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Wprowadzenie

Sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, które 
przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływa-
ją na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej  
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osią-
gnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. 
Od samego początku pandemia COVID-19 rozprze-
strzeniła się na prawie wszystkie kraje świata. Społeczne  
i fizyczne środki odsuwania, blokady przedsiębiorstw, 
szkół i ogólnego życia społecznego, które stały się po-
wszechne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się cho-
roby, zakłóciły również wiele regularnych aspektów życia, 
w tym sportu i aktywności fizycznej. 
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Covid-19 jako kryzys 
naturalny i jego skutki

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
dnia 31 grudnia 2019 roku, zostali oni powiadomieni  
o kilku przypadkach zapalenia płuc w mieście Wuhan, 
prowincji Hubei, w Chińskiej Republice Ludowej. Był to 
nowy szczep wirusa, który nie został jeszcze nigdy zaob-
serwowany. Tydzień później, dnia 7 stycznia 2020, chiń-
skie władze ogłosiły, że zidentyfikowano go jako nowy typ 
korona-wirus. Dnia 30 stycznia 2020r., Światowa Orga-
nizacja Zdrowia oświadczyła, że wybuch nowego wirusa 
stanowi nagłe zagrożenie zdrowia publicznego międzyna-
rodowego znaczenia (ESPII) – co jest najwyższym pozio-
mem alertu WHO, zgodnie z międzynarodowymi prze-
pisami dotyczącymi zdrowia. Również według WHO,  
11 marca 2020 roku, COVID-19 scharakteryzowano 
jako pandemię. Termin odnosił się do rozprzestrzenienia 
geograficznego choroby. Ogniska COVID-19 zapłonęły 
w różnych krajach i regionach świata, więc aby zarządzać 
sytuacją, Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła glo-
balny, strategiczny plan dla społeczności międzynarodo-
wej w celu przygotowania i reagowania na COVID-19.

Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła  
i zaleciła niektóre strategiczne działania, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się COVID-19 - anulowanie event’ów, 
ograniczenia podróżowania, dobrowolne kwarantanny 
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domowe, zmiany w usługach pogrzebowych. Aby unik-
nąć paniki, ustanowili bezpieczny dystans między-ludz-
ki oraz zadeklarowali szereg zaleceń, które to w trybie 
natychmiastowym miały być wdrożone przez wszystkie 
kraje.

Te strategiczne działania były konieczne, ku zapobie-
gnięciu wciąż przerażająco rosnącej liczby zgonów. Nie 
zapominajmy jednakże, iż takie środki mają nieuniknio-
ny, ogromny wpływ na światową gospodarkę, ludzkie za-
chowanie oraz relacje społeczne, które zostały bezpośred-
nio nadwyrężone ograniczeniami. Przechodząc do sedna 
sprawy - chociaż te realizowane działania strategiczne 
niezaprzeczalnie przynosiły korzyści dla sektora zdrowia 
publicznego, w roku 2020 wydarzenia sportowe niemalże 
przestały istnieć:

• Odroczenie Igrzysk Olimpijskich i Paraolim-
piady Tokyo 2020 na rok 2021 było największym cio-
sem dla przemysłu sportowego. Miało istotny wpływ na 
ponad 90.000 ludzi, którzy przygotowywali się do tego 
wydarzenia.

• EURO-2020 - europejskie mistrzostwa w piłce 
nożnej, organizowane przez UEFA, zostały przełożone na 
2021 rok.

Niektóre mecze Ligi Mistrzów UEFA odbyły się na 
pustych stadionach, lecz gdy wirus dotknął kadrę zarzą-
dzającą, mecze również zostały zawieszone. W Holandii 
sezon 2019-20 został odwołany, a prowadzący w tabeli 
Ajax Amsterdam odmówił tytułu ligi. Zawieszone zostały 
również inne główne ligi w Europie, Serie A (Włochy) 
i Bundesliga (Niemcy). National Basketball Association 
(NBA) było pierwszą ligą, która zawiesiła swój sezon już 
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12 marca, po tym, jak gracz otrzymał pozytywny wynik 
testu na koronawirusa. National Collegiate Athletic Asso-
ciation (NCAA) anulowało wszystkie pozostałe mistrzo-
stwa, w tym turnieje koszykówki męskiej i kobiecej, hoke-
ja, baseball’a i lacrosse. National Hockey League (NHL) 
i Major League Baseball (MLB) również zawiesili swoje 
sezony.

