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Abstract: This work attempts to indicate the value of sport as a tool for marketing and development of a city, due 

to the fact that sport is a daily event, directly connected to human emotions and it is a relatively inexpensive tool 

to change the people’s view of the commune. Bydgoszcz is described as city that thrives on sport, where in the 

last 20 years things have changed a lot. Not only has the appearance of the city changed, but also how the 

citizens view it in their own opinion. Based on these arguments it has been decided to research what tools are 

being used to shape the city status as a sports centre, and also are they influencing the economic development. 

What is more, this article will illustrate associations between sport, politics, media and administrative authorities, 

which ultimate goal is to depict sport as the cornerstone of building supremacy in the competitiveness between 

the cities. The awareness evolution of local authorities and how they effort to exhibit the fortes of the city by 

organizing sporting events, which are at the moment considered to be the largest marketing tool for the city, is 

also an important issue. The article describes the merits of such events, how they influence the development of 

the city and briefly characterises the most important, in the author’s opinion, sporting events that took place in 

Bydgoszcz in the previous years. 

 

 

 

 

 

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji - budowanie przewagi 

konkurencyjnej 

 Bydgoszcz to miasto, gdzie tradycje sportowe przyczyniły się do jego rozwoju  

i powstania wielu imponujących obiektów. Stadiony, hale sportowe czy baseny stwarzają 

doskonałe warunki organizacji imprez rangi międzynarodowej. (EFL, 2014). 

Większość jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) dostrzega, że sport jest skutecznym 

narzędziem do poprawy wizerunku wytwarzanego w świadomości społeczeństwa, którego 

przedstawiciele w dowolny sposób się z nim zetknęli (Butkiewicz 2013). Budowanie 

wizerunku (miasta) polega na podejmowaniu szeregu powiązanych ze sobą czynności  

i działań, których podstawowym zadaniem jest wypromowanie i utrzymanie obrazu  

miejscowości w życiu publicznym. Rywalizacja pomiędzy jednostkami terytorialnymi jest 

coraz bardziej widoczna a dzięki umacnianiu pozycji danego miejsca osiąga się trwałą 

przewagę konkurencyjną. Ten, kto zdoła przyciągnąć większą liczbę inwestorów, firm, 

turystów, studentów, wygrywa – rozwija i staje się coraz bogatszy, z korzyścią dla 

społeczności lokalnej. Wynikiem tego procesu powinien być wzrost statusu i prestiżu miasta 

jako lokalizacji turystycznej, mieszkaniowej i biznesowej. Wizerunek, jako nieuchwytna 
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materialnie wartość miasta, jest często znacznie ważniejszy od jej faktycznego poziomu. 

Ponadto budując obraz marki w świadomości jej odbiorców należy oprzeć się na jej silnych 

stronach, unikalnych atrybutach, które są łatwo akceptowalne i dostatecznie wyraziste. To 

właśnie cechy wyróżniające, umiejętnie przekazywane, stają się pewnego rodzaju wizytówką 

marki, jej kluczowym czynnikiem sukcesu (Lutek i Szczepański 2002). 

 Obligatoryjne zadania gminy w zakresie kultury fizycznej, zaspokajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty mieszkańców, oraz promocji zostały określone m.in. w ustawie z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie. W związku z tym jednostki samorządu terytorialnego (jst) uwzględniają rolę tej 

gałęzi życia przy opracowywaniu własnych strategii rozwoju. Miasta coraz bardziej 

rozumieją, że aby skutecznie prowadzić działania promocyjne, należy opracować strategię 

marki. Miastem, które ma markę, łatwiej jest zarządzać - bo wszyscy mają wspólną wizję 

tego, czym jest i do czego aspiruje, a w związku z tym są bardziej wydajni, bo wiedzą, jak się 

zachowywać aby to osiągnąć (Osiecki 2008). Marka powinna przenosić obietnicę godnego 

zapamiętania doświadczenia związanego z danym miejscem, jak również służyć wzmacnianiu 

zapamiętywania pozytywnych wspomnień pobytu w nim. Im bardziej pozytywne 

wyobrażenie o miejscu, tym wyższy poziom satysfakcji oraz większe prawdopodobieństwo 

jego ponownego wyboru odnośnie realizacji wybranych celów, bądź rekomendacji innym 

osobom. Utworzenie silnej marki regionalnej jest obecnie traktowane jako niezwykła 

możliwość poprawienia pozycji konkurencyjnej regionu, a w następstwie, pozycji miasta na 

gospodarczej mapie kraju. Ponadto dla promocji jednostki samorządowej niezwykle ważne 

jest to, kto zarządza miastem, ponieważ automatycznie staje się on zarządzającym marką.  

