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Podręcznik odpowiedzialności i transparentności w organizacjach sportowych

WproWadzenie

Projekt #GoodGovernanceSport ma na celu zna-
lezienie sposobu analizowania, gromadzenia i pro-
mowania dobrych praktyk w celu zapewnienia 
odpowiedniej transparentności podejmowanych 
decyzji, włączenia interesariuszy w proces podej-
mowania decyzji, oraz transpartności finansowa-
nia organizacji sportowych ze środków publicz-
nych. 

Europejskie, krajowe i lokalne organiza-
cje sportowe wszystkich szczeblach powinny 
wdrożyć niezbędne reformy. Wiele europejskich 
organizacjacji sportowych już rozpoczęło działa-
nia podpisaniem deklaracji w sprawie dobrego 
zarządzania (przedstawionej w Brukseli we wrze-



#GoodGovernanceSport

7

śniu 2016 r. i podpisanej przez Prezydenta - BSDA na Malcie w marcu 2017 r.). 
Organizacje sportowe zostały zaproszone do promowania oraz wdrażania pod-
stawowych zasad dobrego zarządzania w sporcie: uczciwości, transparentności 
(również finansowej), demokracji i integracji społecznej. Jest to dopiero począ-
tek procesu, musimy zatem działać realnie, aby działania były kompatybilne ze 
sportowym zmiennym środowiskiem.

W chwili obecnej w całej Europie podejmowane są wysiłki na rzecz podniesie-
nia standardów zarządzania w sektorze sportu, w szczególności w odniesieniu 
do zasad demokracji, transparentości finansowej czy w procesie decyzyjnym 
oraz wdrażania partycypacji w reprezentacji zainteresowanych stron. Biorąc 
pod uwagę ogromną różnorodność struktur sportowych w różnych krajach eu-
ropejskich, UE dąży do wzmocnienia organizacji sportowych w Europie. Wła-
ściwym podejściem powinno być zapewnienie wartości dodanej na szczeblu 
krajowym poprzez gromadzenie i dzielenie się dobrymi praktykami oraz do-
starczanie praktycznych zaleceń, które pomogą podnieść standardy dobrego 
zarządzania w sporcie.

W ramach niniejszego projektu zostaną zainicjowane i wdrożone różne dzia-
łania mające na celu wspieranie wdrażania podstawowych zasad dobrego 
zarządzania w sporcie - uczciwości, rozliczalności, przejrzystości, demokracji, 
uczestnictwa i integracji społecznej w organizacjach sportowych na szczeblu 
europejskim i krajowym. 

Jednym ze trwałych rezultatów projektu #GoodGovernanceSport jest ten oto 
„Podręcznik odpowiedzialności i transparetności w organizacjach sportowych”. 
Podręcznik zawiera wskazówki i porady dotyczące optymalizacji strony www 
organizacji sportowej, publikowania wydatków publicznych oraz zwiększenia 
transparentności i odpowiedzialności organizacji sportowych na różnych pozio-
mach. W tej publikacji wyróżniono również dobre praktyki „doskonałej” strony 
internetowej oraz kilka pomysłów, jak możemy poprawić zarządzanie organiza-
cją w organizacjach sportowych. Podręcznik zawiera również wskazówki, w jaki 
sposób upewnić się, że wszystkie zainteresowane strony są świadome naszego 
procesu podejmowania wydatków finansowych oraz w jaki sposób transpa-
rentność może pomóc w rozwoju organizacji, tak aby rozszerzyć nasze kontakty 
sponsoringowe i uzyskać większe wsparcie publiczne dla organizacji. 

zastosowana metodologia:

•	 Analiza dobrych praktyk; 

•	 Porównanie stron internetowych w innych sektorach i wprowadzenie 
tych praktyk w dziedzinie sportu, podkreślając ich możliwą przenoszal-
ność; 
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•	 Metodologia ulepszania stron internetowych i to, co nasza strona inter-
netowa powinna pokazywać o naszej organizacji; 

•	 Sekcja porad i wskazówek, aby pokazać, co działało w innych organiza-
cjach i może być również wykorzystane w organizacjach sportowych; 

Ten podręcznik może być przydatnym narzędziem dla zarządów organizacji 
sportowych, ponieważ zwraca uwagę na powszechne błędy, pokazuje potrzeby 
społeczeństwa w kontakście informacji na tego rodzaju stronach internetowych, 
jak i wskazuje możliwości ulepszeń jakościowego stron www. 

Wpływ: Podręcznik ten może być użytecznym narzędziem dla menedżerów 
sportowych i decydentów na różnych szczeblach, a także dla administracji sportowej. 
Projekt promuje dobre zarządzanie oraz dostarcza pomysłów i przydatnych 
informacji wszystkim zainteresowanym stronom w sektorze.

transfer wiedzy: Treść podręcznika można przenieść również do innych 
sektorów i może być wykorzystana jako narzędzie dobrego zarządzania również w 
dziedzinie pracy  z młodzieżą, edukacji, kultury, ekologii i wielu innych sektorach. 
Może być również wykorzystywana jako materiał edukacyjny w szkołach sportowych 
i na uniwersytetach. 



t e r m i n o l o g i a
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doBre zarządzanie: Właściwe zarządzanie 
procesami podejmowania/wdrażania decyzji na 
wszystkich poziomach organizacji, zgodnie z 
zasadami transparentności, polityki finansowania, 
praworządności, równości, włączenia społecznego, 
wydajności i skuteczności. Zarządzanie jest 
„procesem podejmowania decyzji i procesem, 
w którym decyzje są wdrażane (lub nie są 
wdrażane)”. Pojęcie ładu korporacyjnego może 
odnosić się do ładu korporacyjnego na poziomie 
międzynarodowym, krajowym, lokalnym lub w 
kontekscie interakcji między innymi sektorami 
społeczeństwa. Pojęcie „dobrego rządzenia” 
często pojawia się jako model porównywany 
do nieefektywnych gospodarek lub organów 
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politycznych z rentownymi gospodarkami i organami politycznymi. Koncepcja 
koncentruje się na odpowiedzialności rządów i organów zarządzających za 
zaspokojenie potrzeb mas, a nie wybranych grup społecznych. Ponieważ kraje 
często określane jako „odnoszące największe sukcesy” to zachodnie liberalno-
demokratyczne państwa skoncentrowane w Europie i obu Amerykach, 
standardy dobrego zarządzania często porównują instytucje państwowe w 
stosunku do tych państw. Organizacje pomocowe i władze krajów rozwiniętych 
często skupiają znaczenie „dobrego zarządzania” na zestawie wymagań 
zgodnych z wizją organizacji, co sprawia, że „dobre zarządzanie” oznacza wiele 
różnych rzeczy w wielu różnych kontekstach. 

odpoWiedzialność: sytuacja, w której ktoś jest odpowiedzialny za 
rzeczy, które się wydarzyły i może podać zadowalający powód ich zaistnienia. 
Odpowiedzialność to proces kontroli zarządzania w organizacjach, w którym 
udzielane są odpowiedzi na działania danej osoby. Odpowiedzi te mogą 
być pozytywne lub negatywne. W zależności od odpowiedzi, dana osoba 
może naprawić swój błąd. Innymi słowy, odpowiedzialność odnosi się do 
indywidualnej odpowiedzialności za wykonaną pracę i odpowiadania na 
pytania rówieśników i przełożonych. Jako aspekt zarządzania, odpowiedzialność 
jest centralnym punktem dyskusji związanych z problemami w sektorze 
publicznym, niedochodowym i korporacyjnym. W przypadku ról kierowniczych, 
odpowiedzialność oznacza uznanie i przejęcie odpowiedzialności za działania, 
produkty, decyzje i polityki, w tym administrację, zarządzanie i wdrażanie w 
ramach danej roli lub stanowiska pracownika. Odpowiedzialność obejmuje 
również obowiązek zgłaszania, wyjaśniania i odpowiadania za wynikające 
konsekwencje. Liderzy często podejmują decyzje o daleko idących 
konsekwencjach, a odpowiedzialność ma istotny element etyczny. 

tranSparentność: Przejrzystość w kontekście biznesowym lub 
zarządzania to uczciwość i otwartość. Przejrzystość i odpowiedzialność są ogólnie 
uważane za dwa główne filary dobrego zarządzania. Implikacja przejrzystości 
polega na tym, że wszystkie działania organizacji powinny być wystarczająco 
skrupulatne, aby podlegać publicznej kontroli. Coraz częściej natura mediów 
społecznościowych i innych środków komunikacji oznacza, że nawet działania, 
które mają być tajne, mogą zostać wprowadzone do świadomości publicznej, 
pomimo najlepszych wysiłków organizacji, aby je ukryć. Ogólnie rzecz biorąc, 
przejrzystość to jakość bycia łatwo dostrzegalną organizacją. Znaczenie 
wtórne odnosi się do całkowitej przewidywalności, ponieważ na przykład 
w przezroczystym systemie lub programie dane wyjściowe są całkowicie 
przewidywalne dzięki znajomości danych wejściowych.

uczciWość: to posiadanie silnych zasad moralnych. To osobisty wybór, 
by trzymać się zgodnie ze stałymi standardami. W etyce uczciwość jest uważana 
za szczerość i prawdziwość lub dokładność własnych działań. Uczciwość może 
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stać w opozycji do hipokryzji, ponieważ osądzanie według standardów uczciwości 
wiąże się z wewnętrzną spójnością jako cnotą i sugeruje, że strony posiadające 
w sobie pozornie sprzeczne wartości powinny uwzględniać rozbieżności lub 
zmieniać swoje przekonania. Słowo uczciwość wyewoluowało z łacińskiego 
przymiotnika „liczba całkowita”, co oznacza całe lub pełne. W tym kontekście 
uczciwość jest wewnętrznym poczuciem „całości” wynikającym z cech takich jak 
szczerość i spójność charakteru. W związku z tym można sądzić, że inni „mają 
uczciwość” do tego stopnia, że działają zgodnie z wartościami, przekonaniami i 
zasadami, które twierdzą, że wyznają. 

praWorządność: to niejednoznaczny termin, który może oznaczać 
różne rzeczy w różnych kontekstach. W jednym kontekście termin oznacza re-
gułę zgodną z prawem. Nie można nakazać żadnej osobie zapłaty odszkodowa-
nia cywilnego ani jej ukarać, chyba że będzie to ściśle zgodne z ugruntowany-
mi i jasno określonymi przepisami i procedurami. W drugim kontekście termin 
oznacza przepis prawa. Żaden rząd nie jest ponad prawem, a żaden urzędnik 
publiczny nie może działać arbitralnie lub jednostronnie poza prawem. W trze-
cim kontekście termin oznacza regułę zgodnie z wyższym prawem. Nie można 
egzekwować żadnego niepisanego prawa, chyba że jest ono zgodne z pewnymi 
niepisanymi, uniwersalnymi zasadami sprawiedliwości, moralności i uczciwości, 
które wykraczają poza ludzkie systemy prawne.

orientacja na oSiągnięcie konSenSuSu: w rządzie opartym na 
konsensusie uczestnicy szukają tego, co jest najlepsze dla społeczeństwa - nie-
koniecznie tylko tego, czego chcą. Są skłonni do kompromisu, aby wszyscy mogli 
dojść do porozumienia. Ustawodawcy, którzy nie mogą dojść do konsensusu, 
powstrzymują rząd.

zarządzanie partycypacyjne: to praktyka polegająca na umożli-
wianiu członkom grupy, takim jak pracownicy firmy lub obywatele danej spo-
łeczności, do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji organizacyjnych. Jest to 
używane, jako alternatywa dla tradycyjnych pionowych struktur zarządzania, 
które okazały się mniej skuteczne, ponieważ uczestnicy stają się coraz mniej za-
interesowani oczekiwaniami swojego lidera ze względu na brak uznania wysiłku 
lub opinii uczestnika.

zarządzanie integracyjne: Zarządzanie integracyjne jest wzorcem 
praktyk stosowanych przez menedżerów publicznych, które ułatwia włączenie pra-
cowników sektora publicznego, ekspertów, społeczeństwa i polityków we wspólne 
rozwiązywanie problemów publicznych lub problemów interesu publicznego.

otWarta komunikacja: Otwarta komunikacja ma miejsce wtedy, 
gdy wszystkie strony są w stanie wyrazić swoje pomysły, np. w rozmowie lub 
debacie. W biznesie i organizacjach otwarta komunikacja to zdolność każdego, 
na równych warunkach i w przejrzystej relacji, do uzyskania dostępu i współdzie-
lenia zasobów komunikacyjnych na jednym poziomie, do świadczenia usług o 
wartości dodanej na innym poziomie w architekturze warstwowej systemu ko-
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munikacji. Jednym z najważniejszych celów otwartej komunikacji jest informo-
wanie interesariuszy o tym, dokąd zmierza organizacja. Kiedy pracownicy lub 
wolontariusze znają wartości i wizje kierownictwa wyższego szczebla w organi-
zacji, są bardziej świadomi tego, jak ich praca pasuje do ogólnej struktury i przy-
szłości organizacji. Otwarta komunikacja może przybrać formę podsumowania 
celów organizacyjnych i polityk, na przykład od kierownictwa wyższego szczebla 
do pracowników. Może również przybrać formę podręcznika, który komunikuje 
cele i politykę oraz przekłada je na codzienne procedury pracy dla pracowników. 

doSkonałość: jakość, którą ludzie naprawdę doceniają, ponieważ tak 
trudno ją znaleźć. To jakość, bycia naprawdę najlepszym w czymś. Kariera Mi-
chaela Jordana w koszykówce była wypełniona doskonałością. Kochamy Picassa 
i Szekspira za ich doskonałość. Kiedy widzisz doskonałość, powinieneś docenić 
pracę, którą w nią włożyłeś. Tak wiele na świecie nie osiąga doskonałości. 

zorientoWanie na Wyniki: odnosi się do oceny, która jest oparta 
raczej na produkcie niż na procesie. Wszelkie starania, w których wynik jest 
ważniejszy od działań podjętych w celu osiągnięcia tego wyniku, stanowią 
właściwy kontekst dla zjawisk ukierunkowanych na wyniki.

planoWanie Strategiczne: Systematyczny proces przewidywania 
pożądanej przyszłości i przekładania tej wizji na szeroko rozumiane cele i se-
kwencję kroków do ich osiągnięcia. 