Niefortunnie zbiegło się to z okresem rozpoczęcia 
sezonu dla większości dyscyplin sportowych, kiedy or-
ganizowane są przygotowania oraz planowanie zawodów, 
pozyskiwane są fundusze, organizowane są różnego ro-
dzaju obozy szkoleniowe i imprezy. Organizacje sportowe 
również straciły znaczną część swoich stałych dochodów, 
które pochodzą z różnego rodzaju opłat, m.in. ze składek 
członkowskich, licencji, abonamentów. Sportowcy oraz 
trenerzy stracili cały sezon, a w rezultacie niektóre ko-
rzyści finansowe, a także możliwość stawienia czoła kon-
kurencji. Dla niektórych oznaczało to utratę możliwości 
poprawy swojego statusu i otrzymania środków ze źródeł 
prywatnych i publicznych (na poziomie lokalnym, regio-
nalnym i krajowym):

•  Sportowcy nie otrzymali wsparcia finansowego 
(stypendia) w związku z upadkiem dochodów organizacji 
sportowych.

•  Organizacje sportowe doświadczyły trudności  
z dostępnością funduszy, ponieważ posiadali zobowią-
zania do ustalonych płatności, niezależnie od utraty 
dochodów.

•  Organizacje sportowe straciły znaczącą część 
‘darmowych’ pracowników, ponieważ w okresie pande-
mii wolontariusze mają ograniczoną mobilność. Problem 
bezrobocia w branży sportowej również się pogorszył: 
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zwolnienia sportowców, trenerów, oraz zwłaszcza tych 
pracowników, których płace zależały od wspomnianych 
źródeł dochodów. 

Branże, które są bezpośrednio lub pośrednio związa-
ne z branżą sportową, napotkały deformacji swych obec-
nych modeli biznesowych. W rezultacie zaistniała potrze-
ba zmiany strategii biznesowych zarówno w krótkim, jak 
i długim okresie czasu. Według szacunków Aljazeera, na 
podstawie danych ESPN, KPMG i Nikkei Asian Review, 
Covid-19 będzie najbardziej wpływać na główne ligi USA 
i Europy. 

• W Stanach Zjednoczonych dla Głównej Ligi Ba-
seballu (Major League Baseball, MLB), Najwyższej Ligi 
Piłki Nożnej (Major League Soccer, MLS), Narodowej 
Ligi Hokejowej (National Hockey League, NHL), Na-
tional Basketball Association (NBA), National Football 
League (NFL), całkowite straty dochodowe wyniosą  
13 miliardów dolarów;

• Angielska Premier Liga nie otrzyma dochodów  
w wysokości 1, 35 miliarda dolarów; 

• Hiszpańska La Liga straci 1 miliard dolarów; 
• Krykiet, rugby i piłka nożna w Wielkiej Brytanii 

stracą 850 milionów dolarów; 
• Włoska liga Seria A straci 700 milionów dolarów, 
• Francuski Liga 1 straci 430 milionów dolarów. 
• Straty z tytułu przeniesienia igrzysk w Tokio sza-

cuje się na 6 mld dolarów.

Amerykańska firma EMSI, która specjalizuje się  
w prognozach makroekonomicznych, zauważa, że pande-
mia dotknęła 1,3 mln profesjonalistów przemysłu sporto-
wego w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy w wieku od 
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25 do 34 lat (około 442 tysięcy osób lub 23%) byli naj-
bardziej dotknięci. Wśród najbardziej poszkodowanych 
zawodów są trenerzy fitness i instruktorzy aerobiku (oko-
ło 370 tysięcy osób), trenerzy i agenci (około 279 tysięcy 
osób), personel rozrywki sportowej (około 193 tysięcy 
osób). Upadek dochodów trenerów fitness i instruktorów 
aerobiku szacuje się na 4,1 mld USD, trenerów i agentów 

- 3,18 miliarda dolarów, rozrywki sportowej - 1,14 mld 
USD. Spadek dochodów sportowców i uczestników spor-
tu szacuje się na poziomie 349 milionów dolarów.
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Wpływ COVID-19  
na wydarzenia sportowe 
i implikacje dla rozwoju 

społecznego

Aby chronić zdrowie sportowców i innych zaangażo-
wanych osób, większość ważnych wydarzeń sportowych 
na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajo-
wym została odwołana lub przełożona - od maratonów 
po turnieje piłki nożnej, mistrzostwa lekkoatletyczne, gry  
w koszykówkę, piłkę ręczną, hokej na lodzie, rugby, kry-
kieta, żeglarstwo, narciarstwo, podnoszenie ciężarów  
i wiele innych. Igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie, po 
raz pierwszy w historii współczesnych igrzysk, zostały 
przełożone i odbędą się w 2021 roku.