Z tego tytułu zadaniem władz miejskich jest skonstruowanie spójnej i atrakcyjnej oferty 

promocyjnej, we współpracy z podmiotami lokalnymi. Należy pamiętać, że promocja j.s.t. 

może pomóc zlikwidować problemy miasta lub wydobyć jego ukryte atuty. W przypadku 

Bydgoszczy, pomimo zmian na stanowisku włodarza miasta, wytrwale podąża się ścieżką 

promocji poprzez sport.  

 W strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 r. (Rada Miasta Bydgoszczy 2013) jako cele 

operacyjne programu „Sportowa Bydgoszcz” wskazano m.in. rozwój sportu wyczynowego 

oraz wzmocnienie pozycji miasta jako ośrodka organizacji prestiżowych imprez sportowych  

i zwiększenie znaczenia miasta w tym zakresie na arenie krajowej i międzynarodowej. W/w 

program skupia się przede wszystkim na podniesieniu standardu infrastruktury sportowej, 

zwłaszcza w kontekście zwiększenia możliwości organizacji w Bydgoszczy imprez 

sportowych o międzynarodowym wydźwięku. Bydgoszcz ma tym samym skutecznie 

konkurować o rolę miasta-centrum sportu z innymi ośrodkami miejskimi. Wyznaczone 

zadania to m.in.: 

 współpraca z polskimi związkami sportowymi, Ministerstwem Sportu i Turystyki 

i innymi organizatorami imprez sportowych z kraju i z zagranicy; 

 zabieganie (lobbowanie) o przyznanie organizacji przez miasto imprez sportowych 

o międzynarodowym charakterze; 

 powiązanie działań promocyjnych miasta z kalendarzem imprez sportowych; 

 kreowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego miasta poprzez imprezy sportowe. 

W ramach rozbudowy infrastruktury ma zostać wybudowana hala treningowa z podziemnym 

łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” (budowana w związku ze 

zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Siatkówce Mężczyzn, które odbędą się  

w Bydgoszczy w 2014 roku) mieszcząca 1479 widzów czy też przebudowa toru regatowego 

w Brdyujściu przy ul. Witebskiej. Prace związane z tymi dwoma projektami są w trakcie 

realizacji.  
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Ryc. 1 - Wizualizacja przebudowy Toru Regatowego w Brdyujściu 

 
Źródło: UMB 

 Promocja gminy może odbywać się poprzez organizację wydarzeń sportowych, 

wykorzystywanie wizerunku osób-zawodników, które odniosły sukcesy w sporcie 

kwalifikowanym lub amatorskim, a urodziły się w danej miejscowości czy też są  

z nią związane. Miasta mogą promować się także poprzez połączenie jego wizerunku  

z określoną dyscypliną sportu.  

Dlaczego właśnie sport? M.in. dlatego, że: 

 rozumiany jest jako bezpośrednia rywalizacja; 

 towarzyszą mu wielkie emocje, poczynając od radości, uwielbienia, poprzez smutek, żal czy 

nawet nienawiść. Tak szeroka paleta emocji sprawia, że wszelkiego typu imprezy sportowe są 

głośno komentowane w mediach. Im bardziej kontrowersyjne wydarzenie, tym większa jego 

promocja i szansa na to, że widzowie zapamiętają je na długo; 

 pozwala łączyć sukces sportowy z wizerunkiem miejscowości; 

 jest codzienny i niesie ze sobą uniwersalne wartości, bliskie niemal każdemu człowiekowi; 

 jest największym zjawiskiem kultury masowej. Ma fantastyczną moc przyciągania uwagi 

ogromnej liczby widzów (kiedyś tylko w miejscu wydarzenia, obecnie również przed 

telewizorem, odbiornikiem radiowym czy też za pośrednictwem Internetu lub prasy), w 

dodatku zróżnicowanych pokoleniowo, jest szeroko komentowany  

w mediach i ma o wiele lepsze konotacje niż wiele innych dziedzin życia społecznego; 

 przyczynia się do tworzenia miejsc pracy oraz do wzrostu i ożywienia gospodarczego, 

zwłaszcza na słabo rozwiniętych obszarach; 

 przyczynia się do spójności społecznej i integracji słabszych społecznie grup. Może być 

uważany za usługi socjalne użyteczności publicznej (działania sportowe nie są nastawione na 

zysk); (Komisja Wspólnot Europejskich 2007) 

 może służyć za narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego, gospodarczej regeneracji miast 

lub rozwoju terenów wiejskich; 

 oddziałuje synergicznie z turystyką i może pobudzać podnoszenie standardu infrastruktury 

oraz pojawianie się nowych partnerów, którzy chcieliby inwestować  

w  sport i obiekty rekreacyjne; (Komisja Wspólnot Europejskich 2007) 

 nazwa miasta, w którym odbywa się znacząca rywalizacja sportowa pojawia się  

w relacjach sportowych i serwisach informacyjnych w najlepszym czasie antenowym; 
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 można go wykorzystać jako instrument propagandy lub siły politycznej (przykład Igrzysk 

Olimpijskich w: Berlinie w 1936 r., Moskwie w 1980 r. czy Los Angeles  

w 1984 r.). 