Wizja: możliwość wykreowania przyszłości; np wizja przedsiębiorcy na 
rozwój, dane działanie. 

zarządzanie jakością: Akt nadzorowania wszystkich działań i zadań 
niezbędnych do utrzymania pożądanego poziomu doskonałości. Obejmuje to 
określenie polityki jakości, tworzenie i wdrażanie planowania i zapewniania jako-
ści oraz kontrolę jakości i jej poprawę. 

motyWacja: Po rozplanowaniu, zorganizowaniu obsady kadrowej 
następują bardziej interpersonalne elementy zarządzania: kierowanie, 
monitorowanie i motywowanie personelu. W tym momencie menedżerowie 
stoją przed trudnym zadaniem oceny umiejętności pracowników, przydzielania 
odpowiednich zadań, monitorowania postępów i wydajności. Menedżerowie 
muszą dokładnie rozumieć mocne i słabe strony każdego pracownika, a także 
aspiracje i motywacje, aby właściwie wykonywać te zadania. W rezultacie 
zrozumienie teorii motywacji jest podstawą skutecznego zarządzania 
pracownikami. Skutecznie łącząc to motywacyjne zrozumienie z oczekiwaniami 
i obowiązkami kadry zarządzającej, menedżerowie skutecznie wykorzystują 
kapitał ludzki do osiągnięcia wysokiego poziomu efektywności i satysfakcji 
pracowników.



#goodgovernancesport 
Badania ekspertów – 
oBecność organizacji 
sportowych w  
internecie 
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#goodgovernanceSport obejmuje kilka zrów-
noważonych produktów projektu, a pierwszym 
z nich był raport z badań dotyczących dobrego 
zarządzania w wymienionej dziedzinie. Raport 
z badań składa się z różnych etapów analizy pu-
blicznego wizerunku organizacji sportowych, w 
szczególności ich publicznych stron interneto-
wych – najprostszego sposobu, w jaki obywatele 
mogą dowiedzieć się, jakie są ich działania. Raport 
opiera się na ankiecie zawierającej konkretne py-
tania w zakresie dobrego zarządzania sportem we 
własnych organizacjach, na które zainteresowane 
strony z branży sportowej odpowiadały, oraz z nie-
zależnych badań ekspertów zespołu projektowe-



#GoodGovernanceSport

19

go na stronach internetowych z co najmniej 14 europejskich organizacji sporto-
wych i co najmniej dwóch organizacji z każdego kraju partnerskiego - w sumie 
14, w oparciu o następujące kryteria: 

•	 Strona internetowa w języku angielskim dla europejskich organizacji 
sportowych oraz strona internetowa w języku narodowym / języku an-
gielskim dla krajowej organizacji sportowej;

•	 Dostępne informacje kontaktowe i promocja organizacji w mediach 
społecznościowych;

•	 Cel strategiczny organizacji - wizja i strategia, cele, kamienie milowe, 
wartości;

•	 Lista członków organizacji (organizacje sportowe, kluby sportowe);

•	 Bezpieczeństwo i ochrona, integracja, polityka antydyskryminacyjna 
organizacji - dostępność ich na stronie internetowej;

•	 Statut lub inny rodzaj dokumentów założycielskich - dostępność ich na 
stronie internetowej;

•	 Kanały komunikacji decyzji zarządczej i okres aktualizacji;

•	 Lista członków zarządu / kadry organizacji dostępna online 

•	 Dodatkowe informacje o członkach zarządu dostępne online. (Krót-
ka informacja biograficzna na temat każdego członka, wyształcenia i 
doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków, przynależności do 
innych organizacji, fotografia);

•	 Inne organy organizacyjne organizacji - rada nadzorcza, komisja rewi-
zyjna, inne organy kontrolne;

•	 Procedura zmiany w zarządzaniu organizacją i mandatami;

•	 Dostępność i treść raportów finansowych (jeśli istnieją), obowiązek 
prawny w zakresie publikacji raportów finansowych (w zależności od 
kraju rejestracji organizacji).

Ramy dla badań i oceny poziomu rozliczalności i transparentności, do-
stępne na publicznych stronach internetowych organizacji, które konsorcjum 
postanowiło przeanalizować na poziomie krajowym i europejskim, zostały rów-
nież określone przez członków konsorcjum podczas spotkania inauguracyjnego 
(Sofia, marzec 2018r.). Podczas spotkania inauguracyjnego partnerzy zdecydo-
wali również o szczegółowej siatce ocen określającej zestaw parametrów do oce-
ny i przetwarzania danych, które mają być gromadzone przez każdego partnera 
w badaniu na poziomie krajowym i europejskim. 
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Konkretne organizacje, które zostały przeanalizowane, zostały wybrane 
przez konsorcjum podczas pierwszego spotkania projektowego #GoodGover-
nance (Sofia, marzec 2018r.), a kryteriami wyboru były: publiczne preferencje 
tego sportu w krajach partnerskich, zainteresowanie opinii publicznej organi-
zacją sportową, poziom otrzymanego finansowania publicznego i status uczci-
wości w sektorze sportowym. Skontaktowano się ze wszystkimi wybranymi 
organizacjami za pośrednictwem oficjalnej wiadomości e-mail, w tym pisma 
wyjaśniającego szczegóły projektu i etapy badań. Wytypowane organizacje mia-
ły możliwość odmowy udziału w badaniu. Otrzymaliśmy tylko pozytywne infor-
macje zwrotne i nie otrzymaliśmy żadnej odmowy analizy ani przez krajową, ani 
europejską organizację sportową, która otrzymała te pisma. Niektóre organiza-
cje wyraziły nawet gotowość wniesienia wkładu w działania w ramach projektu 
i wsparły jego realizację. 

Na podstawie wyników trzech etapów badania utworzono raport z ba-
dań, który zawiera przeanalizowane i porównane wyniki między europejskimi 
organizacjami sportowymi z jednej a z drugiej strony - analizy porównawcze 
wyników między krajowymi organizacjami sportowymi w krajach partnerskich. 
Raport stanowi podstawę dla ścieżki samokształcenia, która zostanie stworzona 
w celu samorozwoju liderów i menedżerów sportowych w Europie w ramach 
bieżącego projektu. Badania przeprowadzone przez zespół projektowy #Go-
odGovernanceSport zwróciły uwagę na niektóre aspekty wdrożonych zaleceń 
dotyczących dobrego zarządzania w celu uwidocznienia procesu decyzyjnego i 
finansowego aspektów zarządzania na poziomie krajowym i europejskim w 28 
krajowych i 28 europejskich organizacjach sportowych.

Różne dane zostały ujawnione w następujących częściach obecnych ba-
dań, takich jak: 

•	 Prawie 80% analizowanych organizacji sportowych można uznać za 
„dostępne w mediach społecznościowych” i istnieje wyraźne przekie-
rowanie między ich stronami internetowymi a kanałami mediów spo-
łecznościowych, których używają do przekazywania swoich wiadomo-
ści i aktualizacji.

•	 44,6% analizowanych struktur sportowych opublikowało na swoich 
stronach swoje strategiczne dokumenty, takie jak wizja, strategia, cele 
i kamienie milowe.

•	 62,5% analizowanych organizacji sportowych nie opublikowało warto-
ści jakimi kieruje się organizacja. Na poziomie krajowym tylko 25% or-
ganizacji zapewniło dostępność takich danych online.
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•	 76,8% analizowanych stron internetowych zawiera listę członków orga-
nizacji do publicznego wglądu.

•	 Tylko 48,2% analizowanej organizacji udostępniło na swoich stronach 
internetowych pliki przedstawiające politykę i inicjatywy w zakresie 
bezpieczeństwa i integracji, zapobiegania dyskryminacji oraz ponad 
połowa analizowanych stron internetowych nie przedstawiła żadnych 
informacji na temat takich zasad.

•	 71,4% wszystkich analizowanych organizacji opublikowało na swoich 
stronach swój Statut lub inny podstawowy dokument, który reguluje 
funkcjonowanie organizacji jako wskaźnik transparentności i dobrego 
zarządzania.

•	 Oddzielna sekcja dotycząca decyzji w kontekście zarządzania organi-
zacją jest dostępna w 50% analizowanych organizacji i nie ma jej na 
stronach kolejnych 50% analizowanych struktur sportowych.

•	 57,1% organizacji nie opublikowało żadnych decyzji zarządu na swo-
ich portalach publicznych w żaden sposób, a informacje te są trudno 
dostępne zarówno dla badaczy projektu, jak i szerokiej publiczności, 
którzy mogliby być zainteresowani, aby zobaczyć, jak działa konkretna 
organizacja. 42,9% wszystkich analizowanych organizacji opublikowało 
odpowiednie informacje i są one dostępne z możliwością ich wyszuki-
wania.

•	 Informacje są aktualizowane co najmniej co sześć miesięcy tylko 37,5% 
wszystkich analizowanych organizacji, a 62,5% analizowanych struktur 
sportowych aktualizuje swoje strony internetowe rzadziej lub nawet 
nie aktualizuje danych na stronie internetowej.

•	 Prawie 70% analizowanych organizacji sportowych nie opublikowa-
ło żadnych dokumentów ze spotkań kierownictwa - protokołów lub 
wniosków.

•	 83,9% ogółu analizowanych organizacji sportowych opublikowało listę 
członków zarządu

•	 Dane biograficzne członków zarządu są dostępne w 33,9% analizowa-
nych stron internetowych, a brakuje ich w przypadku 66,1% portali.

•	 Ścieżka edukacyjna i zawodowa członków zarządu do chwili, objęcia 
przez nich obecnej pozycji w analizowanej organizacji sportowej jest 
dostępna tylko u 13 organizacji (co stanowi 23,2%) i brakuje jej w 43 
organizacjach (76,8% wszystkich analizowanych federacji sportowych).
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•	 Tylko 9 organizacji (16,1%) rozważyło opublikowanie na stronie zakresu 
obowiązków swojego kierownictwa, a 83,9% nie uwzględnia takiej in-
formacji na swoich stronach internetowych.

•	 Tylko 8 organizacji opublikowało informacje o funkcjach każdego 
członka zarządu w innych instytucjach, co stanowi 14,3% wszystkich 
analizowanych organizacji, a w 48 analizowanych strukturach takie 
informacje są niedostępne, co stanowi 85,7% organizacji sportowych 
brak danych w tym wskaźniku.

•	 Prawie 70% analizowanych organizacji sportowych posiada organy 
wspierające/kontrolujące, a informacje o tych strukturach i ich działal-
ności są dostępne na portalach publicznych.

•	 64,3% analizowanych organizacji nie opublikowało informacji dotyczą-
cych procesu zmiany zarządu i mandatów zarządu.

•	 Publikację raportów finansowych stwierdzono na portalach publicz-
nych 12 analizowanych organizacji, co stanowi 21,4%. Prawie 80% orga-
nizacji (78,6%) nie opublikowało takich danych.

•	 75% analizowanych platform publicznych krajowych i europejskich or-
ganizacji sportowych nie zawiera rocznego sprawozdania. Raport rocz-
ny za każdy rok istnienia organizacji jest dostępny tylko dla 4 organiza-
cji sportowych, co stanowi 7,1% wszystkich 56 analizowanych federacji.
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•	 21,4% wszystkich analizowanych organizacji zapewniało dostępność 
informacji dotyczących różnych źródeł finansowania, które tworzą ich 
budżet, a 78,6% organizacji nie opublikowało dokumentów zapewnia-
jących śledzenie tych danych.

Zespół projektowy jest głęboko przekonany, że dane z badań mogą 
zostać wykorzystane do ulepszenia publicznych portali organizacji związa-
nych ze sportem i przyczynią się do ogólnej poprawy procesów zarządzania 
w sektorze sportu. Pełny raport i dane można znaleźć na platformie projektu:   
www.eusport.org/goodgovernance. 

przedstaw swoją strukturę zarządzania i organizacyjną.

zachowaj przejrzystość – udostępnij statut, decyzje zarządu i dokumenty 
finansowe.

podziel się swoimi wartościami i zasadami przeciwdziałania dyskryminacji.



doBre praktyki w 
zakresie  
rozliczalności i 
przejrzystości - 
analiza doBrych 
praktyk 



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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Podczas wdrażania ankiety #GoodGovernanceSport znaleziono i zano-
towano wiele dobrych praktyk stosowanych przez sektor sportowy w celu za-
pewnienia odpowiedzialności i transparentności w sporcie. W niniejszej sekcji 
przedstawimy niektóre z nich, ponieważ wierzymy, że mogą one stanowić inspi-
rację dla innych organizacji sportowych i federacji w celu poprawy ich wizerun-
ku publicznego poprzez położenie wyraźnego nacisku na zapewnienie, że ich 
działania, decyzje i transakcje finansowe mogą być łatwo monitorowane przez 
obywateli.  

doBra praktyka

Krótki opis:  przestrzeń publiczna (diavgia) zapewniana przez 
rząd do publikowania decyzji i raportów finansowych

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

Narodowe stadiony sportowe w Salonikach - organiza-
cja publiczna

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.eakth.gr/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Przekazywanie decyzji zarządu 

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:  

„DIAVGEIA” to inicjatywa programu na rzecz transpa-
rentności w Grecji. Od 1 października 2010 r. wszystkie 
instytucje rządowe są zobowiązane do publikowania 
swoich dokumentów i decyzji w online, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa narodowego 
i wrażliwych danych osobowych. Każdy dokument jest 
podpisany cyfrowo i ma przypisany niepowtarzalny in-
ternetowy numer przesyłania (IUN), który potwierdza, że 
decyzja została przesłana na „Portalu Transparentości”. 
Zgodnie z najnowszą inicjatywą ustawodawczą (ustawa 
4210/2013) Ministerstwa Reformy Administracji i e-Ad-
ministracji akty administracyjne i decyzje są nieważne, 
dopóki nie zostaną opublikowane w Internecie.