Globalną wartość przemysłu sportowego szacuje 
się na 756 miliardów dolarów rocznie. W obliczu CO-
VID-19 wiele milionów miejsc pracy jest zatem zagro-
żonych na całym świecie, nie tylko dla profesjonalistów 
sportowych, ale także dla powiązanych sektorów handlu 
detalicznego i usług sportowych związanych z ligami i wy-
darzeniami, które obejmują między innymi podróże, tury-
stykę, infrastrukturę, transport, gastronomię i transmisję 
medialną. Profesjonalni sportowcy są również pod presją, 
aby przełożyć swój trening, starając się pozostać w formie  
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w domu, i ryzykują utratę profesjonalnych sponsorów, 
którzy mogą nie wspierać ich zgodnie z ustaleniami.

Oprócz konsekwencji ekonomicznych, anulowa-
nie gier wpływa również na wiele korzyści społecznych 
globalnych i regionalnych wydarzeń sportowych, które 
mogą scementować spójność społeczną, przyczynić się do 
społecznego i emocjonalnego podniecenia fanów, a także 
ich identyfikacji ze sportowcami, prowadząc do większej 
aktywności fizycznej jednostek. Sport od dawna uważany 
jest za cenne narzędzie wspierania komunikacji i budo-
wania pomostów między społecznościami i pokoleniami. 
Poprzez sport różne grupy społeczne są w stanie odgry-
wać bardziej centralną rolę w transformacji społecznej  
i rozwoju, szczególnie w podzielonych społeczeństwach. 
W tym kontekście sport jest wykorzystywany jako narzę-
dzie do tworzenia możliwości uczenia się i dostępu do 
często marginalnych lub zagrożonych populacji.

Główne organizacje sportowe wykazały swoją soli-
darność z wysiłkami na rzecz ograniczenia rozprzestrze-
niania się wirusa. Na przykład FIFA nawiązała współpracę 
ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i rozpoczęła 
kampanię "Pass the message to kick out coronavirus" pro-
wadzoną przez znanych piłkarzy w 13 językach, wzywa-
jąc ludzi do podjęcia pięciu kluczowych kroków w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby skoncen-
trowanej na myciu rąk, etykietce kaszlu, nie dotykaniu 
twarzy, fizycznej odległości i pozostaniu w domu w razie 
złego samopoczucia. Inne międzynarodowe organizacje 
sportu na rzecz rozwoju i pokoju zebrały się, aby wspie-
rać się nawzajem w solidarności w tym czasie, na przy-
kład poprzez okresowe dyskusje społeczności online  
w celu dzielenia się wyzwaniami i problemami. Uczest-
nicy takich dialogów internetowych starali się również 
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opracować innowacyjne rozwiązania większych proble-
mów społecznych, na przykład poprzez określenie spo-
sobów, w jakie organizacje sportowe mogą reagować na 
problemy osób znajdujących się w trudnej sytuacji, które 
zwykle uczestniczą w programach sportowych w społecz-
nościach o niskich dochodach, ale które obecnie nie są  
w stanie, ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się.

Zamknięcie instytucji edukacyjnych na całym świe-
cie z powodu COVID-19 wpłynęło również na sektor 
edukacji sportowej, który składa się z szerokiego grona 
zainteresowanych stron, w tym ministerstw krajowych 
i władz lokalnych, publicznych i prywatnych instytucji 
edukacyjnych, organizacji sportowych i sportowców, or-
ganizacji pozarządowych i środowiska biznesu, nauczy-
cieli, uczonych i trenerów, rodziców i przede wszystkim 

– głównie młodych – uczących się. Podczas gdy obecna 
społeczność została poważnie dotknięta przez obecny 
kryzys, może ona również być kluczowym czynnikiem 
przyczyniającym się do rozwiązań, które ją powstrzymają 
i przezwyciężą, a także w promowaniu praw i wartości  
w czasach społecznego dystansowania. Jak świat zaczyna 
odzyskać od COVID-19, nie będzie istotnych kwestii, 
które należy rozwiązać w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa imprez sportowych na wszystkich poziomach i do-
brobytu organizacji sportowych. W perspektywie krótko-
terminowej będą one obejmować dostosowanie wydarzeń 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sportowców, kibiców 
i sprzedawców, między innymi. W perspektywie średnio-
terminowej, w obliczu przewidywanej globalnej recesji, 
może być również konieczne podjęcie środkówwspie-
rających udział w organizacjach sportowych, zwłaszcza  
w sporcie młodzieżowym.
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Wpływ COVID-19 na 
wydarzenia sportowe