Do niedawna o przewadze konkurencyjnej decydowała funkcjonalność: jakość, cena, walory 

użytkowe, siła wpływów. Dziś liczą się głównie uczucia i emocje. Szanse na wygraną ma 

naprawdę tylko ten, kto jest potrzebny – wzbogaca świat o cenione wartości, ulepsza go, 

umila życie lub uszlachetnia swojego odbiorcę. Żeby być  wybranym, trzeba się wyróżnić, 

utrwalić swój wizerunek (Wizerunek 2009). 

 Należy również zwrócić uwagę na coraz większy wpływ sportu na gospodarkę.  

W czasie prezydencji austriackiej w 2006 r. stwierdzono, że sport w szerszym znaczeniu 

wytworzył w 2004 r. wartość dodaną wysokości 407 miliardów euro, czyli 3,7 % PKB Unii 

Europejskiej i miejsca pracy dla 15 milionów osób, czyli dla 5,4 % siły roboczej (Komisja 

Wspólnot Europejskich 2007). Udział sportu w gospodarce polskiej za rok 2006 

(aktualniejsze dane są dopiero opracowywane) ogółem został oszacowany na 20,7 mld 

złotych, co odpowiadało około 2% PKB Polski w 2006 r. Zatrudnienie kreowane przez sport 

zostało obliczone na poziomie 1,5%. Udział wydatków gospodarstw domowych na sport  

w ich wydatkach ogółem wyniósł 1,2% zaś eksport produktów i usług sportu został oceniony 

na blisko 0,9% eksportu ogółem. Wartość generowana przez sport została oszacowana na 

poziomie 1,25% wartości dodanej da całej gospodarki (Instytut Statystyki Publicznej 2010). 

 

Miasto jako produkt 

 "Miasto, to jeden z najtrudniejszych podmiotów kampanii komunikacyjnych, gdyż 

podobnie jak osoba, ma swoją historię, przekonania, wyobrażenia i „nazwisko”, które jest dla 

niego najcenniejsze” (Kancelaria Synergia 2009). Potrzebuje jednakże odróżnić się od 

pozostałych i podkreślić własną indywidualność aby osiągnąć wyznaczone sobie cele. Do 

tego zadania miasta coraz częściej wybierają sport, który w wyrazisty sposób kształtuje 

tożsamość j.s.t. przyczyniając się do ich promocji. Promocja miasta poprzez sport jest ideą 

stosunkowo nową, ale współcześnie niezbędną i niezwykle popularną, ponieważ stale wzrasta 

konkurencja pomiędzy gminami. Florian Berci powiedział, że nowoczesne miasta potrzebują 

głębokiego, oryginalnego i wyraźnego wizerunku aby wzbudzić emocje i przyciągnąć ludzi 

do siebie. Potrzebują duszy. Wydarzenia sportowe międzynarodowej rangi przyciągają 

kibiców, turystów ale co najważniejsze – uwagę mediów. Imprezy sportowe nie sprowadzają 

się tylko i wyłącznie do rywalizacji między zawodnikami. Naturalną bowiem konsekwencją 

organizacji imprezy sportowej jest aktywizacja gospodarcza w wielu sektorach, m.in. 

hotelarstwie, transporcie, gastronomii czy też reklamie (Malinowski 2009). Marketing 

sportowy jest coraz lepszą alternatywą dla coraz mniej skutecznych tradycyjnych działań 

promocyjnych.  

Marketing poprzez sport pozwala również miastu docierać do własnych mieszkańców, 

identyfikować ich ze sobą, zapobiegać migracji czy też wydawać się bardziej atrakcyjnym. 

Człowiek potrzebuje powodu do dumy z tego, kim jest i skąd pochodzi. Człowiek dumny jest 

lepszy, zaraża innych swoim dobrym samopoczuciem i entuzjazmem. Marka miasta to 

dawanie takiego powodu do dumy. To także budowanie systemu wartości oraz 

długotrwałych, silnych relacji opartych na partnerstwie, które doskonale sprzyjają 

społeczności lokalnej. Dzieje się tak ze względu na posiadane cechy sportu, które mogą być 

łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie 

mieszkańców do terytorium, obrazując poczucie ich przynależności do danej społeczności,  

a co najważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne. 