Główne cele programu dotyczą: 

 • Zapewnienie przejrzystości działań rządu

 • Wyeliminowanie korupcji poprzez łatwiejsze ujaw-
nianie jej, gdy ma miejsce.
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 • Przestrzeganie legalności i dobrej administracji

 • Wzmocnienie konstytucyjnych praw obywateli, 
takich jak udział w społeczeństwie informacyjnym

 • Ulepszenie i modernizacja istniejących systemów 
publikacji aktów i decyzji administracyjnych

 • Udostępnianie wszystkich aktów administracyj-
nych w formatach łatwo dostępnych, nawigacyj-
nych i zrozumiałych, niezależnie od poziomu wie-
dzy obywatela na temat wewnętrznych procesów 
administracji

Biorąc pod uwagę, że kryzys grecki, w tym jego przeja-
wy gospodarcze, wynikające również z nietransparent-
nych relacji między obywatelami a państwem, program 
wprowadził niespotykany dotąd poziom transparent-
ności na wszystkich poziomach greckiej administracji 
publicznej i zawarł nową „umowę społeczną” między 
obywatelem a państwem. Ta inicjatywa ma cichy, ale 
głęboki wpływ na sposób, w jaki urzędnicy radzą sobie 
ze swoją władzą wykonawczą. Bezpośrednia odpowie-
dzialność administracji, wynikająca z transparentno-
ści, którą wprowadza program, pozostawia znacznie 
mniej miejsca na korupcję i ujawnia ją o wiele łatwiej, 
gdy ma to miejsce, ponieważ każdy obywatel i każda 
zainteresowana strona ma jak najszerszy dostęp do 
wątpliwych działań. Taka zbiorowa kontrola może być 
niezwykle skuteczna, ponieważ pozwala obywatelom 
bezpośrednio zaangażowanym lub zainteresowanym 
daną kwestią zbadać ją dogłębnie, zamiast pozostawiać 
publiczną kontrolę mediom, których wybór zagadnień 
musi być koniecznie ograniczony i ukierunkowany na 
sensacyjne tematy. (Dostępne na diavgeia.gov.gr/en w 
dniu 29.7.2019).
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W tym kontekście wszystkie instytucje publiczne, wła-
dze i organizacje (takie jak Narodowe Stadiony Spor-
towe w Salonikach) są zobowiązane do posiadania 
następującego obrazu na swojej głównej stronie inter-
netowej, który prowadzi do ich przestrzeni publicznej, 
gdzie zamieszczają wszystkie decyzje zarządu.

Źródło: Strona główna Krajowych Stadionów Sportowych w Salonikach
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doBra praktyka

Krótki opis:  korzystanie z protokołu Wcag w celu uzyskania do-
stępu do sieci. 

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

Europejski Komitet Paraolimpijski 

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.europaralympic.org/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Dostępność

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:  

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych 
(WCAG) są częścią serii wytycznych dotyczących do-
stępności stron internetowych opublikowanych przez 
Inicjatywę Dostępności do Sieci (WAI) World Wide Web 
Consortium (W3C), głównej międzynarodowej organi-
zacji normalizacyjnej w Internecie. Stanowią one zestaw 
zaleceń dotyczących zwiększenia dostępności treści 
internetowych, przede wszystkim dla osób niepełno-
sprawnych - ale także dla wszystkich aplikacji klienc-
kich, w tym bardzo ograniczonych urządzeń, takich jak 
telefony komórkowe. WCAG 2.0, został opublikowany w 
grudniu 2008 r. i stał się normą ISO, ISO / IEC 40500: 
2012 w październiku 2012 r. WCAG 2.1 stał się rekomen-
dacją W3C w czerwcu 2018 r.

WCAG 2.0 został opublikowany jako Rekomendacja 
W3C 11 grudnia 2008 r. Składa się on z dwunastu wy-
tycznych (nietestowalnych) zorganizowanych według 
czterech zasad (strony internetowe muszą być widocz-
ne, funkcjonalne, zrozumiałe i solidne). Każda wytyczna 
ma sprawdzalne kryteria powodzenia (łącznie 61). Tech-
niki W3C dla WCAG 2.0 to lista technik, które pomagają 
autorom spełnić wytyczne i kryteria sukcesu. Techniki 
są okresowo aktualizowane, a zasady, wytyczne i kryte-
ria sukcesu są stabilne i nie ulegają zmianie (dostępne 
na stronie en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessi-
bility_Guidel#WCAG_2.0 w 29/7/2019)
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Istnieje kilka narzędzi online, które oceniają dostępność 
sieci w kontekście WAG2.0, ale nie ma narzędzia, które 
może wykryć wszystkie kwestie związane z wytycznymi 
WAG2.0. Europejski Komitet Paraolimpijski jest przykła-
dem organizacji sportowej, w której nie znaleziono błę-
dów przy użyciu znanych nam narzędzi/programów.

Źródło: Strona główna Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego
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doBra praktyka

Krótki opis:  dostępność dla osób z wadami wzroku

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

Międzynarodowa Federacja Sportów Niewidomych

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: http://www.ibsasport.org/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Dostępność

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:  

Według WCAG 2.0 wspomnianego w poprzedniej do-
brej praktyce minimalne wymagania dotyczące kontra-
stu kolorów na stronie internetowej są następujące:

 • Wizualna prezentacja tekstu i obrazów tekstu ma 
współczynnik kontrastu co najmniej 4,5: 1

 • Duży tekst: Duży tekst i obrazy dużego tekstu mają 
współczynnik kontrastu co najmniej 3: 1

 • Przykładowo: Tekst lub obrazy tekstu, które są czę-
ścią nieaktywnego komponentu interfejsu użyt-
kownika, które są czystą dekoracją, które nie są 
widoczne dla nikogo lub które są częścią obrazu 
zawierającego inne treści wizualne, nie wymagają 
kontrastu.

 • Logotypy: tekst będący częścią logo lub nazwy 
marki nie ma wymogu minimalnego kontrastu.

Celem tego kryterium sukcesu jest zapewnienie wy-
starczającego kontrastu między tekstem a jego tłem, 
tak aby mógł on być czytany przez osoby o umiarkowa-
nie słabym wzroku (które nie stosują technologii wspo-
magających kontrast). W przypadku osób niemających 
braków w kolorze, odcień i nasycenie mają minimalny 
wpływ na czytelnośc ocenianą na podstawie wydajności 
czytania lub nie mają żadnego wpływu na czytelność. 
Niedobory kolorów mogą mieć pewien wpływ na kon-
trast luminancji. Dlatego w zaleceniu kontrast oblicza się 
w taki sposób, że kolor nie jest kluczowym czynnikiem,
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tak aby osoby z problemami widzenia kolorów miały 
również odpowiedni kontrast między tekstem a tłem. 
(Dostępne w www.w3.org na 29.7.2019)

Błędy kontrastu są bardzo częste na stronach interneto-
wych. Strona Międzynarodowej Federacji Sportów Nie-
widomych jest rzadkim przykładem organizacji spor-
towej, w której żadne narzędzie, którego użyliśmy, nie 
zawiera błędów kontrastu. 

Źródło: Strona główna Międzynarodowej Federacji Sportów Niewidomych
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doBra praktyka

Krótki opis:  Szczegóły zarządzania jako narzędzie do rozliczalności

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

Unia Europejskich Związków Piłki Nożnej

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: http://www.uefa.com 

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Odpowiedzialność

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:  

Strona internetowa UEFA jest doskonałym przykładem 
udostępnienia wszystkich informacji o członkach zarzą-
du, a następnie o ich obowiązkach. Jest to doskonałe 
narzędzie rozliczalności w organizacjach sportowych, 
ponieważ każdy wie, kto jest odpowiedzialny za co.

Dokładniej mówiąc, na stronie „o UEFA” możemy znaleźć 
wszystkich członków wszystkich komitetów i paneli. Każ-
dy członek każdego panelu lub komitetu ma określony 
zakres odpowiedzialności, po czym następuje obszerne 
CV każdego z nich. Ponadto, każdy z członków Zarządu 
jest opatrzony indywidualnym zdjęciem. Okresowo moż-
na znaleźć listę członków innych organów organizacji, 
takich jak rada konsultacyjna, rada kontrolna lub rada 
nadzorcza. Ponadto, możemy znaleźć procesy zmian w 
zarządzaniu zarządem, które są dostępne do pobrania.

Źródło: Strona internetowa „o UEFA”
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doBra praktyka

Krótki opis:  łatwy dostęp do raportów finansowych

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

Światowa Federacja Curlingu 

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: http://www.worldcurling.org/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Sprawozdawczość finansowa

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:  

Aby osiągnąć przejrzystość w organizacji, musisz mieć 
specjalną stronę dla wszystkich raportów finanso-
wych w oczywistym miejscu, do którego każdy może 
mieć łatwy dostęp.

Idealnym przykładem transparentności sprawozdań 
finansowych jest strona internetowa Światowej Fe-
deracji Curlingu. Na stronie internetowej znajduje 
się sekcja poświęcona sprawozdaniom finansowym, 
nazwana „Roczne sprawozdanie finansowe”. Znaj-
dują się tam informacje o tym, gdzie i w jaki sposób 
publikuje się sprawozdanie finansowe. Roczne spra-
wozdania finansowe Światowej Federacji Curlingu są 
publikowane 30 czerwca każdego roku. Sprawozda-
nia za lata 2015, 2016, 2017 i 2018 są również dostępne. 
Sprawozdania są bardzo szczegółowe i zawierają wy-
jaśnienia dotyczące dochodów i wydatków (dotacje, 
projekty, sponsorzy, płatności itp. ).

Co ciekawe wszystkie te raporty mogą być udostęp-
niane za pomocą jednego kliknięcia każdemu w me-
diach społecznościowych, takich jak Facebook, Twit-
ter i LinkedIn.
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Źródło: strona internetowa WCF - sekcja „Roczne sprawozdanie finansowe”.
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doBra praktyka

Krótki opis:  komunikacja, wartości organizacji     

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

ICF - Międzynarodowa Federacja Kajakarska

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.canoeicf.com/ 

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Komunikacja z szeroką publicznością

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:  

Bardzo ważne jest, aby organizacja prowadziła otwartą 
komunikację. Otwartość organizacji budzi zaufanie oby-
wateli, ponieważ pokazuje, że organizacja nie ma nic do 
ukrycia i nie ma się czego obawiać.

Międzynarodowa Federacja Kajakarska jest doskonałym 
przykładem organizacji sportowej, która stara się ko-
munikować z szeroką publicznością i podkreślać swoje 
wartości. Dokładniej mówiąc, ICF wykorzystuje wszyst-
kie popularne kanały mediów społecznościowych, takie 
jak Facebook, YouTube, Twitter i Instagram. Wizja i misja 
są udostępnione w sposób krótki i jasny. Znajdziemy tu 
również szczegółowo podane podstawowe wartości or-
ganizacyjne federacji. Ponadto, możemy znaleźć pełną 
listę wszystkich członków organizacji. Innym powodem, 
dla którego uważamy, że organizacja ta jest otwarta dla 
szerokiej publiczności, jest to, że posiada Komisję ds. 
Różnorodności i Integracji oraz całą zakłądkę interneto-
wą poświęconą temu zagadnieniu.

Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że jest to 
funkcjonalna strona internetowa z nowoczesnym wy-
glądem, przyjazna użytkownikowi i dużą ilością  przy-
datnych informacjach dla każdego.
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Źródło: https://www.canoeicf.com/    
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doBra praktyka

Krótki opis:  partycypacyjny udział, zorientowanie na konsensus, 
transparentność sprzyjające włączeniu społecznemu 
oraz zgodne z zasadą państwa prawa.

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

AIDA — International Association for the Development 
of Apnea (Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Bezdechu)

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.aidainternational.org/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Komunikacja z szeroką publicznością, lista i biogra-
fia wszystkich sportowców, sędziów i członków zarzą-
du; przekazywanie decyzji zarządu; odpowiedzialność, 
przejrzystość, dostępność; dane kontaktowe (adres 
e-mail, numer telefonu, adres fizyczny; zdjęcia sportow-
ców i członków)

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:  

Ta strona zawiera wiele informacji, przedstawionych zro-
zumiale dla użytkownika; przydatne linki i listy członków 
zarządu, w tym krótkie biografie każdego członka; co-
tygodniowe aktualizacje rankingów i wyniki zawodów 
sportowców, w tym biografie i zdjęcia sportowców; do-
brze określone informacje kontaktowe; opis komitetu 
medycznego i naukowego; listy członków zgromadzenia;

Wyraźnie widoczne na stronie:

Ogólna strategia; Członkowie komitetu; Członkowie 
rady ekspertów; Projekty medyczne i naukowe; Proce-
dury medyczne i formularze; Incydenty i statystyki

Witryna zawiera również listę dokumentów:

 • AIDA Statut

 • Documenty dla sportowców AIDA 

 • Documenty dla instruktorów AIDA

 • Documenty dla sędziów AIDA

 • Documenty dla uczniów AIDA

 • Documenty dla organizatorów zawodów
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 • Media

 • Standardy bezpieczeństwa

 • Kodeks postępowania

Źródło: https://www.aidainternational.org/
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doBra praktyka

Krótki opis:  1. uczciwość: pełnienie funkcji Strażników Sportu, 
rekreacji, aktywności lub terenu

2. definiowanie i ocena roli zarządu

3. realizacja wizji, misji i celu

4. obiektywność: zrównoważona, integracyjna i wy-
kwalifikowana rada dyrektorów

5. normy, systemy i kontrole

6. odpowiedzialność i przejrzystość

7. zrozumienie i zaangażowanie w wizję sportu. 

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

UEFA - Unia Europejskich Związków Piłki Nożnej - jest 
organem zarządzającym europejską piłką nożną i orga-
nizacją patronacką dla 55 federacji krajowych.