Federacje i organizacje sportowe

Rządy i organizacje międzyrządowe mogą zapewniać 
federacjom sportowym, klubom i organizacjom na całym 
świecie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, pra-
cy i innych międzynarodowych norm i protokołów, które 
miałyby zastosowanie do przyszłych wydarzeń sporto-
wych i związanych z nimi bezpiecznych warunków pra-
cy. Pozwoliłoby to wszystkim zainteresowanym stronom 
współpracować jako zespół w celu sprostania obecnym 
wyzwaniom i ułatwienia przyszłych wydarzeń sportowych, 
które są bezpieczne i przyjemne dla wszystkich.

Profesjonalny ekosystem sportowy

Ekosystem sportowy, składający się między innymi  
z producentów, nadawców, kibiców, firm, właścicieli  
i graczy, musi znaleźć nowe i innowacyjne rozwiązania, 
aby złagodzić negatywne skutki COVID19 dla świata 
sportu. Obejmuje to znalezienie sposobów na kontakt  
z fanami w celu zapewnienia bezpiecznych wydarzeń 
sportowych w przyszłości przy jednoczesnym zachowaniu 
siły roboczej, tworzeniu nowych modeli operacyjnych  
i strategii lokali.
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Wpływ COVID-19 na 
aktywność fizyczną 

Wspieranie aktywności fizycznej

Rządy powinny współpracować ze służbami zdrowia 
i opieki, szkołami i organizacjami społeczeństwa obywa-
telskiego reprezentującymi różne grupy społeczne w celu 
wspierania aktywności fizycznej w domu. Wzmocnienie 
dostępu do zasobów internetowych w celu ułatwienia 
uprawiania sportu, o ile są dostępne, powinno być klu-
czowym celem utrzymania dystansu społecznego. Na-
leży jednak poszukiwać rozwiązań o niskiej technologii  
i technologii nie technie, dla tych, którzy obecnie nie 
mają dostępu do Internetu. Tworzenie elastycznej, ale 
spójnej codziennej rutyny, w tym ćwiczeń fizycznych każ-
dego dnia, aby pomóc w stresie i niepokoju jest wskazane.

Wytyczne dotyczące badań i polityki

System Narodów Zjednoczonych, poprzez swoje 
instrumenty i mechanizmy polityki sportowej, takie jak 
Międzyrządowy Komitet ds. Badania naukowe i szkolnic-
two wyższe będą również niezbędnymi filarami informo-
wania i ukierunkowanie przyszłych polityk.
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Współpraca techniczna i rozwój zdolności

Rządy, podmioty ONZ i inne kluczowe zainte-
resowane strony powinny zapewnić świadczenie usług  
w zakresie rozwoju zdolności i współpracy technicznej  
w celu wspierania rozwoju i wdrażania krajowych polityk 
i podejść do jak najlepszego wykorzystania sportu w celu 
rozwoju zdrowia w szczególności w wieku COVID-19.

Działania informacyjne i podnoszenie świadomości

Rządy, Organizacja Narodów Zjednoczonych i spo-
łeczność sportowa, w tym społeczność edukacji sportowej, 
powinny rozpowszechniać WHO i inne wytyczne doty-
czące indywidualnych i zbiorowych środków zwalczania 
pandemii. Należy podjąć środki w celu dotarcia do spo-
łeczności, które mają ograniczony dostęp do Internetu 
i mediów społecznościowych i które można osiągnąć po-
przez kaskadowe piramidy edukacji sportowej od pozio-
mu krajowego / ministerialnego do szczebla wojewódz-
kiego / gminnego, od krajowego inspektora wychowania 
fizycznego do nauczyciela, od krajowej federacji sportowej 
aż do klubów. Z kolei eskalacja piramidy zapewnia ważne 
informacje zwrotne umożliwiające identyfikację potrzeb  
i udostępnianie konkretnych rozwiązań. Sportowcy, choć 
głęboko dotknięci pandemią, pozostają kluczowymi wpły-
wowymi graczami, aby zapewnić, że – szczególnie młodzi 
– odbiorcy rozumieją ryzyko i szanują wskazówki.