Jeżeli więc Bydgoszcz słynie ze znakomitych sportowców, organizacji wielkich 

imprez i jej nierozerwalnych powiązań ze sportem, dlaczego nie można by wykorzystać tego 

faktu do promocji i rozwoju? Wiele miast posiada swoją cechę, symbol ukształtowany przez 
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historię czy położenie. Częstochowa kojarzona jest z kultem religijnym, Sopot z kurortem 

wypoczynkowym i najdłuższym w Europie molo, Kraków postrzegane jest natomiast jako 

perła architektury i wielu zabytków... A które polskie miasto słynie ze sportu? Jest to nisza, 

którą stara się wypełnić m.in. Bydgoszcz. Dostrzegła ona korzyści płynące z możliwości 

odróżnienia się od wielu zwykłych, szarych miast, które nie kojarzą się z niczym 

szczególnym dla przeciętnego obywatela. Kreując wizerunek poprzez sport, pamiętajmy, że 

musi on być oparty na inności, na czymś wyjątkowym, co jest mocną stroną. Celem 

organizacji imprez sportowych jest budowa przewagi konkurencyjnej nad innymi miastami, 

niekoniecznie z kraju. Aby impreza sportowa stanowiła źródło przewagi konkurencyjnej, 

powinna być: rzadka (najlepiej niedostępna dla konkurencji), trudna do imitacji, cenna 

(pozwalająca na efektywną realizację celów biznesowych, budowę wartości dla 

mieszkańców), efektywnie wykorzystana, zgodnie z celami biznesowymi (Matecki 2006). 

 

Bydgoszcz miastem sportu 

 „Miasto sportu” powinno skupić się, w opinii autora, na 3-4 dyscyplinach czy też 

kierunkach promocji poprzez sport i ich eksploatowaniu, ponieważ nie każda dyscyplina 

sportu jest odpowiednio nośna i "nadaje się" do wypromowania miasta. W Bydgoszczy takimi 

dyscyplinami są obecnie: lekka atletyka, wioślarstwo, piłka siatkowa i piłka nożna. 

Dodatkowym kierunkiem promocji są okazjonalne imprezy wysokiego szczebla, takie jak: 

EuroBasket, Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce czy Mistrzostwa Europy  

w piłce siatkowej kobiet. W niniejszej publikacji szczegółowiej opisane zostaną lekka 

atletyka i wioślarstwo oraz bardziej znaczące wydarzenia sportowe, które rozgrywały się  

w Bydgoszczy i miały istotny wpływ na rozwój lub promocję miasta.  

Jedną z możliwości zachęcania turystów czy inwestorów do odwiedzania miasta jest 

również slogan. W większości miast eksperymentuje się z nim, stawiając na coraz bardziej 

ekspresjonistyczne hasła. W tym względzie Bydgoszcz stawia konsekwentnie na slogan 

„Bydgoszcz - miastem sportu”. Tak przemyślany tok postępowania jest jedną  

z najważniejszych cech promocji miasta, ponieważ zmieniając ciągle wizerunek danego 

miejsca ludzie zaczynają gubić się w domysłach.  

Metodyczne promowanie jednego hasła związanego z miastem jest prawdopodobnie 

najtrwalszą rzeczą jaką można pozostawić w pamięci turystów.  

 Aby myśleć o rozwoju sportu, należy mieć dobrą infrastrukturę, która zwiększa 

prawdopodobieństwo organizacji ciekawszych imprez sportowych o wyższej randze, a jeśli 

uda się zorganizować profesjonalnie imprezę sportową, specjaliści muszą wykorzystać ją do 

promocji miasta i budowy jego przewagi konkurencyjnej. Gród nad Brdą kojarzony jest  

w kraju i poza jego granicami w dużej mierze dzięki organizacji imprez sportowych 

najwyższej rangi, ponieważ to sport jest jednym z najistotniejszych elementów promocji 

miasta. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj tylko wydarzenie, które ma charakter 

cykliczny, odnosi sukces. 
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Ryc.  2 „Bydgoszcz miasto sportu” 

Źródło: Broszura „FedCup” 

 

 

Infrastruktura sportowa i noclegowa 

 Wizytówką Bydgoszczy jest nowoczesny obiekt lekkoatletyczny - Stadion Miejski im. 