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.uefa.com/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

 • wielojęzyczna strona internetowa (angielski, francu-
ski, niemiecki, polski, hiszpański, portugalski, włoski…)

 • Strona internetowa zawiera również listę dokumentów: 

– Organy dyscyplinarne

– Zapobieganie ustawianiu wyników meczów

– Stowarzyszenia członków (wszyscy członkowie z 
ich odpowiednimi opisami i informacjami)

Społeczna odpowiedzialność:

 • Piłka nożna i uchodźcy - Podejmowanie kluczowych 
wyzwań

 • Sprawozdanie UEFA na temat piłki nożnej i odpowie-
dzialności społecznej 2016/17

 • Gramy dla naszej planety - raport UEFA/WWF

 • Podręcznik dla osób niepełnosprawnych UEFA/CAFE 
Disability Officer (UEFA/CAFE Disability Officer Han-
dbook)
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Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę:  

 • Kolor w piłce nożnej - poradnik FA/UEFA

 • UEFA Super Cup 2017 Przewodnik dla widzów niepeł-
nosprawnych (MKD)

 • UEFA Super Cup 2017 Przewodnik dla niepełno-
sprawnych widzów (angielski)

 • 2017 Finał Ligi Mistrzów UEFA: przewodnik dla nie-
pełnosprawnych widzów

 • Przewodnik dla niepełnosprawnych widzów - Friends 
Arena, Sztokholm, CAFE Football

 • Sprawozdanie UEFA na temat piłki nożnej i odpowie-
dzialności społecznej 2015/16

 • Fundacja na rzecz Dzieci UEFA - sprawozdanie z 
działalności 2015/16

 • UEFA EURO 2016: Odpowiedzialność społeczna i 
zrównoważony rozwój - raport po wydarzeniu

 • Belgijska piłka nożna przeciwko homofobii: 1-0!

 • Program zaangażowania kobiet

 • Zjednoczeni w radości, jaką przynosi piłka nożna.

 • Podnoszenie świadomości i zrozumienia różnorod-
ności w fińskiej piłce nożnej

 • Trenerzy piłki nożnej na całe życie

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:  

Komitet Wykonawczy UEFA jest najwyższym organem 
wykonawczym UEFA. Składa się z Prezydenta UEFA, 16 
innych członków wybranych przez Kongres UEFA oraz 
dwóch wybranych przez Związek Klubów Europejskich i 
jednego przez Ligi Europejskie.

Wszystkie informacje, w tym zdjęcia i biografie każdego 
członka zarządu, prezesa i wszystkich innych pracowni-
ków, są dostępne online.

Rola medycyny i lekarza drużyny w piłce nożnej stała się 
kluczowa we współczesnej grze - UEFA wnosi istotny 
wkład w dziedzinę medycyny piłkarskiej, kontuzji i na-
uki o sporcie.
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doBra praktyka

Krótki opis:  jest partycypacyjny, zorientowany na konsensus, 
rozliczalny, przejrzysty, elastyczny, skuteczny i wy-
dajny, sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecz-
nemu oraz zgodny z zasadą praworządności.

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

Riječki sportski savez (Rijeka Sports Association)

Stowarzyszenie Sportowe w Rijece

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://rss.hr/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Ta strona zawiera wiele informacji, łatwo zrozumiałych 
dla użytkownika; przydatne linki i listy członków zarzą-
du, w tym krótkie biografie każdego członka; cotygo-
dniowe aktualizacje wiadomości i wydarzeń, w tym bio-
grafie i zdjęcia członków zarządu; miesięczne i roczne 
raporty oraz decyzje dotyczące zarządzania są regular-
nie publikowane na stronie internetowej; dobrze zde-
finiowane informacje kontaktowe; opis komitetu me-
dyczno-naukowego; lista członków zgromadzenia;

Wyraźnie widoczne na stronie internetowej:

 • Statut

 • Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji branż sportowych

 • Zestaw reguł dotyczący klasyfikacji klubów sportowych

 • Zestaw przepisów o współfinansowaniu programu 
dla przyszłych sportowców

 • Zestaw przepisów dotyczących opłat za osiągnięte 
wyniki sportowe

 • Zmienione roczne sprawozdanie finansowe za lata 
2015–2018

 • Zarząd (protokół)

 • Zgromadzenie (protokół)

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe: 

Komunikacja ze społeczeństwem, sprawozdawczość fi-
nansowa, przekazywanie decyzji zarządu, rozliczalność, 
przejrzystość, dostępność.
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doBra praktyka

Krótki opis:  organizacja pozarządowa (ngo)

jako organizacja pozarządowa, engSo jest orga-
nizacją nie nastawioną na zysk, która ponosi odpo-
wiedzialność publiczną, a zatem jest częścią społe-
czeństwa obywatelskiego zajmującą się kwestiami 
społecznymi i politycznymi.

the european Sports ngo (europejska Sportowa or-
ganizacja pozarządowa)

jako europejska organizacja pozarządowa ds. Sportu 
engSo jest częścią ruchu sportowego, którego misją 
jest promowanie zainteresowania sportem maso-
wym w europie.

engSo - european non-governmental Sports orga-
nisation

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

ENGSO

European Non-Governmental Sports Organisation

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.engso.eu/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Komunikacja z ogółem społeczeństwa, sprawozdaw-
czość finansowa, przekazywanie decyzji zarządu, odpo-
wiedzialność, transparentność, dostępność;

ENGSO jest aktywnym liderem w polityce sportowej, 
silną organizacją sieciową dla sportu w Europie i odpo-
wiednikiem europejskich instytucji rządowych zajmują-
cych się bezpośrednio lub pośrednio sportem. Właśnie 
dlatego ENGSO prowadzi tak wiele działań. Oprócz orga-
nizowania wydarzeń, ENGSO przewodził i był partnerem 
w kilku projektach unijnych mających na celu uchwyce-
nie europejskich problemów sportowych, przed którymi 
stoją dzisiejsze organizacje sportowe. Oprócz aktywnej 
komunikacji i rozpowszechniania informacji ENGSO od-
grywa wiodącą rolę w reprezentowaniu sportu oddolne-
go wśród instytucji Unii Europejskiej i Rady Europy.
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Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę:  

ENGSO opracowuje i broni wspólnych stanowisk w kwe-
stiach związanych ze sportem masowym, udostępnia 
wyniki swoich projektów bezpłatnie i publikuje kwartal-
ny biuletyn.

Ta strona zawiera wiele informacji, ładnie zorganizowa-
nych i łatwo zrozumiałych; przydatne linki i listy człon-
ków zarządu, w tym krótkie biografie każdego członka; 
cotygodniowe aktualizacje wiadomości i wydarzeń, w 
tym biografie i zdjęcia członków zarządu; Miesięczne i 
roczne raporty oraz decyzje dotyczące zarządzania są 
regularnie publikowane na stronie internetowej; dobrze 
zdefiniowane informacje kontaktowe; lista członków 
zgromadzenia; statut.

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe :

Wizja

Wizją ENGSO jest bycie wiodącym głosem ochotni-
czych organizacji sportowych w Europie.

Misja

Misją ENGSO jest promowanie interesów organizacji 
sportowych w Europie.

Cele

Głównym celem ENGSO jest bycie organizacją budują-
cą porozumienie w celu:

 • zapewnienia platformę wymiany wiedzy i informacji;
 • dyskutowania i lobbowania na temat bieżących kwe-

stii politycznych dotyczących sportu;
 • szukania wspólnych stanowisk w kwestiach sporto-

wych i publikowania ich;
 • zacieśniania współpracy z innymi organami sporto-

wymi;
 • przyczyniania się do międzyrządowej współpracy 

sportowej i reprezentowania głównych stanowisk or-
ganizacji pozarządowej na innych europejskich spo-
tkaniach związanych ze sportem;

 • rozwijania i wspierania ENGSO Youth
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Struktura organizacji

Jeśli chodzi o funkcjonowanie ENGSO, organami, które 
odgrywają rolę w prowadzeniu organizacji, są Zgroma-
dzenie Ogólne, Komitet Wykonawczy i różne grupy ro-
bocze. Na stronie internetowej możemy poznać struk-
turę ich organizacji i poznać członków, którzy stoją za 
wszystkimi osiągnięciami ENGSO.
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doBra praktyka

Krótki opis:  MOVING AGE to międzynarodowa sieć stymulująca i 
ułatwiająca wymianę wiedzy i dobrych praktyk w spo-
rcie i aktywności fizycznej dla osób starszych.

Główne cele sieci to:

 • Regularna wymiana wiedzy i doświadczeń między 
partnerami sieci.

 • Gromadzenie i  rozpowszechnianie istniejącej wie-
dzy na temat aktywnego starzenia się za pomocą 
narzędzi cyfrowych.

 • Promowanie i inicjowanie partnerstw wewnątrz 
sieci oraz między zainteresowanymi stronami/sie-
ciami międzysektorowymi.

 • Stymulowanie nowych projektów partnerów siecio-
wych.

 • Rekrutacja nowych partnerów sieciowych.

 • Dostarczanie wiedzy specjalistycznej/ekspertów w 
celu uzyskania porad i konsultacji.

MOVING AGE jest wynikiem projektu Active Age, prze-
prowadzonego przez 10 europejskich organizacji spor-
towych dla wszystkich w ramach „Działań przygoto-
wawczych 2012 w dziedzinie sportu” Dyrekcji Generalnej 
Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury. MOVING AGE 
obejmuje faktycznie 25 zarejestrowanych podmiotów i 
jest kierowany przez ISCA.

Sieć jest otwarta dla wszystkich podmiotów z sektora 
sportowego i spoza niego, zainteresowanych promowa-
niem aktywności fizycznej i sportu dla osób starszych.

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

The International Sport and Culture Association (ISCA) - 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu i Kultury (ISCA)

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: http://isca-web.org/english/home
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Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu i Kultury (ISCA) 
to globalna platforma otwarta dla organizacji działają-
cych w dziedzinie sportu dla wszystkich, sportów re-
kreacyjnych i aktywności fizycznej. Utworzony w 1995 
r. ISCA jest dziś globalnym podmiotem ściśle współ-
pracującym ze swoimi 231 organizacjami członkowski-
mi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi 
oraz zainteresowanymi stronami z sektora publicznego 
i prywatnego. Jego 40 milionów indywidualnych człon-
ków z 83 krajów na pięciu kontynentach reprezentuje 
zróżnicowaną grupę ludzi działających w ramach dzia-
łalności młodzieżowej, sportowej i kulturalnej.

Stworzony w celu zapewnienia alternatywy dla postawy 
międzynarodowych federacji sportowych w coraz więk-
szym stopniu opartej na wynikach, ISCA szybko się rozwija 
od momentu powstania. Stowarzyszenie jest zarządzane 
przez komitet wykonawczy złożony z dziewięciu wybra-
nych członków, a kierowane jest przez komitety kontynen-
talne i techniczne. Sekretariat ma siedzibę w Kopenhadze.

W sekcji członkowskiej można uzyskać ogólny przegląd 
członkostwa ISCA, a także informacje kontaktowe doty-
czące wszystkich organizacji członkowskich ISCA.

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe :  

Ta strona zawiera wiele informacji; przydatne linki i li-
sty członków zarządu, w tym krótkie biografie każdego 
członka; aktualizacje wiadomości i wydarzeń, w tym 
biografie i zdjęcia członków zarządu; Miesięczne i rocz-
ne raporty oraz decyzje dotyczące zarządzania są re-
gularnie publikowane na stronie internetowej; dobrze 
zdefiniowane informacje kontaktowe; lista członków 
zgromadzenia; statut; Kodeks postępowania; Kodeks 
etyczny; przegląd projektów; strategię; raporty budże-
towe;  strukturę składek członkowskich; podręczniki i 
opisy projektów.
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doBra praktyka

Krótki opis:  europejskie Stowarzyszenie Sportu uniwersyteckie-
go oprócz zawodów sportowych i innych wydarzeń 
edukacyjnych prowadzi również niezależne projekty 
wraz z innymi partnerami. eadin to projekt mający 
na celu stworzenie ogólnoeuropejskiej mentalności 
antydopingowej w sektorze młodzieży.

W obszarze równych szans euSa wspiera projekty 
promujące równość płci w sporcie, mieszany udział 
sportowców płci męskiej i żeńskiej w sporcie oraz 
równość płci w edukacji trenerskiej.

W dziedzinie edukacji poprzez sport euSa w 2004 r. 
uruchomiła wystawę poświęconą sportowi uniwer-
syteckiemu w europie. euSa bierze również czynny 
udział w promowaniu wydarzeń, takich jak europejski 
tydzień Sportu, międzynarodowy dzień Sportu uni-
wersyteckiego i międzynarodowy dzień Studentów. 

projects in an area of Safeguarding focus on tackling 
and combatting sexual violence and harrasment in 
european sport.

empowered nation - enact to 2-letni projekt pro-
mujący równość płci w sporcie, uruchomiony w 2018 
roku. projekt jest prowadzony przez euSa institute 
(Slo), z partnerami projektu portugalską federacją 
Sportu uniwersyteckiego - fadu (por), uniwersytet 
uludag (tur) oraz klub lekkoatletyczny uniwersyte-
tu w Budapeszcie - Beac (hun). projekt jest współ-
finansowany przez program erasmus+ unii europej-
skiej.

głównym celem instytutu euSa jest wspieranie roz-
woju sportu uniwersyteckiego w Słowenii i europie. 
realizuje zadania zawodowe, techniczne i organiza-
cyjne mające na celu zapewnienie edukacji sporto-
wej na poziomie uniwersyteckim, współpracując z 
european university Sports association (euSa) i in-
nymi organizacjami.
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instytut jest organizacją pozarządową non-profit za-
łożoną w celu rozwijania sportu uniwersyteckiego, 
organizowania imprez sportowych, prowadzenia za-
jęć i projektów sportowych oraz edukacji na temat 
sportu na poziomie uniwersyteckim. W tym celu in-
stytut organizuje również różne seminaria, warsztaty 
oraz inne wydarzenia i działania edukacyjne związane 
ze sportem i edukacją, do których jego członkowie są 
odpowiednio przeszkoleni. realizując swój cel, insty-
tut współpracuje z osobami, grupami interesu, spo-
łeczeństwem obywatelskim, organizacjami pozarzą-
dowymi, osobami fizycznymi i osobami prawnymi na 
poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

European University Sports Association

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.eusa.eu/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę:

Ta strona zawiera wiele informacji; przydatne linki i li-
sty członków zarządu, w tym krótkie biografie każdego 
członka; aktualizacje wiadomości i wydarzeń, w tym 
biografie i zdjęcia członków zarządu; Miesięczne i rocz-
ne raporty oraz decyzje dotyczące zarządzania są re-
gularnie publikowane na stronie internetowej; dobrze 
zdefiniowane informacje kontaktowe; lista członków 
zgromadzenia; statut; Kodeks postępowania; Kodeks 
etyczny; przegląd projektów; strategię; raporty budżeto-
we; strukturę składek członkowskich; podręczniki i opi-
sy projektów; wydarzenia EUSA, regulamin; krótki prze-
wodnik rejestracji; statut; logo; politykę RODO.