Promowanie pozytywnych postaw  
i zachowań społecznych
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Edukacja sportowa jest potężnym środkiem wspie-
rania sprawności fizycznej, samopoczucia psychicznego, 
a także postaw społecznych i zachowań, podczas gdy 
populacje są zamknięte. Międzynarodowe instrumen-
ty i narzędzia edukacji sportowej oparte na prawach  
i wartościach, takie jak Międzynarodowa Karta Wycho-
wania Fizycznego, Aktywność fizyczna i Sport, pakiet po-
lityki jakości wychowania fizycznego oraz zestaw narzędzi 

"Edukacja w zakresie wartości za pośrednictwem sportu", 
pozostają bardzo istotnymi odniesieniami, aby zapewnić, 
że wiele obecnie wdrażanych modułów aktywności fizycz-
nej online jest zgodnych z normami równości płci, nie-
dyskryminacji, bezpieczeństwa i jakości.
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Nowe podejście do kwestii 
związanych ze zdrowiem  

w branży sportowej  
w świecie post-COVID19

Ostatnio często wyrażana jest obawa zawodowych 
uczestników zajęć sportowych, wynikająca z konsekwen-
cji COVID-19 dla zdrowia sportowców oraz konieczno-
ści ciągle wymuszanych zmian przepisów medycznych. 
Jak przypomina New York Times , zawodowi sportow-
cy są nie mniej podatni na zakażenie koronawirusem niż 
inni. Jednocześnie tradycyjnie trudne pytanie - kiedy 
sportowcy mogą wrócić na zajęcia po chorobie lub kon-
tuzji, komplikuje dziś jeszcze fakt, że nie zbadano jeszcze 
żadnych długoterminowych konsekwencji zdrowotnych 
nowej infekcji. W związku z tym autorzy regulaminu 
sportowego opracowują nowe tymczasowe zasady i pro-
cedury egzaminacyjne , które określą możliwość powrotu 
sportowców do poważnego treningu, ponieważ dotych-
czasowe zasady badań lekarskich nie są dostosowane do 
osób, które przeszły infekcję koronawirusem. Ostrzeżenie 
to zostało wydane przez grupę kardiologów sportowych 
ze Stanów Zjednoczonych – według wstępnych obser-
wacji COVID-19 ma nieprzewidziane i niebezpieczne 
konsekwencje zdrowotne dla stanu układu sercowo-na-
czyniowego nawet dobrze wytrenowanych sportowców. 
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Jednocześnie jednym z oczywistych priorytetów będzie 
zachowanie i konsolidacja wzmocnionych środków bez-
pieczeństwa podczas masowych imprez sportowych.  
W tym celu rządy i komitety organizacyjne turniejów 
opracowują wytyczne, dotyczące stopniowego znoszenia 
ograniczeń po COVID-19. 

W związku z tym Organizacja Narodów Zjedno-
czonych (ONZ), uznając wartość sportu dla zdrowia  
i dobrostanu ludności, a także jego znaczenie społeczne  
i gospodarcze, przygotowała ogólne zalecenia dla rządów 
i organizacji międzynarodowych w celu zapewnienia bez-
piecznego powrotu do sportu wydarzenia po zakończe-
niu pandemii. Szczególną uwagę zwraca się na potrzebę 
zachowania profesjonalnego ekosystemu sportowego  
i nawiązania komunikacji z kibicami w celu wyjaśnienia 
środków ostrożności i stworzenia bezpiecznego środowi-
ska do udziału w przyszłych zawodach. Na przykład rząd 
Wielkiej Brytanii opracował specjalne wytyczne „Powrót 
do treningu sportów wyczynowych: etap pierwszy” (do-
stępne są również dokumenty dotyczące etapu drugiego 
i trzeciego ). Niniejsze wytyczne mają pomóc elitarnym 
organizacjom sportowym zapewnić bezpieczny powrót 
do zorganizowanych treningów sportowcom i personelo-
wi, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad dystansu spo-
łecznego. W tym duchu FIFA opracowała szereg wskazó-
wek i zaleceń metodologicznych , które powinny pomóc 
rozwiązać niektóre z praktycznych problemów związa-
nych ze skutkami pandemii. W szczególności dotyczy to 
kwestii odnawiania kontraktów zawodników i ogólnie 
systemu transferowego. Ponadto FIFA wysłała wskazów-
ki metodologiczne dotyczące oceny ryzyka do krajowych 
i kontynentalnych związków piłkarskich we współpracy 
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z WHO, UEFA, Europejskim Związkiem Piłki Nożnej 
i innymi organizacjami sportowymi w ramach przygoto-
wań do wznowienia rozgrywek. Te zalecenia metodolo-
giczne obejmują wykaz działań niezbędnych do zmniej-
szenia ryzyka przeniesienia zakażenia koronawirusem  
w kontekście imprez masowych, a także zalecenia doty-
czące indywidualnej i grupowej działalności drużyn pił-
karskich . Głównymi priorytetami w okresie po pande-
mii są troska o bezpieczeństwo i zdrowie poszczególnych 
sportowców, widzów i całego społeczeństwa.