Zdzisława Krzyszkowiaka, który w założeniu ma być obiektem wielofunkcyjnym ze 

szczególnym naciskiem na lekką atletykę i piłkę nożną. Obiekt przy ul. Gdańskiej był areną 

historycznych, bo pierwszych Mistrzostw Świata do lat 18. W 1999 r. zawody te zostały 

zorganizowane po raz pierwszy przez Międzynarodową Federację Lekkiej Atletyki (IAAF). 

Ponad 1000 młodych sportowców z ponad 100 krajów stworzyło niezapomnianą atmosferę na 

stadionie. Inaugurację zawodów oglądało 15 tysięcy ludzi. Wielu lekkoatletów, którzy 

wówczas zdobywali medale, jest teraz największymi gwiazdami sportu i to nazwa Bydgoszcz 

jest i będzie w rankingach IAAF i EA obok ich znakomitych rezultatów osiąganych na 

stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka. Jest to promocja miasta nie do przecenienia. Do 

takich sportowców należała choćby Kamila Skolimowska, późniejsza mistrzyni olimpijska w 

rzucie młotem, czy francuski płotkarz Ladji Doucure, który wygrał pierwszy finał juniorskich 

mistrzostw świata w 1999 roku, następnie był mistrzem świata seniorów z Helsinek 2005. To 

na bydgoskim stadionie w tym samym sezonie światową karierę rozpoczynała Jelena 

Isinbajewa, jedna z najsławniejszych współczesnych lekkoatletek i aktualna rekordzistka 

świata w skoku o tyczce. To tu także, w 2003 r. Młodzieżowe Mistrzostwo Europy w skoku 

wzwyż zdobyła obecna mistrzyni świata Blanka Vlasic. To na bydgoskim stadionie został 

ustanowiony rekord świata Anity Włodarczyk w rzucie młotem kobiet, która w trzeciej próbie 

uzyskała 78,30 m poprawiając wcześniejszy rekord o 34 centymetry, jednocześnie będąc 

pierwszą młociarką w historii, która przekroczyła barierę 78 metrów. Bydgoszcz może już 

dziś przeprowadzać imprezy lekkoatletyczne najwyższej rangi, ponieważ stadion posiada 

certyfikat First Class Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekkoatletycznych IAAF. 

Jako jeden z niewielu w Polsce posiada również dziewięć torów na bieżni, co pozwala 

ubiegać się w przyszłości o organizację Pucharu Świata.  

Nie byłoby jednak wielkich wydarzeń sportowych bez potężnej bazy noclegowej, 

która może przyjąć rzesze kibiców, podążających za swoją drużyną czy indywidualnymi 

gwiazdami. Według Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, baza noclegowa miasta w latach 

2004-2012 prezentowała się jak w tabeli  nr 1: 

 

Tabela 1 Baza noclegowa Bydgoszczy w latach 2004-2012 

Miejsce noclegowe Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba hoteli 25 26 24 24 28 19 18 18 18 

Liczba miejsc 1978 2193 2056 2061 2232 1843 1815 1949 1959 

Liczba moteli /hostelów 1 1 2 2 1 1 2 2 2 

Liczba miejsc 46 46 58 58 68 102 127 124 123 
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Liczba kempingów 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Liczba miejsc 250 250 120 120 120 280 190 180 280 

Liczba miejsc w 

schronisku 

młodzieżowym 

100 100 110 105 100 100 100 100 100 

Liczba miejsc w 

zespołach domków 

turystycznych/ 

pokojach gościnnych 

 66 96 95 123 100 100 100 100 

Źródło: Bydgoszcz w liczbach, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 

Rok 2008 (Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce) był przełomowy, ponieważ nie 

tylko zwiększyła się liczba hoteli, a tym samym miejsc noclegowych, ale także znacząco 

podwyższyła się jakość usług, głownie za sprawą powstania jedynego w mieście,  

pięciogwiazdkowego hotelu „Bohema”. W roku 2009 powstał 4-gwiazdkowy hotel 

„Słoneczny Młyn”, zwiększając noclegową zdolność miasta o prawie 200 miejsc. W 2010 r. 

uruchomiony został 4-gwiazdkowy hotel Holiday Inn ze 132 pokojami. W roku 2013 otwarto: 

Przystań Bydgoszcz, która posiada 44 miejsca noclegowe, oraz trzygwiazdkowy hotel 

"Campanile", który oferuje 234 miejsc noclegowych. Dodatkowo rozpoczęto prace nad 

uruchomieniem hotelu sieci Hilton (w budynku Starej Farbiarni), który ma zwiększyć 

potencjał noclegowy Bydgoszczy o kolejne 250 miejsc, oraz budowany jest 

czterogwiazdkowy Hotel Sepia z 90 pokojami w sercu miasta, naprzeciwko Opery Nova. 