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe :

1. Nazwa stowarzyszenia to „Europejskie Uniwersyteckie 
Stowarzyszenie Sportowe”, a oficjalny skrót związku to 
„EUSA” (zwany dalej „Stowarzyszeniem”). Stowarzyszenie 
działała non-profit i nie realizuje celów komercyjnych.

2. Celami EUSA są:

a) utrzymywać i rozwijać regularną komunikację mię-
dzy federacjami krajowymi;
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b) koordynowanie zawodów, konferencji, masowych 
imprez sportowych i innych działań zarówno na po-
ziomie uniwersyteckim, jak i krajowym;

c) reprezentowanie sportu uniwersyteckiego w ogóle, 
a federacji członkowskich w szczególności w odnie-
sieniu do organizacji europejskich;

d) zachęcanie i wspieranie promocji etyki, fair play, 
równości płci i dobrego zarządzania w sporcie, a także 
edukacji studentów uniwersytetów poprzez sport

e) zachęcanie do stosowania środków ochrony zdro-
wia sportowców i wspieranie tych działań;

f) działania przeciwko dopingowi w sporcie i wszelkim 
innym manipulacjom

g) rozpowszechnianie w całej Europie ideałów sportu 
uniwersyteckiego w ścisłej współpracy z Międzynaro-
dową Federacją Sportów Uniwersyteckich (FISU) i in-
nymi organizacjami europejskimi.
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doBra praktyka

Krótki opis:  gaiSf jest globalnym stowarzyszeniem międzyna-
rodowych federacji sportowych, organem parasolo-
wym złożonym z niezależnych i niezależnych mię-
dzynarodowych federacji sportowych oraz innych 
międzynarodowych organizacji związanych ze spor-
tem i wydarzeniami.

założony w 1967 r. gaiSf jest kluczowym filarem 
szerszego ruchu sportowego i działa jako głos dla 
125 członków, członków stowarzyszonych i obserwa-
torów, które obejmują zarówno olimpijskie, jak i nie-
olimpijskie organizacje sportowe.

globalne Stowarzyszenie międzynarodowych federa-
cji Sportowych.

Organizacja, która 
wdrożyła dobrą  
praktykę:  

Globalne Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji 
Sportowych

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://gaisf.sport/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Ta strona internetowa zawiera wiele informacji; przydat-
ne linki i listy członków zarządu, w tym krótkie biogra-
fie każdego z członków; regularnie publikowane są na 
stronie internetowej aktualne wiadomości i wydarzenia, 
w tym biografie i zdjęcia członków zarządu; miesięczne 
i roczne sprawozdania i decyzje dotyczące zarządzania; 
informacje kontaktowe; lista członków zgromadzenia; 
statuty; kodeks postępowania; kodeks etyczny; przegląd 
projektów; strategia; sprawozdania budżetowe; spra-
wozdania finansowe; stan kont; struktura opłat człon-
kowskich; podręczniki i opisy projektów; statuty; logo; 
politykę RODO;

Wizja

Wizją GAISF jest „Zjednoczonym głosem sportu, chro-
niącym interesy federacji międzynarodowych“. Wizja ta 
obejmuje wieloaspektową rolę GAISF: od wspierania fe-
deracji członkowskich we wspinaniu się na „piramidę” 
sportu olimpijskiego, po tworzenie usług i wydarzeń
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Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

ukierunkowanych na IF z korzyścią dla członków. GAISF 
w równym stopniu angażuje się w pomoc swoim człon-
kom w promowaniu sportu na każdym szczeblu i w każ-
dym zakątku świata, od zawodów oddolnych po zawody 
na szczeblu elitarnym, niezależnie od tego, gdzie człon-
kowie mają krajowe organizacje i wydarzenia.

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe :

Misja

Misją GAISF jest służenie, reprezentowanie, promowa-
nie i ochrona wspólnych interesów jej członków oraz 
pomoc w osiąganiu ich globalnych celów. W szczegól-
ności GAISF ma na celu ułatwienie i promowanie wy-
miany wiedzy między członkami, wspieranie organizacji 
SportAccord i IF Forum, opracowanie specjalnych usług 
dla członków w wyjątkowych obszarach oraz organizo-
wanie i koordynowanie imprez sportowych.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przekazywany 
jest członkowi GAISF co najmniej na miesiąc przed po-
siedzeniem. Zgodnie z art. 25 ust. 1 statutu GAISF porzą-
dek obrad musi zawierać następujące punkty:

a) otwarcie posiedzenia;

b) apel;

c) przyjęcie porządku obrad z zastrzeżeniem art. 25. 2;

d) wystąpienie prezesa;

e) wyznaczenie kontrolerów (jeśli dotyczy);

f) zawieszenie lub wydalenie członka (w stosownych 
przypadkach);

g) zatwierdzenie protokołu poprzedniego Walnego 
Zgromadzenia;

h) sprawozdania z działalności;

i) kwestie finansowe (bilans, sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z audytu, budżet, audyt. . . );

j) zmiany statutu (jeśli dotyczy);

k) głosowanie i wybory (jeśli dotyczy);
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l) nowe wnioski o członkostwo;

m) pozycje przedstawiane do celów informacyjnych;

n) sprawy wniesione z posiedzeń członków;

o) datę i miejsce następnego posiedzenia

Rada jest organem wykonawczym GAISF. Składa się z 9 
członków, w tym Prezydenta wybieranego przez Zgro-
madzenie Ogólne.
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porównanie stron  
internetowych w  
innych sektorach i  
wprowadzenie doBrych 
praktyk w dziedzinie 
sportu, z podkreśleniem 
ich ewentualnego  
transferu.



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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Różne sektory w naszej gospodarce rozwijają się w różnym tempie, a ta 
różnica w poziomach zarządzania może wspierać rozwój mniej uregulowanych 
sektorów poprzez dostosowanie działających modeli i praktyk. Dzięki różnym 
praktykom i działaniom, wdrażanym w podmiotach pozarządowych, rządowych, 
a nawet komercyjnych, sektory sportowe mogą zostać  zainspirowane do przyję-
cia niektórych z praktyk celem poprawy ich wizerunku. Jedne z najistotniejszych 
przykładów zespół projektu #GoodGovernanceSport zebrał w niniejszej sekcji. 

doBra praktyka

Krótki opis: gdobra praktyka w zakresie publikowania raportów 
rocznych i sprawozdań finansowych

Podmiot, który wdrożył 
dobrą praktykę: Care Alliance Ireland

Sektor analizowanego 
podmiotu:

Organizacja pozarządowa/krajowa sieć organizacji wo-
lontariackich wspierających opiekunów rodzinnych

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: http://www.carealliance.ie

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Przejrzystość, sprawozdawczość finansowa

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:

Care Alliance Ireland otrzymała nagrodę Good Gover-
nance Award w 2018 r. - nagrodę, która uznaje i pro-
muje dobre praktyki zarządzania w obszarze rocznych 
sprawozdań i innych obszarów dobrych praktyk zarzą-
dzania przez organizacje nienastawione na zysk w Ir-
landii (w kategorii 1 - tylko wolontariusze i organizacje 
o rocznych obrotach poniżej 250 000 euro). Organizacja 
spełniła wszystkie kryteria oceny - zapewnia jasny prze-
gląd wyników organizacji w ubiegłym roku, wpływów, 
zarządzania zarządem, finansowania i szczegółowej 
sprawozdawczości finansowej. Roczne sprawozdanie 
z działalności organizacji dostępne jest tutaj:  http://
www.carealliance.ie/userfiles/file/CAI%20-%202017%20
Original%20Signed%20Financial%20Statements%20
incl_%20Detailed%20P%26L(1).pdf
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Czy jest w pełni moż-
liwy do adaptacji czy 
powinien zostać do-
stosowany. Jeśli należy 
dostosować - porady 
i wskazówki, jak to 
zrobić?

Może być w pełni zaadaptowany  lub dostosowywany ora-
zmoże stanowić przykład dla organizacji sportowych, jak 
mogą wyglądać raporty roczne.

Szablon rocznego sprawozdania z działalności został opra-
cowany przez Panel Judges of Good Governance Award 
(Zespół Sędziów Nagrody Dobrego Zarządzania), który 
składa się z osób o różnym profilu i odpowiednim do-
świadczeniu i wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie. Sza-
blon jest dostępny tutaj: https://goodgovernanceawards.
ie/wp-content/uploads/sites/176/2017/06/Annual-Repor-
t-Template.pdf

Źródło: https://goodgovernanceawards.ie/winners-2018/ 



64

Podręcznik odpowiedzialności i transparentności w organizacjach sportowych

doBra praktyka

Krótki opis: dobre praktyki w zakresie przejrzystości – opubliko-
wane wynagrodzenia 

Podmiot, który wdrożył 
dobrą praktykę: Buffer - intuitive social media management platform

Sektor analizowanego 
podmiotu: Prywatna firma

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://buffer.com/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Transparentność i rozliczalność 

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:

Firma publikuje informacje o wynagrodzeniach pra-
cowników w dokumencie Google Doc, który jest do-
stępny dla wszystkich. Link jest dostępny tutaj: https://
docs.google.com/spreadsheets/d/11s9VSyf4yaYUsqB-
KLaVH78NL8wdl8gXoj5BGAzjIFuc/edit#gid=671465451

Firma posiada formułę obliczania wynagrodzeń, a powo-
dem takiej otwartości jest to, że pracownicy są bardziej 
zmotywowani, świadomi faktu, że otrzymują sprawie-
dliwe wynagrodzenie, a jeśli nie, mogą mówić o swoim 
niezadowoleniu. Jednym z rezultatów jest to, że firma 
ma obniżony wskaźnik obrotów. Prezes Joel Gascoigne 
wyjaśnił: „Przejrzystość budzi zaufanie, a zaufanie jest 
fundamentem wielkiej pracy zespołowej.” Dlatego też, 
dodatkowo, firma kontynuuje politykę otwartości na 
przychody i liczbę użytkowników, np. poprzez publiko-
wanie raportów o postępach w zakresie obsługi klienta, 
prowadzenia bloga itp.

Czy jest w pełni moż-
liwy do adaptacji czy 
powinien zostać do-
stosowany. Jeśli należy 
dostosować - porady 
i wskazówki, jak to 
zrobić?

Przykład można zaadaptować. Przyczyną wprowa-
dzenia takiej przejrzystości dla organizacji sportowych 
może być nie tylko potencjalny wzrost satysfakcji i mo-
tywacji pracowników, ale przede wszystkim większe za-
ufanie społeczeństwa lub darczyńców.
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Źródło: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11s9VSyf4yaYUsqBKLaVH78NL-
8wdl8gXoj5BGAzjIFuc/edit#gid=671465451
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doBra praktyka

Krótki opis: różnorodne narzędzia internetowe i aplikacje służą-
ce wdrażaniu zasad dobrego zarządzania

Podmiot, który wdrożył 
dobrą praktykę: SumAll

Sektor analizowanego 
podmiotu: Prywatna firma

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://sumall.com/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Zorientowanie na uczestnictwo i konsensus

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:

Firma Sum All  podzieliła się wskazówkami, w jaki spo-
sób starają się stworzyć środowisko dla bardziej otwartej 
i efektywnej współpracy. Slack jest w ciągłym użyciu i 
pozwala wszystkim w SumAll na szybką i łatwą komuni-
kację. Istnieje możliwość tworzenia grup, udostępniania 
plików i prywatnych wiadomości każdemu pracowniko-
wi. Wrike - narzędzie do zarządzania pracą - wszystkie 
projekty są widoczne dla wszystkich, dzięki czemu pra-
cownicy mogą łatwo zobaczyć, co się dzieje i kto nad 
czym pracuje. Istnieje kilka innych podobnych narzędzi, 
takich jak Trello czy Asana. Google Drive - repozytorium 
prawie wszystkich dokumentów - wynagrodzenia pra-
cowników, tabela kapitalizacji i wizja firmy są współdzie-
lone w Google Drive.

Czy jest w pełni moż-
liwy do adaptacji czy 
powinien zostać do-
stosowany. Jeśli należy 
dostosować - porady 
i wskazówki, jak to 
zrobić?

Istnieje wiele różnych narzędzi i aplikacji, które różne 
instytucje lub firmy wykorzystują do komunikacji lub 
zarządzania swoimi zespołami. Niektóre z nich, zawie-
rają pomysły i wskazówki dotyczące pracy organizacji 
sportowych.

Źródło: https://blog.sumall.com/journal/tools-we-use-for-transparency.html
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doBra praktyka

Krótki opis: często zadawane pytania (faQ) - przykład oraz pora-
dy i wskazówki 

Podmiot, który wdrożył 
dobrą praktykę: Kings College London

Sektor analizowanego 
podmiotu: Uniwersytet

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.kcl.ac.uk

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Chęć współpracy i otwarta komunikacja

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:

Istnieje wiele uniwersytetów, instytucji lub organizacji, 
które publikują FAQ na swoich stronach internetowych. 
Pomaga to odpowiedzieć na potencjalne i często po-
wtarzające się pytania, które opinia publiczna ma, zna-
leźć przydatne informacje i uczynić organizację bardziej 
otwartą i przejrzystą dzięki dostarczonym informacjom. 
Poza tym pracownicy mogą zaoszczędzić czas dzięki 
odpowiadaniu na pytania przysyłane pocztą elektro-
niczną lub za pośrednictwem połączeń telefonicznych.

Czy jest w pełni moż-
liwy do adaptacji czy 
powinien zostać do-
stosowany. Jeśli należy 
dostosować - porady 
i wskazówki, jak to 
zrobić?

Często zadawane pytania – FAQ są pomocne:

 • dla różnych grup docelowych (np. rodziców, 
dzieci, nauczycieli, władz publicznych, dar-
czyńców, mediów itp. ),

 • według różnych kategorii (np. w przypadku or-
ganizacji niektórych imprez lub obozów tygo-
dniowych - przygotowanie przed, w trakcie….. ).