Podsumowując zalecenia, to w przypadku powrotu 
wydarzeń sportowych, konieczne jest przestrzeganie wy-
tycznych WHO i ścisłe kontakty z rządami lokalnymi/
krajowymi, organami zdrowia publicznego i stowarzysze-
niami członkowskimi, aby:

• zminimalizować ryzyko przeniesienia zakażenia;
• pracować nad zapewnieniem łatwo dostępnych 

badań, nie odbierając zdolności badawczych od systemów 
opieki zdrowotnej, które najbardziej tego potrzebują; 
być w stanie szybko i dokładnie izolować i kontaktować 
się (identyfikować osoby lub grupy, które mogły być 
narażone).

Na podstawie przedstawionych zaleceń organizator 
wydarzenia sportowego powinien przeprowadzić analizę 
ryzyka związanego z takimi wydarzeniami sportowymi 
zgodnie z następującymi działaniami i procedurami (na 
podstawie zaleceń FIFA ):

• przeprowadzanie oceny ryzyka w sporcie;
• lista kontrolna oceny ryzyka i łagodzenia ryzyka 

WHO dla zgromadzeń masowych w kontekście covid-19;
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• narzędzie oceny ryzyka WHO: uzupełnienie dla 
masowych imprez sportowych w kontekście COVID-19.

Rozpoczęty proces powrotu wielkiego sportu po 
„wakacjach koronawirusowych” stał się powodem do 
zastanowienia się, jak pandemia wpłynie na pojawienie 
się branży, która przynajmniej w najbliższym czasie cze-
ka na zmiany. Dotyczy to również kalendarza zawodów, 
gospodarki sportowej i formatów rywalizacji. Japońskie 
władze stopniowo przywracają funkcjonowanie obiektów 
sportowych . Jednak poinstruowano ich, aby początkowo 
ograniczyć frekwencję, aby nie przekraczała 50% zwykłe-
go poziomu. Rozgrywki lig baseballowych i piłkarskich 
zostały wznowione 19 czerwca 2020 r. Widzowie zaczęli 
wchodzić na stadiony od 10 lipca 2020 r., przy czym ob-
łożenie trybun nie powinno przekroczyć połowy ogólnej 
liczby miejsc. Opracowano rozporządzenie dotyczące im-
prez sportowych w obliczu nowej pandemii koronawiru-
sa. W szczególności organizatorzy powinni podjąć szereg 
działań, w tym zmniejszyć liczbę miejsc na obiektach 
sportowych, zapewniając przestrzeganie społecznego dy-
stansu między ludźmi. Pracownicy i widzowie powinni 
nosić maski i stosować środki antyseptyczne. Ponadto 
temperatury można mierzyć przy wejściach, a strefy ka-
sowe należy przykryć folią. Ma też być prowadzony stały 
monitoring stanu zdrowia sportowców. Sezon Narodo-
wej Ligi Hokeja (NHL) w Stanach Zjednoczonych został 
zawieszony 12 marca 2020 roku. Jednak 26 maja 2020 
roku ogłoszono , że 24 drużyny będą nadal rywalizować 
o Puchar Stanleya w ramach planu wznowienia sezonu.  
6 lipca 2020 roku Narodowa Liga Hokeja (NHL) i zwią-
zek zawodników NHL ogłosiły, że osiągnęły porozumie-
nie w sprawie protokołów wznowienia sezonu - trzeciej 
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fazy (obozy treningowe) i czwartego etapu (wznowienie 
meczów). Protokoły weszły w życie po zatwierdzeniu 
przez zarząd NHL i członków National Hockey Le-
ague Players Association (NHLPA). Obozy szkolenio-
we w centrach dowodzenia otwarły się ponownie 13 
lipca 2020 r. Tylko dla tych graczy, którzy mogli wziąć 
udział w play-offach 2020. Składy będą ograniczone do 
30 łyżwiarzy i nieograniczonej liczby bramkarzy na dru-
żynę. W przeciwieństwie do drugiego etapu, w którym 
treningi odbywały się w trybie wolontariatu i w małych 
grupach, w trzecim etapie nie było ograniczeń co do licz-
by zawodników, uczestniczących w zajęciach. Również 
trenerzy, dyrektorzy generalni i pracownicy działu ope-
racji hokejowych mogli wejść w bezpośrednią interakcję  
z zawodnikami.
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Podejście do 
zarządzania kryzysem

W swoich badaniach Bundy, Pfarrer, Short i Co-
ombs wykazali, że cele organizacji mogą być zagrożone 
i mają poważne konsekwencje dla swoich relacji z zain-
teresowanymi stronami, jeśli wystąpi kryzys. Według ich 
perspektywy kryzysy mają cztery główne cechy: 

• są one źródłami zmian, zakłóceń i niepewności;
• zagrażają i szkodzą organizacji i jej interesariuszom;
• są zjawiskami behawiorystycznymi;
• są częścią większych procesów, a nie zdarzeń 

dyskretnych.

