klub w swoich działaniach korzysta z wielu 

możliwości, do których należą media tradycyjne, media online, a także wszelkie sposoby 

Public Relations. Działania klubu są tak szeroko rozwinięte, aby docierały do każdej grupy 

społecznej. Odbiorcami przekazów są nie tylko fani piłki nożnej, ale także osoby całkowicie  

z nią niezwiązane, na przykład lokalni przedsiębiorcy, z którymi Skra Częstochowa ma 

zamiar nawiązać współpracę. Sposób promocji klubu przy użyciu każdego kanału 

komunikacji marketingowej opisany został w części empirycznej. 
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Po drugie, organizacja dba, aby odbiorcy mieli ciągły dostęp do działań 

promocyjnych, a także informacji o najnowszych wydarzeniach klubowych.  

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że nigdy nie pojawia się moment braku 

najnowszych wiadomości czy wpisów na portalach społecznościowych. Zarząd dużą uwagę 

przykłada do płynności przekazu.  

Po trzecie, wiadomości przekazywane są w sposób konkretny i nieprzerwany. Treści 

komunikatów są spójne, a zarząd klubu dba, aby w przekazywanych przez różne media 

komunikatach nie nastąpiła powtarzalność informacji. Każdy kanał przekazu służy do czegoś 

innego oraz charakteryzuje się swoimi cechami i zasadami. Nie dopuszcza się do ich 

przekraczania, dzięki czemu nie występuje pewnego rodzaju bałagan informacyjny,  

a do odbiorców dociera spójny i konkretny przekaz. 

Ostatnim moim wnioskiem jest stwierdzenie, że reklama tworzona przez Klub 

Sportowy Skra Częstochowa spełnia każdą z funkcji: informacyjną, zachęcającą  

i przypominającą. Prezentowane treści i działania promocyjne starają się łączyć te funkcje, 

tak aby przekazy reklamowe przynosiły jak najlepszy efekt. Charakterystyczne dla sposobów 

promocji badanej organizacji jest tworzenie komunikatów, które nie służą tylko nakłanianiu 

odbiorcy. Mają one informować oraz przypominać o istnieniu wielu akcji i przedsięwzięć, bez 

niepotrzebnego i zbyt natarczywego przekonywania do skorzystania z oferty klubu. 

Podsumowując, napisana przeze mnie praca oraz przeprowadzone badania 

etnograficzne pozwoliły mi zbliżyć się do organizacji, jaką jest Klub Sportowy Skra 

Częstochowa, a także poznać sposoby jej działania w społeczeństwie. Cały proces badawczy 

był dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Miałam okazję przeprowadzić wartościowe 

rozmowy z kilkoma przyjaznymi osobami, rozwinąć swoją wiedzę na temat zarządzania  

i komunikacji marketingowej, ale również nauczyć się prowadzenia badań metodą 

etnograficzną. 

 

Rys. 10. Działalność klubu sportowego, opracowanie własne. 
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