Powinny być zamieszczone często zadawane pytania, 
regularnie aktualizowane, a odpowiedzi powinny być 
jasne i zwięzłe. Często zadawane pytania można sfor-
matować za pomocą list rozwijanych lub wypunktowań, 
aby ułatwić orientację. Dobrze jest również dołączyć pa-
sek wyszukiwania w sekcji.
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Źródło: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/apply/faqs
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doBra praktyka

Krótki opis: dobra praktyka - w jaki sposób organizacje mogą 
zbierać opinie i pomysły  

Podmiot, który wdrożył 
dobrą praktykę: Slovak Governance Institute - Słowacki Instytut Zarzą-

dzania

Sektor analizowanego 
podmiotu: NGO

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.odkazprestarostu.sk/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Uczestnictwo, kapitał własny i włączenie społeczne

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:

„Odkazprestarostu” (wg tłumaczenia na język słowacki -  
wiadomość do burmistrza) jest platformą/narzędziem 
dla obywateli, do powiadamiania gminy o problemach 
w ich miastach. Ludzie mogą publikować na stronie in-
ternetowej, co jest zepsute, czego im brakuje, co chcie-
liby zmienić, a gmina powinna zareagować i działać. 
Dlatego też - obywatele są zachęcani do aktywności, 
dbałości o swoje otoczenie - ale istnieje również presja 
społeczna na decydentów, aby rozwiązywali problemy. 
Opublikowane są również statystyki - np. ile problemów 
rozwiązano lub nie rozwiązano. Dlatego też dobra prak-
tyka jest innowacyjnym przykładem tego, jak zwiększyć 
uczestnictwo ludzi i przejrzystość działań.

Czy jest w pełni moż-
liwy do adaptacji czy 
powinien zostać do-
stosowany. Jeśli należy 
dostosować - porady 
i wskazówki, jak to 
zrobić?

Pomysł ten może być zadoptowany w organizacjach 
sportowych aby uczynić je bardziej otwarte. Ponadto 
aby zachęcać do aktywnego uczestnictwa i zbierania 
pomysłów na usprawnienie zarządzania organizacją i 
działalnością sportową. Podobne narzędzie może zo-
stać uruchomione na stronie internetowej organizacji 
sportowej.
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Źródło: https://www.odkazprestarostu.sk/presov
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doBra praktyka

Krótki opis: interaktywna mapa zainteresowanych stron, działań 
lub członków

Podmiot, który wdrożył 
dobrą praktykę: Keric

Sektor analizowanego 
podmiotu: NGO

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: http://www.keric.sk/en/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Komunikacja z szeroką publicznością

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:

Keric NGO, ale także inne organizacje i instytucje tworzą 
interaktywną mapę, na której pokazują, skąd się biorą 
projekty i działania, skąd pochodzą osoby uczestniczące 
w projektach itp. Jest to narzędzie informacyjne służące 
do prezentacji ich pracy i działań w bardziej interaktyw-
ny sposób.

Czy jest w pełni moż-
liwy do adaptacji czy 
powinien zostać do-
stosowany. Jeśli należy 
dostosować - porady 
i wskazówki, jak to 
zrobić?

Narzęzie może być dostosowane lub w pełni zaadapto-
wane. Federacje sportowe mogą tworzyć mapy, na któ-
rych pokazują publicznie, gdzie mają siedziby lokalne 
kluby lub gdzie odbywały się wydarzenia sportowe. Wy-
darzenia, członkowie lub kluby na mapach można połą-
czyć z podstawowymi informacjami, zdjęciami i linkami, 
w których można znaleźć więcej informacji. 
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Źródło: http://www.theo.keric.sk/sk/vysielanie/448-mapa-aktualnych-projekto-
v-v-zahranii
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doBra praktyka

Krótki opis: kalendarz terminów

Podmiot, który wdrożył 
dobrą praktykę: Mladiinfo

Sektor analizowanego 
podmiotu: NGO

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: http://www.mladiinfo.eu/

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Komunikacja

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:

Mladiinfo regularnie publikuje informacje różnych wy-
darzeniach, takich jak szkolenia, konferencje, stypendia. 
Organizacja stworzyła bardzo praktyczne narzędzie. In-
formacje te są uporządkowane według ostatecznego 
terminu składania wniosków. 

Czy jest w pełni moż-
liwy do adaptacji czy 
powinien zostać do-
stosowany. Jeśli należy 
dostosować - porady 
i wskazówki, jak to 
zrobić?

Takie narzędzie może być zaadoptowane dla organi-
zacji sportowych. Dzięki czemu  mogą one publikować 
na swoich stronach internetowych terminy dla swoich 
członków lub potencjalnych nowych członków, kiedy 
planowane są niektóre wydarzenia, kiedy jest data zło-
żenia wniosku, jaki jest termin opłaty, kiedy kończy się 
kolejna rekrutacja itp. 

Źródło: http://www.mladiinfo.eu/calendar/
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good practice

Krótki opis: regularne aktualizacje dotyczące wydanych daro-
wizn od ogółu społeczeństwa

Podmiot, który wdrożył 
dobrą praktykę: Kickstarter

Sektor analizowanego 
podmiotu: Prywatna firma

Strona internetowa, 
gdzie jest dostępna: https://www.kickstarter.com

Jaki aspekt dobrego 
zarządzania obejmuje 
wspomnianą praktykę: 

Transparentność i odpowiedzialność

Dlaczego mogą być 
uznane za dobrą 
praktykę i przyjęte 
przez inne podmioty 
sportowe:

Platformy crowdfundingowe, takie jak kickstarter, in-
diego i inne, mają na celu zbieranie funduszy na nowe 
startupy, innowacyjne i kreatywne projekty. Działają na 
zasadzie regularnych aktualizacji dokonywanych przez 
organizatora. W oparciu o badania (Mejia, Urrea, Marti-
nez 2019) - regularne aktualizacje i certyfikaty mają pozy-
tywny wpływ na wzrost darowizn.

Czy jest w pełni moż-
liwy do adaptacji czy 
powinien zostać do-
stosowany. Jeśli należy 
dostosować - porady 
i wskazówki, jak to 
zrobić?

Praktykę tą można dostosować w organizacjach spor-
towych, ponieważ często otrzymują one również daro-
wizny od społeczeństwa. W związku z tym można pu-
blikować nie tylko raporty roczne ze sprawozdaniami 
finansowymi dotyczącymi wydatków ogólnych, ale tak-
że bardziej szczegółowe lub interaktywne prezentacje, 
w jaki sposób wydano pieniądze otrzymane w formie 
darowizn od zwykłych ludzi.

 

Źródło: https://blog.sagipl.com/crowdfunding/



metodologia (porady i  
wskazówki) w celu ulepszenia 
stron internetowych i tego,  
co strona internetowa  
powinna pokazać o naszej  
organizacji
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1. Komunikacja z szeroką publicznością - projektowanie i funkcje, media spo-
łecznościowe, regularne aktualizacje, informacje kontaktowe, wersje językowe;

a) opraWa graficzna Strony internetoWej

•	 kolory powinny być spójne z wizerunkiem organizacji i tematem strony 
internetowej. Kolor może wpływać na samopoczucie. 

 

(Źródło: https://www.manutd.com/en)

•	 aby uczynić stronę bardziej czytelną użyj trzech lub czterech głównych 
kolorów

•	 główny styl powinien być spójny ze wszystkimi podstronami

(Źródło: http://www.fina.org/)
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•	 stosuj rozwiązania takie jak interlinia, odstępy, podświetlanie tekstu, flagi.

•	 minimalistyczne strony są bardziej czytelne i nie odwracają uwagi od 
tekstu na stronie. Prosta strona ładuje się szybciej niż strony interneto-
we z wieloma funkcjami i elementami.

 
(Źródło: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 używaj prostych kształtów i topografii (proste, wyraźne czcionki, czę-
sto pogrubione, duże rozmiary); używaj czcionek i  kolorów, które będą 
zgodne z tłem. 

(Źródło: https://www.wbaboxing.com/)
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•	 Duże zdjęcia lub wideo w tle. Użyj dużego, wysokiej jakości zdjęcia, 
które zwraca uwagę użytkowników natychmiast po wejściu na Twoją 
stronę.

(Źródło: https://www.fiba.basketball/)

B) naWigacja na Stronie 

•	 Zbuduj przejrzystą strukturę menu. Ustaw prawidłową kolejność za-
kładek. Menu nie może zawierać zbyt wielu kart.  

 

(Źródło: https://www.olympic.org/the-ioc)
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•	 Musisz dołączyć takie zakładki, jak: kontakt, o nas, działania, struktury 
organizacji.

(Źródło: https://www.engso.eu/)

•	 pomyśl o roli stopki na stronie. Możesz dodać tam 4 informacje (2 zda-
nia o Twojej organizacji, coś o Twojej witrynie i dane kontaktowe).  

(Źródło: http://www.worldskate.org/)

•	 Używaj prostych tytułów i haseł na górze strony, zrozumiałych dla czy-
telników. 
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(Źródło: https://www.wbaboxing.com/)

•	 Połącz logo swojej organizacji ze stroną główną. Użytkownicy traktują 
logo jako „stronę domową”.

(Źródło: https://www.fiba.basketball/)

•	 Podświetl linki na swojej stronie. Możesz użyć koloru niebieskiego lub 
podkreślić tekst.. 
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(Źródło: https://www.engso.eu/)

•	 Utwórz osobne pole, w którym możesz zaprezentować sponsorów. Sta-
niesz się bardziej przejrzysty.

(Źródło: https://www.fiba.basketball/)

(Źródło: https://www.fivb.com/)
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(Źródło: https://www.manutd.com/en)

•	 Dodaj wyszukiwarkę do zawartości Twojej strony internetowej na gó-
rze strony. Upewnij się, że wyszukiwarka działa. 

(Źródło: https://www.iaaf.org/home)

c) tekSt na Stronie internetoWej – zaSady edycji  

•	 zapewniaj aktualne i wiarygodne informacje

•	 pisz prostymi zdaniami, ale używaj języka formalnego, adekwatnego 
do twojej branży.
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(Źródło: https://www.igfgolf.org/)

•	 w jednym akapicie zawrzyj i opisz tylko jedną myśl.

(Źródło: https://www.uefa.com/)

•	 najważniejsze informacje powinny być pisane większymi literami lub 
pogrubione. Sprawi, że tekst będzie przejrzysty i estetyczny. 
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(Źródło: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 w pierwszym akapicie napisz streszczenie tekstu, a następnie go roz-
wiń. Czytelnicy nie lubią zgadywać, jaki jest główny tematem tekstu.  

(Źródło: https://www.fis-ski.com/)

•	 nie zapomnij o grafice. Żyjemy w czasach „informacji graficznej”, więc 
nawet najlepszy tekst nie będzie interesujący dla czytelników, jeśli nie 
będzie tam żadnego obrazu.  
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(Źródło: https://www.manutd.com/en)

•	 pamiętaj, że naprawdę ważne jest umieszczenie daty publikacji. Czy-
telnicy Twojej strony muszą wiedzieć, że treść, którą zawierasz, jest ak-
tualna. 

(Źródło: https://www.fedcup.com/en/home.aspx)

•	 postaraj się przedstawić wszystkie informacje w najbardziej interak-
tywny sposób, jak możesz
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(Źródło: https://www.fifa.com/womensworldcup/)

d) komunikacja z mediami SpołecznościoWymi

•	 Połącz swoją witrynę ze wszystkimi używanymi mediami społeczno-
ściowymi

(Źródło: https://www.fedcup.com/en/home.aspx)
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(Źródło: https://www.fcbarcelona.com/en/)

(Źródło: https://www.fiba.basketball/)

•	 Wybierz najlepszy kanał społecznościowy dla swojej organizacji, który 
jest najpopularniejszy w lokalnej społeczności / kraju
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(Źródło: opracowanie własne)

•	 Wybierz grupę docelową. Zbuduj społeczność, skup się na znalezieniu 
interesariuszy, którzy są naprawdę zainteresowani.

•	 Dostosuj tekst do grupy docelowej (weź pod uwagę ich wiek, zaintere-
sowania, kanały komunikacji).

(Źródło: opracowanie własne)
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•	 Współdziałaj z interesariuszami, przekazując informacje zwrotne i za-
dając pytania dotyczące Twoich aktywności, działań i wszystkiego, co 
dotyczy Twojej organizacji.

•	 Utrzymuj relacje z dziennikarzami. Udzielając im jasnych odpowiedzi 
i udostępniając im informacje, możesz podkreślić transparentnosc w 
swojej organizacji. 

•	 Bądź częścią rozmów online (w komentarzach, wiadomościach). Staraj 
się angażować fanów w różne działania. Daj im możliwość wypowie-
dzenia się na określone tematy i odpowiedzi na komentarze.

(Źródło: opracowanie własne)

•	 Korzystaj z mediów społecznościowych w celu poznania zaintereso-
wań, potrzeb i preferencji odbiorców.

•	 Konkursy znacznie zwiększają zaangażowanie. Popularyzują media 
społecznościowe, w których są zorganizowane. Zasięg online genero-
wany dzięki konkursom może być znacznie cenniejszy niż nagrody za 
wygraną w danym konkursie.

•	 Używaj liczby mnogiej z perspektywy pierwszej osoby (my, nas, nam)

•	 Wskaż co najmniej jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za aktu-
alizację informacji w Twojej organizacji.

e) regularne aktualizacje

•	 Nie przesadzaj z promocją. Twórz własne treści, które będą się podo-
bać ludziom.
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•	 Twoja własna strategia marketingowa powinna być spójna ze wszystki-
mi kanałami mediów społecznościowych i stroną internetową.

•	 Kontynuuj działania wraz z zainteresowanymi stronami poprzez biule-
tyn informacyjny, ale nie spamuj ich skrzynek pocztowych.

•	 Pamiętaj o materiałach wysokiej jakości. Wszyscy fani uwielbiają je 
przeglądać, a ponieważ te materiały są tak popularne, podawanie ich 
w niskiej jakości jest największym możliwym grzechem. Jeśli używasz 
na nim grafiki, zadbaj również o ich właściwe rozmieszczenie i wygląd, 
ponieważ mogą one mieć bardzo pozytywny wpływ na odbiór całej 
strony internetowej. 