Władze miasta oraz mieszkańcy czekają jednak cały czas na zagospodarowanie (pierwotnie 

miał być tam hotel) Młynów Rothera, które znajdują się w obecnie chyba najbardziej 

reprezentacyjnym miejscu miasta tj. Wyspie Młyńskiej. Duże imprezy zmieniają obraz miasta 

przez budowę nowych hoteli, szukanie stałych połączeń lotniczych, remont dróg, upiększanie 

miasta zielenią. Swego czasu Urząd Miasta przygotował uchwałę zachęcającą do budowania 

nowych hoteli powyżej trzech gwiazdek (ile gwiazdek, tyle lat zwolnienia z podatku od 

nieruchomości). Dla inwestorów jest to roczna oszczędność w wysokości 200.000 - 250.000 

zł. W 20 hotelach nasze miasto ma do zaoferowania ponad 2 tys. miejsc noclegowych. Jak się 

okazuje, kiedy Bydgoszcz jest gospodarzem wielkiej imprezy sportowej, wszystkie miejsca są 

zajęte. Paradoksalnie nie ma wielkich imprez, gdy nie ma hoteli, odwracając problem, nie ma 

hoteli, bo nie ma imprez (Kabat 2009). Podczas organizacji Mistrzostw Świata w biegach 

przełajowych, które miały miejsce w Bydgoszczy w 2010 r. szacowano, że dochód jednostek 

obsługujących wydarzenie (np. hoteli, restauracji) w ciągu tylko czterech dni pobytu 900 osób 

miał wynieść ponad 800.000 złotych. Dodatkowo przynajmniej połowę tej kwoty pozostawią 

uczestnicy podczas zwiedzania miasta, w galeriach handlowych, restauracjach, punktach  

z pamiątkami (Kabat 2010). Miało to szczególne znaczenie, ponieważ impreza organizowana 

była w tzw. "martwym okresie". 

 

Koszty i zyski z organizacji wydarzeń sportowych 

Prawie do każdych imprez, także tych największych, miasto dopłaca, jednak w pewien 

sposób się to kalkuluje, ponieważ środki wracają w formie podatków i/czy opłat lokalnych. 

Poza tym miasto buduje swój wizerunek, jako  ośrodka zdolnego do zorganizowania dużych 

imprez oraz nie bojącego się podejmować wyzwań.  

Pozyskanie tak dużej imprezy jak np. Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych 

było sporym wydatkiem, jednakże przyjechały na nią gwiazdy, które stwarzały szansę na 

dobrą promocję. Bydgoszcz wciąż stawia na lekką atletykę i goszczenie dużych wydarzeń - 

od kilku lat niemal bez przerwy jest gospodarzem największych sportowych wydarzeń i tę 

ciągłość chce zachować (Szczęśniak 2010). W przypadku Bydgoszczy po raz pierwszy  
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w historii Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych zostały rozegrane w tym samym 

mieście (2010 r. i 2013 r.). 

Mistrzostwa Świata i Europy w lekkiej atletyce odbywają się regularnie tylko  

w jednym polskim mieście - Bydgoszczy. Jest ona zatem, cytując słowa Ireny Szewińskiej, 

stolicą lekkiej atletyki. Bydgoszcz zorganizowała m.in. Mistrzostwa Europy do lat 23, 

Superligę Pucharu Europy SPAR w 2004 r. czy też 12 Mistrzostwa Świata Juniorów. Ta 

ostatnia impreza była jedną z największych w historii polskiego sportu, bo zgromadziła wraz  

z trenerami i oficjelami trzy tysiące uczestników z blisko 200 państw świata. To właśnie na tę 

okoliczność stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka został gruntownie zmodernizowany, by 

zachwycić kibiców, nie tylko z Polski. Prawie 57 milionów widzów ze 182 krajów, w tym 2,4 

mln z Polski śledziło lekkoatletyczne mistrzostwa świata juniorów, które odbyły się w lipcu  

w Bydgoszczy. To rekordowa widownia. Najwięcej osób zebrało się przed telewizorami we 

Włoszech, Rosji i Brazylii. Dopiero na piątym miejscu znalazła się Polska. Dwa lata 

wcześniej zmagania młodych lekkoatletów w Pekinie obejrzało o 31 mln kibiców mniej.  

