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WPROWADZENIE
RAPORT FINANSOWANIE KLUBÓW PIŁKARSKICH PRZEZ GMINY 2018
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie skali nakładów finansowych gmin
województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczonych na zadania realizowane przez kluby
piłkarskie, w roku 2018. Aby zrealizować to założenie posłużono się analizą informacji
zamieszczonych przez gminy w biuletynach informacji publicznej. Podczas badania,
skupiono się przede wszystkim na wysokości przeznaczonych środków pieniężnych na kluby
piłkarskie oraz środkach finansowych otrzymanych przez poszczególne kluby piłkarskie.
Ponadto analizie poddano wydatki gmin na kluby piłkarskie w kontekście ogólnych
wydatków budżetowych oraz wydatki na kluby piłkarskie w kontekście liczby mieszkańców.
Wszystkie zebrane dane finansowe zostały potwierdzone przez analizowane gminy
w konsultacjach w trybie dostępu do informacji publicznej.
Raport „Finansowanie klubów piłkarskich przez gminy 2018 – Województwo WarmińskoMazurskie” ma stanowić coroczne opracowanie, dzięki któremu możliwe będzie
monitorowanie poziomu zaangażowania gmin w rozwój klubów piłkarskich.
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WPROWADZENIE
7 MILIONÓW ZŁOTYCH W SPORTOWYM KRWIOOBIEGU
Wsparcia publicznego udzielają klubom piłkarskim w Polsce przede wszystkim gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiadają one kompetencje w przyznawaniu
środków na rzecz realizacji zadań związanych ze stwarzaniem warunków dla rozwoju sportu.
Pozyskane w ten sposób finansowanie może zostać przeznaczone przez kluby na realizację
programów szkoleniowych, zakup sprzętu, pokrycie kosztów organizacji lub uczestnictwa
w zawodach sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów
szkolenia oraz na stypendia sportowe i wynagrodzenia dla kadry trenerskiej. Jak dowodzą
badania rola tych środków finansowych szczególnie duża jest w klubach niższych klas
rozgrywkowych, dla których stanowi ona od 55% (IV liga) do 79% (Klasa C) wszystkich
rozporządzanych środków.
W roku 2018 gminy województwa warmińsko-mazurskiego wpompowały do piłkarskiego
krwioobiegu ponad 6 milionów złotych. Dzięki tym funduszom finansowana jest działalność
klubów piłkarskich. Można zatem stwierdzić, że bez ich pomocy funkcjonowanie
zdecydowanej większości z nich byłoby niemożliwe.
Zespół Statystyki Sportowej
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METODOLOGIA BADANIA
ANALIZA ILOŚCIOWA FINANSOWANIA KLUBÓW PIŁKARSKICH PRZEZ GMINY
1. ZEBRANIE DANYCH Z OGÓLNODOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ
Przygotowanie zestawień dotyczących finansów gmin oraz ich wydatkowania na kluby
piłkarskie. Na tym etapie korzystano z ogólnodostępnych dokumentów (2018) dostępnych
w internetowych biuletynach informacji publicznej gmin.
2. WERYFIKACJA DANYCH W KONSULTACJACH Z GMINAMI
W tym celu zwrócono się do gmin w trybie dostępu do informacji publicznej.
Dzięki aktywnemu zaangażowaniu przy udzielaniu odpowiedzi, możliwe było
zweryfikowanie przygotowanych wcześniej zestawień finansowych oraz potwierdzenie
danych, przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Odpowiedzi udzieliły wszystkie
opisywane w raporcie gminy.
3. ZESTAWIENIE DANYCH Z GMIN Z DANYMI Z GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Przygotowanie zestawień danych zebranych z gmin i danych z Banku Danych Lokalnych
(GUS), nt. wydatków ogólnych budżetów gmin (2017) oraz liczby mieszkańców gmin (2017).
7

METODOLOGIA BADANIA
ZAKRES DANYCH
BADANY OKRES:
1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018
OBSZARY BADAWCZE:
•