•	 Bez regularnych informacji, użytkownicy mogą zauważyć, że to źródło 
informacji nie jest bardzo przydatne. Wtedy rozpoczną poszukiwania 
alternatywnych miejsc, z których będą mogli otrzymywać najnowsze 
wiadomości. 

•	 Przedstaw wszystkie decyzje, które zostały podjęte przez zarząd lub 
inne organy organizacyjne zaraz po posiedzeniu.

f) informacje kontaktoWe

•	 Zaprezentuj swoją organizację. Zhumanizuj komunikację, dzięki cze-
mu będzie ona lepiej łączyła Cię z interesariuszami. 

•	 Upewnij się, że interesariusz kontaktuje się z właściwą osobą. Jeśli 
masz kilka departamentów, ułatwisz to swoim gościom, dając im wła-
ściwy adres e-mail do właściwej osoby, która jest odpowiedzialna za 
dane zadania. 

•	 Używaj tego samego języka, co osoby kontaktujące się z Tobą.

(Źródło: own elaboration)
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•	 Bądź pomocny, dostarczając interesariuszom informacji, które mogą 
pomóc im samodzielnie rozwiązać ich problemy, w formie strony z naj-
częściej zadawanymi pytaniami - FAQ

•	 Zawrzyj na stronie wszystkie dane kontaktowe: telefon, adres biura, 
ogólny adres e-mail, formularz kontaktowy.    

(Źródło: http://www.fina.org/)
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g) WerSje językoWe

•	 wybierz, które języki są dla Ciebie najważniejsze w dystrybucji treści z 
Twojej witryny,

(Źródło: https://www.fei.org)

•	 więcej języków, to bardziej kosztowny proces,

(Źródło: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 utwórz przynajmniej angielską wersję swojej witryny. Udostępnij swo-
ją stronę dla obcokrajowców, którzy mieszkają w Twoim kraju lub za 
granicą. 
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•	 Podkreśl wizję i misję oraz kamienie milowe swojej organizacji, tworząc 
oddzielną zakładkę przedstawiającą strategię działania krótko- lub 
długoterminową. Możesz użyć infografiki, wideo, ikon do prezentacji 
takich informacji.  

2. organizational information – what should be included, in what form, 
regularity, vision, mission, milestones, strategies; 

•	 Emphasize the vision & mission and milestones of your organization 
by creating the separate tab to present the action strategy short- or 
long-term. You can use infographic, video, icons to present such infor-
mation. 

(Źródło: https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-movement)

•	 Będzie to wartośią dodaną, jeśli zaprezentujesz, co robi Twoja organi-
zacja/stowarzyszenie, prezentując ją w formie infograficznej lub wideo,
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(Źródło: https://www.uefa.com/)

•	 Uwzględnij takie tematy, jak przejrzystość, równość, otwartość na po-
lubowne rozwiązywanie problemów i wzajemne zrozumienie podsta-
wowych cech misji, którą chcesz realizować,

(Źródło: https://www.fcbarcelona.com/en/club/transparency)

•	 dodaj zakładkę „historia” i krótko przedstaw historię swojej organizacji /  
stowarzyszenia
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(Źródło: https://isu.org/)

•	 umieść wszystkie hasła związane z Twoją organizacją lub wyjaśnij, dla-
czego akurat to hasło odnosi się do Twojej organizacji  

(Źródło: https://www.fcbarcelona.com/en/club/more-than-a-club)

•	 należy dodać załączniki przedstawiające informacje finansowe i bu-
dżetowe, takie jak budżety roczne (za min. 5 poprzednich lat), spra-
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wozdania budżetowe, które przedstawiają wszystkie aktywa i pasywa, 
dochody i wydatki, wynagrodzenia członków itp. 

3. available documents – what should be included, how to be positioned in 
order to be easy reachable, language versions; 

•	 you should add attachments that present financial and budgeting in-
formation such as annual budgets (for the min. 5 previous years), bud-
get report that present all assets and liabilities, income and expenses, 
members salaries, etc.

(Źródło: https://www.uefa.com/)

•	 naprawdę ważne jest dodanie załączników do wszystkich informacji 
instytucjonalnych, organizacyjnych i dotyczących planowania, takich 
jak statut, regulaminy (dla zarządów, członków, interesariuszy). 



  #GoodGovernanceSport

99

 

(Źródło: https://isu.org/)

(Źródło: https://www.olympic.org/the-ioc)
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•	 pamiętaj, aby wszystkie dokumenty umieścić w formacie pdf lub in-
nym, który będzie działał niezależnie od systemu, który posiada odbior-
ca (Mac, Windows, ios itp. ). i niezależnym od urządzenia, na którym 
sprawdza dokumenty (telefon komórkowy, laptop, telewizor),

•	 będzie to wartością dodaną jeśli zawrzesz załączniki również w wer-
sji angielskiej (najważniejsze i największe organizacje/federacje ogra-
niczają ich załączniki do wersji angielskiej). Niektóre organizacje wolą 
dodawać wszystkie dokumenty w swoim języku narodowym i angiel-
skim, ale jeśli Twoja organizacja/stowarzyszenie ma tylko lokalny za-
sięg, możesz dodać wszystkie załączniki w swoim języku narodowym.  

(Źródło: https://www.uefa.com/)

•	 nie zapomnij o przejrzystości dostępnych dokumentów; wszystkie te 
informacje lepiej przedstawić w punktach lub w formie tabeli. 
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4. informacje o członkostwie - co powinno być dostępne dla członków i 
informacje na temat członków;  

•	 utwórz zakładkę „struktury organizacji” i wymień wszystkie organy za-
angażowane w zarządzanie Twoją organizacją - zarząd, komisja audy-
towa, dyrektorów, kierowników ds. promocji i sponsoringu, 

(Źródło: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 możesz dodać krótkie życiorysy najważniejszych członków wraz ze 
wskazaniem ich doświadczenia zawodowego,

       

(Źródło: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)                 
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•	 wartość dodana to załączenie zdjęć najważniejszych członków organi-
zacji/federacji/klubu,

(Źródło: http://www.fina.org/)

•	 udostępnianie ich danych online), można dodać poniżej ich danych 
„Copyright 2019 (nazwa organizacji)”. Zezwolenie na wykorzystanie cy-
tatów z tego artykułu jest udzielane pod warunkiem podania odpo-
wiedniego źródła (link do Twojej strony internetowej).
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(Źródło: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)

•	 jeśli zarządzasz dużą organizacją z wieloma działami, wyznacz osoby 
kontaktowe w każdym z nich i wprowadź ich firmowy adres e-mail 
(sekcja dyscyplinarna, dział prasowy, dział wsparcia, dział promocji itp.),



104

Podręcznik odpowiedzialności i transparentności w organizacjach sportowych

(Źródło: https://www.pzpn.pl/kontakt)  
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(Źródło: http://www.worldskate.org/about/organisation.html)

•	 utwórz osobną zakładkę dla dokumentów regulacyjnych, takich jak re-
gulamin członkowski,

•	 na stronie internetowej powinny być dostępne przepisy określające 
ogólne warunki działania i obowiązki każdego z komitetów, które zaj-
mują się organizacją /federacją.

3. Sekcja wiadomości - co powinno być włączone, jak powinno wyglądać, czy 
powinno zawierać różne sekcje wiadomości i jakiego rodzaju; 

A) ASPEKTY:  

•	 zdjęcia (“rzeczywiste” zdjęcia, bez migawki)

•	 tytuł 

•	 tekst 

https://www.federscherma.it/homepage/media/news.html
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https://www.figc.it/it/federazione/news/

B) zaWartość: treść powinna być przejrzysta i łatwo zrozumiała 

•	 Tytuł + tekst + jak to zrobić (wezwanie do działania)

•	 link (wyniki, więcej zdjęć itp.)

•	 kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji (adres e-mail). 

Żródło: http://www.fipm.it/news/archivio-news/2074-ulysse-trophy-2019,-i-
nostri-ragazzi-tra-i-protagonisti.html
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OBSZARY: Wiadomości powinny być na przykład podzielone na różne obszary: 

•	 wyniki konkurencji

•	 grass-root movement, 

•	 oficjalne przepisy

•	 etc…

https://www.federnuoto.it/

6. a) informacje dot. zarządu - co organ zarządzający powinien uznać za 
istotne do opublikowania, jaka powinna być najbardziej odpowiednia forma 
publikacji tych informacji, decyzji i/lub protokołów, inicjatyw i polityk praw-
nych, innych odpowiednich dokumentów i informacji, jak należy je aktuali-
zować (regularność)

A) WŁAŚCIWE DOKUMENTY DO OPUBLIKOWANIA:  

Co należy opublikować jest zależne  od rodzaju organizacji (federacja, 
klub sportowy itp.). Niektóre dokumenty są obowiązkowe, a niektóre nie. Oto 
lista możliwych dokumentów do opublikowania:  

•	 Dokumenty strategiczne: wizja, misja, ogólne akty programowe

•	 Who we are: historical elements on the organization.

•	 Kim jesteśmy: elementy historyczne dotyczące organizacji
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•	 Przepisy o:

•	 przynależności, 

•	 wykorzystaniu dotacji publicznych, 

•	 antydopingu, 

•	 technicznych szkoleniach instruktorskich,

•	 organizacji konkursów.

•	 Inne dokumenty:

•	 polityka prywatności

•	 polisy ubezpieczeniowe

•	 protokoły decyzji zarządu.

B) GDZIE: powinny być publikowane w określonym obszarze witryny, w 
wersji pdf.  

 

http://www.fipm.it/
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Źródło: http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html 

7. informacje członka zarządu - jakie powinny być te informacje (biografia, 
doświadczenie, wykształcenie, zdjęcia, zakres odpowiedzialności, członko-
stwo / przynależność do innych podmiotów, mandat i zmiany mandatu, inne 
odpowiednie struktury (rada kontrolna, organy konsultacyjne, komisje eks-
pertów…).

A) ISTOTNE DOKUMENTY DO OPUBLIKOWANIA  

•	 Schemat organizacyjny zarządu  

•	 Członkowie zarządu 

•	 Konsultanci

•	 Działy peryferyjne(komisje) 

•	 Podmioty zewnętrzne.
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https://www.fiso.it/federazione.php

(Źródło: https://www.federscherma.it/homepage/la-federazione/
organigramma-federale.html

B) ZCZEGÓŁY – dla każdej osoby:  

•	 Krótki opis (biografia); 

•	 Fotografia; 

•	 Wykształcenie / Doświadczenie na polu 

•	 Zakres odpowiedzialności / mandatu 

•	 Oficialny kontat (email i nr telefonu).
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Źródło: http://www.fibs.it/it/federazione/organi-centrali.html

8. informacje finansowe dostępne na stronie internetowej - jaki rodzaj, jak 
należy prezentować, przez ile lat powinno istnieć na stronie, podział docho-
dów i wydatków + źródła.  

ISTOTNE DOKUMENTY DO OPUBLIKOWANIA  

•	 Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe (na koniec roku) 

•	 Opis informacji dotyczących dotacji, składek, w każdym przypad-
ku, korzyści ekonomicznych wszelkiego rodzaju otrzymanych od 
administracji publicznej lub innych podmiotów publicznych. 
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Źródło: http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html

Prowizoryczny roczny budżet (na początku roku)  

•	 Podział dochodów i wydatków 

•	 Źródła 

9.  inne istotne informacje i pomysły, które należy uwzględnić na stro-
nach internetowych.  
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aspekty zasoBów 
ludzkich w  
organizacjach  
sportowych pod 
względem  
włączenia  
społecznego 
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Organizacje sportowe odgrywają obecnie w społeczeństwie szczegól-
ną rolę. Z jednej strony odzwierciedlają one wartości i konflikty społeczności, z 
drugiej strony może być motorem postępu i pozytywnych zmian. Sport stał się 
również ważną dziedziną biznesu, a jako narzędzie społecznościowe zapewnia 
również możliwości osobom w niekorzystnej sytuacji. Pod tym względem orga-
nizacje sportowe ponoszą wielką odpowiedzialność za podkreślanie lub redefi-
niowanie wartości i zasad społeczności.

Możemy zidentyfikować następujące ludzkie aspekty społeczności spor-
towych, które mają wpływ zarówno wewnątrz, jak i poza kontekstem organiza-
cyjnym.

1. Włączenie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (mniejszości 
etniczne, migranci, osoby LGBTQi, osoby niepełnosprawne).

2. Zasady Fairplay

3. Demokracja i uczestnictwo

4. Bezpieczeństwo i ochrona

5. Równość płci

6. Solidarność i współpraca międzypokoleniowa.

Jako społeczność, każda organizacja sportowa opiera się na pewnych 
wartościach, czasami bardziej jawnie ogłoszonych, ale czasami domyślnie za-
sugerowanych. Oznacza to, że nawet jeśli społeczność sportowa nie deklaruje 
żadnych stwierdzeń w tym zakresie, to funkcjonują one w sposób, który jasno 
pokazuje, jakie są ich nieodłączne wartości, których przestrzegają lub których 
nie przestrzegają. Unikanie zajmowania stanowiska w tych kwestiach pokazuje 
również, jak organizacja sportowa i jej liderzy myślą o tych aspektach społeczno-
ści sportowej. 

Poniżej zebraliśmy najważniejsze rozważania i kilka zaleceń, które mogą 
wspierać organizacje sportowe w integrowaniu skutecznych polityk stanowią-
cych podstawę dobrego zarządzania ludzkimi aspektami organizacji. Ważne 
jest, aby wszystkie te aspekty były przejrzyste i dostępne na stronie internetowej 
organizacji, w tym jej misja, wizja, decyzje, wiadomości i informacje ogólne.