Z pewnością duży na to wpływ miała promocja, o którą zadbali organizatorzy. W telewizji 

wyświetlano zwiastuny, na bilbordach w różnych miastach pojawiły się reklamy, również 

radio i prasa wspierały bydgoską imprezę. W trakcie mistrzostw z kolei pisano o niej w takich 

dziennikach jak włoski Corriere della Sera, angielski Daily Mail, niemiecki Die Welt, 

hiszpański La Republica, francuski L´Equipe, czy amerykański USA Today (Sportowe fakty 

2010). W żaden inny sposób nazwa Bydgoszcz tak powszechnie nie dotarła dotąd do 

świadomości zagranicy. Wszystkie reprezentacje na pożegnanie otrzymały od organizatorów 

komplety wyników, a także albumy o mieście, w których znalazły się m.in. także zdjęcia  

z pierwszych dni bydgoskich mistrzostw świata. Jest to kolejny przykład jak przy okazji 

organizacji wydarzeń sportowych można promować miasto, w którym się one odbywają. 

Sześciodniowe zmagania lekkoatletów na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka  

w Bydgoszczy obserwowało w sumie około 60 tysięcy osób (Onet 2010). Kampania 

reklamowa w 2008 roku była zakrojona na skalę dotychczas w Bydgoszczy nieznaną. Ratusz  

i organizatorzy MŚ zdecydowali się wydać na nią niemal 500 tys. zł. 200 tys. zł przekazało na 

ten cel miasto, resztę - komitet organizacyjny mistrzostw. Niemal 200 billboardów  

i citylightów oraz 1000 plakatów pojawiło się w największych miastach Polski. Prezentowały 

one informacje o imprezie oraz logo mistrzostw. Bydgoską kampanię wspierało też radio. 

Nadające w 33. miastach Radio Eska emitowało spoty reklamowe, a w dodatkach do "Gazety 

Wyborczej" w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu, Olsztynie, Szczecinie, Łodzi, 

Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie pojawiły się ogłoszenia. Reklamy imprezy 

można było też znaleźć na stronie internetowej onet.pl. Miasto było również sponsorem 

magazynów sportowych, które ukazują się w programach pierwszym i drugim Telewizji 

Polskiej, TVP Info i TVP Sport. Wyemitowanych zostało około 200 zwiastunów, w tym także 

w bardzo dobrym czasie antenowym z doskonałą oglądalnością pomiędzy głównym 

wydaniem Wiadomości a serwisem sportowym (Aładowicz 2008). Reminiscencją po wyżej 

opisywanych zawodach są rozlokowane przed stadionem "Zawiszy" figury biegaczy, których 

część została zlicytowana po Mistrzostwach, część natomiast wrosła w krajobraz miasta 

(Malinowski 2009). 

Oprócz imprez "nabytych" miasto kreuje również własne wydarzenia. Bydgoszcz 

posiada swoją własną lekkoatletyczną wizytówkę - znany i ceniony mityng - Europejski 

Festiwal Lekkoatletyczny, który został mityngiem roku 2012 (po rocznej przerwie). 

Rozgrywany od kilku lat w „Łuczniczce” mityng Pedro's Cup wysunął się natomiast na 

pierwsze miejsce w światowej klasyfikacji zawodów z tzw. ograniczonym programem 

(zawody, w których rozgrywane są tylko wybrane konkurencje). Tym samym bydgoskie 

zawody lekkoatletyczne wyprzedziły dotychczasowego lidera światowych rankingów – 

niemieckie Arnstadt. W klasyfikacji uwzględniono 56 halowych imprez z całego świata, 
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gdzie oceniane były wyniki osiągane przez sportowców oraz promocja imprezy (UM 

Bydgoszczy 2010). 

Wydarzenia sportowe rangi Mistrzostw Europy czy Świata wpływają również na 

inwestycje w infrastrukturę sportową. Znakomitym przykładem była modernizacja stadionu 

"Zawiszy" przy okazji Mistrzostw Świata Juniorów w lekkiej atletyce w 2008 r. Jednakże 

również Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn Eurobasket 2009 pozytywnie 

wpłynęły na miasto, gdyż w związku z tym wydarzeniem przeprowadzono kilka większych 

inwestycji, na których zyskała Hala Sportowo Widowiskowa "Łuczniczka". Przeznaczono na 

nie ponad 1,5 miliona złotych z budżetu miasta. Podłączono sieć informatyczną  

i teleinformatyczną dla przedstawicieli mediów, m.in. kładąc 6 km kabli. Zakupiono 

rozsuwane trybuny na 760 miejsc. Hala może więc pomieścić około 6.5 tysiąca widzów a to  

przyda się na kolejne imprezy w Bydgoszczy. Był to z pewnością dodatkowy atut miasta  

i hali w staraniach o przyznanie w 2014 roku mistrzostw świata siatkarzy. Wzbogacono się 

także o 29-metrowy podnośnik do hali, dzięki któremu nie trzeba sprowadzać firmy 

zewnętrznej do montażu niektórych elementów. Wycyklinowano i polakierowano parkiet, 

zakupiono cztery tablice 24-sekundowe oraz oświetlono tablice wyników, utwardzono 400 m
2
 

placu pod wozy telewizyjne (Kabat 2009). 