Wydatki gmin na zadania realizowane przez kluby piłkarskie

•

Środki finansowe otrzymane przez poszczególne kluby piłkarskie

•

Udział wydatków gmin na kluby piłkarskie w wydatkach ogólnych budżetów

•

Wydatki gmin na kluby piłkarskie w przeliczeniu na 1 mieszkańca

•

Środki finansowe otrzymane przez kluby piłkarskie w klasach rozgrywkowych
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KLUBY PIŁKARSKIE
BADANE KLUBY PIŁKARSKIE
Klub sportowy, którego drużyna seniorska bierze udział w rozgrywkach
piłkarskich, organizowanych pod egidą Ekstraklasy S.A., Polskiego Związku
Piłki Nożnej oraz wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Systematyka klubów piłkarskich ze względu na status zrzeszonych w nim
osób:
•

Profesjonalne (zawodowe) – działające jako spółki akcyjne, tj. sportowe
spółki akcyjne (S.S.A.), rzadziej stowarzyszenia kultury fizycznej.

•

Półprofesjonalne (półzawodowe) - działające jako spółki akcyjne,
tj. sportowe spółki akcyjne (S.S.A.), bądź stowarzyszenia kultury
fizycznej.

•

Nieprofesjonalne (amatorskie) – działające jako stowarzyszenia kultury
fizycznej lub uczniowskie kluby sportowe.

Klub piłkarski może posiadać kilka drużyn piłkarskich (pierwszą, drugą, itd.),
w jednej lub różnych kategoriach wiekowych. W rozgrywkach sezonu
2017/2018 brało udział 5013 klubów piłkarskich, grających w dziewięciu bądź
ośmiu (w zależności od województwa) poziomach ligowych –
od Ekstraklasy po klasę C.
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KLASY ROZGRYWKOWE
KLASY ROZGRYWKOWE SEZON 2017/2018
W związku z wielką liczbą klubów piłkarskich (5013) i ich drużyn (5380)
uczestniczących w rozgrywkach ligowych w kraju konieczne było ich
zhierarchizowanie, czyli podzielenie na poszczególne poziomy ligowe, nazwane
„klasami rozgrywkowymi”. Przynależność drużyny do określonej ligi, bądź klasy
w sezonie 2017/2018 wynika z poziomu sportowego prezentowanego
w poprzednim sezonie.
Środki finansowe wydatkowane przez gminy na zadania realizowane przez
kluby piłkarskie w roku kalendarzowym 2018 w zdecydowanej większości
przyznane zostały podczas trwania sezonu ligowego 2017/2018.
Mając na uwadze powyższe oraz to, że istotne okazało się zestawienie środków
finansowych otrzymanych przez kluby piłkarskie biorące udział w rozgrywkach
na tym samym poziomie ligowym w opracowaniu zaprezentowano analizy
i statystyki, biorąc pod uwagę hierarchie rozgrywek sezonu 2017/2018.
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WYDATKI GMIN
WYDATKI GMIN NA KLUBY PIŁKARSKIE
Środki pieniężne pochodzące z budżetu gmin przeznaczone
na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby
piłkarskie.

Wydatki na kluby piłkarskie przyjmują następujące formy:
•

Dotacja celowa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie

•

Dotacja celowa oraz stypendia na podstawie ustawy o sporcie

•

Środki pieniężne wydatkowane bezpośrednio z budżetu gminy

•

Zakup usługi promocji gminy na podstawie mającej charakter
cywilnoprawny umowy sponsorskiej

•

Środki pieniężne przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki akcyjnej na podstawie kodeksu spółek handlowych

Badania wykazują, że dotacje celowe są zdecydowanie najczęściej
stosowaną formą finansowania lub dofinansowania zadań realizowanych
przez kluby piłkarskie.
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GMINY
Od 1990 r. w Polsce gmina jest podstawową jednostką samorządu
terytorialnego. Status samorządu gminnego reguluje w Polsce ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
obowiązująca od 27 maja 1990 r. W Polsce, według stanu z 1 stycznia 2018 r.,
istnieje 2478 gmin, w tym 66 gmin będących jednocześnie miastami
na prawach powiatu.
W województwie warmińsko-mazurskim, według stanu z 1 stycznia 2018 r.,
istnieje 116 gmin, w tym 2 będące jednocześnie miastami na prawach powiatu.
Gminy składają się na 19 powiatów.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy i statystyki dotyczące
warmińsko-mazurskich gmin, pogrupowane zostały w 19 powiatów, na które
składają się poszczególne gminy.
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