Wymagania dotyczące włączenia osób upośledzonych  

W naszym kontekście używamy osób nieuprzywilejowanych, albo dys-
kryminowanych w rzeczywistej społeczności, albo takich, którzy mają mniejsze 
szanse ze względu na swój status społeczny w społeczności. Może to oznaczać 
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brak dostępu do różnych zasobów (ubóstwo, marginalizacja, izolacja, informacja, 
edukacja) lub dostęp do praw i możliwości (steropy, uprzedzenia i dyskrymina-
cja). Wspólnota będzie zarządzana w oparciu o prawa człowieka, z poszanowa-
niem godności ludzkiej wszystkich jej członków, niezależnie od ich odmiennych 
cech. 

W różnych społecznościach może to oznaczać różne grupy społeczne. 
Każda społeczność musi zrozumieć i zidentyfikować, kim są te osoby i w jaki 
sposób można je wzmocnić i włączyć w uprawianie sportu.

Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych:

 • Zrozumienie potrzeb i barier grupy docelowej

 • Odpowiednie urządzenia, które umożliwiają uczestnictwo osób o spe-
cjalnych potrzebach (dostępność fizyczna)

 • Kompetentni trenerzy, którzy mogą zarządzać mieszanymi grupami 
specjalnymi

 • Odpowiednie informacje podane dla grupy docelowej

 • Specjalne środki finansowe na tworzenie wymagań fizycznych (dota-
cje od rządów).

Wymogi włączenia mniejszości etnicznych i migrantów

 • Kompetencje językowe dostępne dla personelu (w językach mniejszości)

 • Zrozumienie aspektów międzykulturowych i cech religijnych (tradycje, 
ubrania, uczty itp.)

 • Zapobieganie rasizmowi i ksenofobii w środowisku sportowym

 • Kompetentni trenerzy i instruktorzy(w tym także trenerzy mniejszości)

 • Specjalne informacje w języku grup docelowych

 • Zrozumienie potrzeb i barier grupy docelowej.

Wymagania włączenia osób lgBt

 • Zrozumienie potrzeb i barier grupy docelowej

 • Zapobieganie homo- i transfobii w środowisku sportowym

 • Kompetentni trenerzy i trenerzy (uprawnieni do włączania ułatwień 
sportowych)
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 • Osoba odpowiedzialna za zgłaszanie incydentów związanych z mową 
nienawiści i dyskryminacją

 • Specjalne informacje dla osób LGBTQ

Wymagania dotyczące fairplay

z zasadami sportu. Należy podkreślić, że względy etyczne pomagają spra-
wić, aby sport był przyjemny dla wszystkich i pozwalają na prawdziwą radość z 
gry z korzyścią dla wszystkich uczestników i interesariuszy.

 • Udział musi opierać się na wewnętrznych i zewnętrznych zasadach 
(dla wszystkich interesariuszy, w tym sportowców, menedżerów, tre-
nerów, rodziców itp.)

 • Fairplay musi opierać się na pisemnych zasadach uzgodnionych przez 
wszystkie zainteresowane strony

 • Należy wprowadzić odpowiedni system monitorowania, który zapew-
nia również środki do zgłaszania incydentów w środowisku sportowym

 • Reguły i zasady powinny być przejrzyste i publicznie dostępne

 • Konkretne przypadki muszą być przedmiotem działań następczych i 
przejrzystej konsolidacji.

Wymagania dotyczące kultury demokratycznej  

Społeczność sportowa to także przestrzeń społeczna do nauki wartości 
społecznych, zasad i zachowań. Z tego powodu sport ponosi szczególną odpo-
wiedzialność za sposób organizacji społeczności. Jak radzi sobie z konfliktami, 
jak podejmuje decyzje, jak odzwierciedla problemy i jak chroni swoich członków.

 • Społeczność sportowa będzie angażować swoich członków w podej-
mowanie decyzji na najwyższym możliwym poziomie

 • Członkowie społeczności powinni być uprawnieni do wyrażania swoich 
potrzeb i obaw

 • Decyzje organizacji sportowej muszą być przejrzyste i publicznie do-
stępne

 • Indywidualne prawa i wolność jednostki (takie jak prywatność, god-
ność, równość) powinny być chronione i monitorowane

 • Powinny istnieć niezależne mechanizmy sprawozdawcze. 
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Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony

Zdrowie fizyczne i psychiczne członków społeczności sportowej powinno 
znajdować się w centrum uwagi na wszystkich poziomach organizacji sporto-
wej. W przypadku małoletnich specjalna polityka ochrony dzieci może stanowić 
podstawę skutecznego i bezpieczonego funkcjonowania.  

 • Należy zatwierdzić i udokumentować kodeks postępowania, który opi-
suje procedury i zasady bezpieczeństwa i ochrony

 • Przepisy bezpieczeństwa muszą być regularnie monitorowane i oce-
niane

 • Wszyscy członkowie personelu zostaną przeszkoleni w zakresie bez-
pieczeństwa i ochrony

 • Należy wprowadzić i sprawdzać funkcjonowanie niezależnych mecha-
nizmów sprawozdawczych z zakresem odpowiedzialności.

Wymogi dotyczące równości płci

Z punktu widzenia praw człowieka kobiety i mężczyźni są równi i wszyscy 
mają prawo do uprawiania sportu. W praktyce tak nie jest, kobiety ogólnie mają 
mniejszy dostęp do sportu i są w wielu przypadkach dyskryminowane wobec 
mężczyzn. Jednak poprawiło się to w ostatnich dziesięcioleciach, ale wciąż jest 
daleko do prawdziwej równości. Aby to poprawić, organizacje sportowe mogą 
wykonać następujące czynności:

 • Równość płci powinna być częścią wszystkich dokumentów dotyczą-
cych polityki i strategii organizacji.

 • Trenerzy (również sędziowie) powinni być w równym stopniu mężczy-
znami i kobietami oraz powinni być komptentni w zakresie równości 
płci.

 • Udział kobiet i dziewcząt wymaga wzmocnienia i uwzględnienia szcze-
gólnych potrzeb sportowców płci żeńskiej.

 • Należy poprawić reprezentację kobiet w sporcie w mediach na wszyst-
kich szczeblach (biuletyn informacyjny, strony internetowe, telewizja, 
czasopisma itp. ). Kobiety powinny być w równym stopniu zaangażo-
wane na kierowniczych stanowiskach w organizacjach sportowych (za-
rządy, decydenci, prezydenci, pracownicy).
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Wymagania dotyczące solidarności międzypokoleniowej

Wiek jest ważnym aspektem integracji, o którym często zapominamy. 
Zwłaszcza sportowa organizacja sportowa może odgrywać rolę w budowaniu 
solidarności między różnymi grupami wiekowymi poprzez sport.  

Podręcznik odpowiedzialności i transparentności dla organizacji sporto-
wych to praktyczne wydanie, poświęcone wspieraniu działań, wdrażane przez 
podmioty sportowe w celu zapewnienia ich jakości, z naciskiem na ich obecność 
w Internecie. W niniejszym podręczniku administratorzy sportowi znajdą:  

 • Najnowocześniejsze strony internetowe organizacji sportowych na po-
ziomie krajowym i europejskim - dane różnych aspektów obecności 
organizacji sportowych w Internecie;

 • Co jest zalecane do publikacji i widoczne dla członków i obywateli;

 • Dobre praktyki z sektora sportowego, które mogą służyć jako źródło 
inspiracji;

 • Dobre praktyki z innych sektorów, które można zastosować w sporcie;

 • Przydatne wskazówki i porady dotyczące skutecznego zarządzania 
stronami internetowymi i platformami mediów społecznościowych w 
ich organizacjach;

 • Zasoby ludzkie w organizacjach sportowych oraz włączenie poprzez 
sport. 

Zespół projektowy #GoodGovernanceSport mocno wierzy, że niniejszy 
podręcznik zapewni sektorowi sportowemu nowe możliwości kontynuowania 
poprawy ich wizerunku publicznego i dostrzeżenia pozytywnych zamian jakie 
może przynieść Good Governance w Sporcie. Podążanie drogą transparentno-
ści i uczciwości w organizacjach sportowych zapewniłoby trwały wzrost i może 
przyczynić się do podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fi-
zycznej w Unii Europejskiej.
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wnioski 
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projekt #goodgovernanceSport ma na celu znalezienie sposobu anali-
zowania, gromadzenia i promowania praktyk w celu zapewnienia odpowiedniej 
widoczności podejmowanych decyzji, interesariuszy podejmujących decyzje, 
przejrzystości finansowania publicznego w organizacjach sportowych. 

Główne cele projektu:  
•	 Lepsze zarządzanie w sporcie w organizacjach sportowych w Europie 

na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim;

•	 Analiza publicznego wizerunku europejskich i krajowych organizacji 
sportowych, oparta na ścisłych kryteriach i przejrzystej metodologii, 
mająca zastosowanie do wszystkich z tym samym podejściem;

•	 Poprzez planowane wydarzenia upowszechniające będziemy zwracać 
uwagę na dobre zarządzanie na szczeblu lokalnym i krajowym;

•	 Przygotowanie i wspieranie kolejnych liderów sportu, którzy wierzą i 
wdrażają wartości uczciwości, „fairplay”, przejrzystości, uczciwości, po-
święcenia na ścieżce samokształcenia i mobilności szkoleniowej reali-
zowanej podczas projektu;

•	 Dzięki temu projektowi wzmocnione zostaną podstawy dowodowe dla 
kształtowania polityki (badania, gromadzenie danych, ankiety) na po-
ziomie lokalnym, krajowym i europejskim;

•	 Promowanie zasad dobrego rządzenia w sporcie dla wszystkich zainte-
resowanych stron i tworzenie multiplikatorów dobrych rządów;

•	 Poprawa zasad dobrego zarządzania w sporcie dzięki minimalizacji zaso-
bów – m.in. poprzez ścieżkę samokształcenia Good Governance in Sport

•	 Podnoszenie świadomości na temat wartości dodanej sportu i aktywno-
ści fizycznej w związku z osobistym, zawodowym i społecznym rozwo-
jem osób poprzez wszystkie zaplanowane działania w ramach projektu.

Dobre zarządzanie w sektorze sportu jest tematem, który staje się coraz 
bardziej potrzebny w tej dziedzinie, ponieważ widzimy niekończące się proble-
my, zaczynając od:  

•	 Niewielkiej liczby osób aktywnie angażujących się w sport i aktywność 
fizyczną. Sport w obecnej rzeczywistości jest jedną z wielu możliwości, 
jakie mają obywatele europejscy, a czasami jest nie najbardziej atrak-
cyjną propozycją;
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•	 Zainteresowanie członków społeczeństwa udziałem w sporcie maleje 
coraz bardziej z powodu niekończących się skandali, korupcji, ustawia-
nia meczów, dopingu, braku transparentności działań, nieukierunko-
wanych na sport w odniesieniu do wszystkich działań i funduszy pu-
blicznych inwestowanych głównie w sport zawodowy;

•	 Wzrasta zainteresowanie opinii publicznej wydatkami z finansów 
publicznych (niedawna rezygnacja kandydata - miasta na gospoda-
rza igrzysk olimpijskich) i odzwierciedlające problemy związane z za-
rządzaniem sportem, ludzie tracą zaufanie do potencjału organizacji 
sportowych i przekonanie o zwrocie inwestycji dokonanych w duże 
imprezy sportowe.

Europejskie, krajowe i lokalne organizacje i federacje sportowe oraz za-
rządzanie sportem na wszystkich szczeblach muszą wdrożyć niezbędne reformy, 
jak stwierdzono już w wielu europejskich organizacjach sportowych, podpisując 
deklarację w sprawie dobrego zarządzania (przedstawioną w Brukseli we wrze-
śniu 2016 r. i podpisaną przez BSDA na Malcie w marcu 2017 r. ). Ponieważ organy 
sportowe zostały zaproszone do zobowiązania się do promowania lub wdrażania 
podstawowych zasad dobrego zarządzania w sporcie: uczciwości, przejrzystości, 
odpowiedzialności, demokracji i włączenia społecznego, a ponieważ jest to do-
piero początek procesu, musimy podążać w obecnej rzeczywistości, aby sport 
stał się kompatybilny w dynamicznym świecie. Do chwili obecnej w całej Europie 
podejmowane są wysiłki zmierzające do podniesienia standardów zarządzania 
w sektorze sportu, w szczególności w odniesieniu do zasad demokracji, przejrzy-
stości, odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji oraz włączenia społecznego 
w reprezentację zainteresowanych stron. Biorąc pod uwagę dużą różnorodność 
struktur sportowych w różnych krajach europejskich, UE dąży do wzmocnienia 
organizacji sportu w Europie. Właściwym podejściem powinno być zapewnienie 
wartości dodanej pracy na szczeblu krajowym poprzez gromadzenie i dzielenie 
się dobrymi praktykami oraz przedstawianie praktycznych zaleceń, które pomo-
gą podnieść standardy dobrego zarządzania w sporcie.

Konkretne wyniki projektu:  
•	 Badanie na temat dobrego zarządzania w sporcie oraz sprawozdanie z 

badań na temat jego wyników;

•	 Podręcznik odpowiedzialności i przejrzystości w sporcie;

•	 Interaktywna platforma, w tym ścieżka samokształcenia, materiały 
edukacyjne i szkoleniowe, narzędzia do oceny dobrego zarządzania w 
postawach sportowych;

•	 Imprezy upowszechniające na poziomie krajowym i europejskim na 
temat podnoszenia świadomości na temat #GoodGovernanceSport.  
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Podręcznik odpowiedzialności i transparentności w organizacjach sportowych

Członkowie konsorcjum:

Bulgarian sports development association Bulgaria

Rijeka Sport’s Association Croatia

ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Greece

Institute of Innovative Technologies Poland

Hope for children Hungary Hungary

Mine Vaganti NGO Italy

A.D.E.L.-Association for Development, Education and 
Labour

Slovakia

Oświadczenie
Niniejszy podręcznik stanowi jeden z rezultatów prowadzonego przez 

BSDA projektu “Good governance in sport” („Dobre zarządzanie w sporcie”), 
współfinansowanego w ramach programu Erasmus + Unii Europejskiej. 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie 
stanowi poparcia dla treści odzwierciedlających jedynie poglądy autorów, a Ko-
misja Europejska nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzy-
stanie informacji w niej zawartych. 

W celu uzyskania jakichkolwiek uwag dotyczących tego raportu, prosimy 
o kontakt z BSDA: info@bulsport.bg  
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