Opierając się na różnych teoriach oraz różnych 
aspektach zarządzania kryzysem, uczeni zidentyfikowa-
li dwie podstawowe perspektywy dotyczące zarządzania 
kryzysowego. Wewnętrzna perspektywa, która wystę-
puje w oparciu o dynamikę obrotową zarządzania ryzy-
kiem, złożonością i technologią. Dla niektórych badaczy 
zarządzanie kryzysem oznacza koordynację złożonych 
systemów technicznych i relacyjnych, ku zapobiegnięciu 
wystąpienia paniki, zmniejszeniu wpływów zewnętrznych 
oraz sukcesywnie – wyciąganie lekcji z podjętych akcji  
i sprawne modyfikowanie ich w przyszłości.

Z drugiej strony, perspektywa zewnętrzna - opiera się 
na opinii postrzegania społecznego i zarządzania samym 
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efektem wrażenia, koncentrując się na interakcjach or-
ganizacji z zainteresowanymi stronami zewnętrznymi.  
W porozumieniu z ich punktem widzenia, zarządzanie 
kryzysowe obejmuje koordynację interesariuszy oraz jed-
noczesny wpływ na opinię, postrzeganie, wrażenie. Tylko 
wtedy możemy moralnie zapobiec panice, oraz skutecznie 
wywiązać się z cichej obietnicy maksymalnego okiełzna-
nia kryzysu. Choć brzmi to dość oczywiście, organizacja 
może przygotować się do kryzysu poprzez absolutną nieza-
wodność, lecz trzeba na nią ciężko zapracować. Niemniej 
jednak liczne badania sugerują, że organizacje o wysokim 
współczynniku niezawodności są o wiele bardziej wiary-
godne i przyciągają ludzi samą reputacją.

Zewnętrznie badania wykazały, że pozytywne i nega-
tywne relacje z interesariuszami mogą znacząco wpływać 
w zapobieganiu kryzysowi. W odniesieniu do zarządzania 
kryzysowego, badania podkreśliły związek między po-
strzeganiem, a przywództwem. Pokazują, że przywódcy, 
którzy stawiają czoła kryzysom, muszą brać pod uwagę 
tendencję ludzi do bardzo emocjonalnego reagowania. 
Dobry przywódca, jest w stanie wygenerować bardziej 
elastyczne możliwości oraz sprzyjające okoliczności, ku 
zamortyzowaniu stereotypowego postrzegania oraz zapo-
biegnięciu wyciągania nadgorliwych opinii. W odniesie-
niu do badań po kryzysie, możliwe jest uczenie się z kry-
zysu. Kryzys może zwiększyć motywację, probabilistyczne 
poszukiwanie przyczyn i rozwiązań, zdolność absorpcji  
i zdolność osób do nauki. W świecie biznesu kryzys jest 
nieunikniony. Sposoby, w jakie organizacje lub menedże-
rowie zajmują się kryzysem, różnią się podejściem. Plan 
zarządzania kryzysowego może być huśtawką między  
organizacją skazaną na niepowodzenie lub przeznaczoną 
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dla sukcesu. Wymaga więc mądrego „architekta”. Wia-
domo też, że niemodyfikowalne plany nie rozwiążą pro-
blemów, wręcz mogą je tylko zintensyfikować. Dlatego 
też szybkie myślenie i natychmiastowe rozwijanie strategii 
jest niezwykle ważne w zarządzaniu kryzysowym.
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Jak przygotować się na 
podobne wydarzenia 

w przyszłości?

Eksperci nie spodziewają się poważnych długofalo-
wych konsekwencji pandemii COVID-19 w organizacji 
i prowadzeniu międzynarodowych zawodów sportowych, 
z wyjątkiem przymusowego odroczenia wydarzeń. Dlate-
go jednym z oczywistych priorytetów po okresie szczytu 
pandemii COVID-19 będzie zwiększona troska o zdro-
wie sportowców, widzów i społeczeństwa jako całości,  
a także konsolidacja wzmocnionych, wzmożonych środ-
ków bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie roz-
przestrzenianiu się koronawirusa podczas masowych 
imprez, w tym wymagania dotyczące stopnia zapełnia-
nia trybun i pomieszczeń oraz wykorzystanie osobistego 
sprzętu ochronnego, badań lekarskich i innych. Aby być 
gotowym do skutecznego rozwiązywania ewentualnych 
wyzwań i momentów kryzysowych, w tym bezpieczeń-
stwa sportowców i widzów, jak i w wielu innych dzie-
dzinach życia społecznego, liderzy organizacji sportowych, 
władze państwowe, właściciele klubów i inni powinni 
przygotować się na takie zdarzenia. Praktyczne kolejne 
kroki w zakresie działania i funkcjonowania na świecie po 
pandemii COVID dla branży sportowej są następujące:
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Jak w każdym kryzysie, działania liderów branży 
sportowej będą definiowane przez trzy wymiary zarządza-
nia kryzysowego – reagowanie, wychodzenie z kryzysu  
i rozwój – które będą prowadziły do odpowiedzi na po-
niższe pytania.

1. Przygotuj się do potencjalnej gry bez fanów. Czy 
istnieje potencjalna możliwość, aby połączyć się z fanami, 
gdy nie będzie ich na trybunach? A czy oni mogą przeżyć 
to doświadczenie w domu za pomocą technologii cyfro-
wej? Czy będą mogli osiągnąć ten sam poziom bez uczest-
nictwa podczas zawodów?

2. Przygotuj się na więcej ognisk, co zrobisz, jeśli na-
stępna fala COVID-19 pojawi się jesienią lub nowy wirus 
rozprzestrzeni się w ciągu najbliższych kilku lat? jakie pla-
ny awaryjne można teraz przedsięwziąć?

3. Przemyśl plan powrotu. Jak będziesz go realizo-
wał? Rozważ różne podejścia — potencjalnie zaczynając 
od najważniejszych wydarzeń lub turniejów. Jak zaprosić 
fanów z powrotem, ale z dodatkowymi środkami bezpie-
czeństwa? Jak zarządzasz ryzykiem dla pracowników?

4. Rozważ rolę platform społecznościowych. Jak 
możesz zarabiać na cyfrowym zaangażowaniu między  
fanami i sportowcami lub fanami i zespołami?

5. Odbuduj relacje z partnerami. Nadawcy, sponso-
rzy i sprzedawcy przeszli przez własny kryzys. Jak odbu-
dować te relacje w tym nowym świecie? Co trzeba zrobić, 
aby odnaleźć partnerów?



30

Bibliografia

Bundy, Pfarrer, Short and Coombs. Crises and Crisis Ma-
nagement: Integration, Interpretation, and Research Develop-
ment. Journal of Management, Vol. 43 No. 6, July 2017.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://epsi.eu/news/position-paper-on-the-impact-of- 
the-covid-19-crisis-on-the-sport-sector

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020- 
11-05/u-s-sports-leagues-facing-nearly-13-billion-in-covid-
-losse

https://www.economicmodeling.com/2020/05/28/the- 
economic-impact-of-covid-19-on-us-sports-up-to-92-6k- 
lost-every-minute/

https://www.sc.edu/uofsc/posts/2021/03/covid_impact_
sports_and_entertainment.php

https://www.nytimes.com/2020/05/20/well/returning- 
to-exercise-training-recovery-coronavirus.html

https://www.un.org/development/desa/dspd/2020/05/ 
covid-19-sport/

https://www.gov.uk/government/publications/coronavir 
us-covid-19-guidance-on-phased-return-of-sport-
-and-recreation/elite-sport-return-to-training-guidance- 
step-one--2



31

https://www.gov.uk/government/publications/corona-
virus-covid-19-guidance-on-phased-return-of-sport-and- 
recreation/elite-sport-return-to-training-guidance-stage-
-two

https ://www.gov.uk/government/publ icat ions/ 
coronavirus-covid-19-guidance-on-phased-return-of- 
sport-and-recreation/elite-sport-return-to-domestic- 
competition-guidance

https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-guidelines- 
to-address-legal-consequences-of-covid-19

https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-who-and- 
football-stakeholders-draft-medical-considerations-and- 
risk-assessm 

https://japan.kantei.go.jp/98_abe/statement/202005/ 
_00003.html

https://www.nhl.com/news/nhl-nhlpa-ratify-cba-exten 
sion-through-2025-26-season/