Faza po zakończeniu imprezy wiąże się nierozerwalnie z pojęciem dziedzictwa- 

długookresowych efektów, których źródłem są przygotowania i realizacja imprezy. Co 

ciekawe, dziedzictwo należy rozpatrywać tak w pozytywnym, jak i negatywnym wymiarze. 

Przykładowo: obiekt sportowy wybudowany na okoliczność wielkoformatowego wydarzenia 

sportowego może zostać uznany za swoistą wartość dodaną, element wypływający na 

poprawę jakości życia mieszkańców, źródło przychodów dla miasta itp. Dziedzictwo może 

także stać się ciężarem dla włodarzy miast, niechcianą budowlą, przypominającą  

w niechlubny sposób o imprezie, która nawet jeśli sama w sobie zakończyła się sukcesem, po 

latach zostanie uznana za porażkę właśnie w wymiarze nieumiejętnego planowania. Koszty 

bowiem, szczególnie te powiązane z przygotowywaną w ramach imprezy infrastrukturą mogą 

obciążać budżety miast jeszcze wiele lat po zakończeniu sportowego wydarzenia (Zawadzki 

2013). 

 

Nierozerwalne więzi miasta z wodą 

W związku z faktem urokliwego położenia nad rzeką Brdą Bydgoszcz ma znakomite 

zaplecze do uprawiania sportów wodnych. Bydgoskim ewenementem na skalę światową jest 

wioślarstwo. Łączny wysiłek Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, „Bydgostii”  

i „Zawiszy” oraz mniejszych klubów doprowadził Bydgoszcz do uzyskania przez nią, 

nieoficjalnego naturalnie, lecz prawdziwego, a tak zaszczytnego tytułu Stolicy Polskiego 

Wioślarstwa, który został, mimo wielu trudnych lat, utrzymany aż po współczesność. 

(Malinowski, Fiut, Urbanyi 1998) Współczesna potęga bydgoskich wioseł klarowała się przez 

wiele lat. Na Brdzie wychowały się pokolenia wodniaków, a tor regatowy w Brdyujściu był 

areną prestiżowych zawodów np. Wszechpolskich Regat Wioślarskich, które  

w międzynarodowej obsadzie odbyły się w sierpniu 1927 r. Firmowa czwórka ze sternikiem 

Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, na igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie  

w 1928r. wywalczyła brązowy medal - pierwszy w tej dyscyplinie dla Polski. 

W 1992 roku narodziła się natomiast impreza „Wieka Wioślarska o Puchar Brdy”,  

w której co roku jesienią mistrz Polski w ósemkach wałczy z reprezentacją Bydgoszczy  

o wieczysty puchar ufundowany przez Radę Miejską Bydgoszczy, na ponad 8-kilometrowej 

trasie z Łęgnowa do centrum Bydgoszczy. „Wieka Wioślarska o Puchar Brdy” obrosła już 

własną tradycją i jest obecnie najbardziej prestiżowym wyścigiem ósemek w Polsce (poza 

mistrzostwami kraju), dla mieszkańców zaś stałą się prawdziwym świętem. 28 września 2013 

r. odbyła się jej 22. edycja. W centrum miasta po raz kolejny ścigały się również słynne 
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angielskie uniwersytety Oxford i Cambridge, które rywalizują ze sobą na Tamizie od 1829 

roku. Ich występy poza granicami królestwa należą do rzadkości. Wcześniej ścigały się 

między sobą na Nilu i Amazonce. Od roku 2004 rywalizują ze sobą także na Brdzie. Ich 

rywalizację na żywo co roku wiosną ogląda kilkaset tysięcy Brytyjczyków, a za 

pośrednictwem telewizji z całego świata miliony widzów. Udział renomowanych angielskich 

osad w Wielkiej Wioślarskiej na czele z załogami Uniwersytetów Oxford i Cambridge  

w ostatnich latach był milowym krokiem w promocji miasta i tej dyscypliny sportu. Impreza  

z małej, tylko dla światka wioślarskiego, urosła do znanych międzynarodowych regat.   

W 2007 r. zaproszono ponadto na regaty najstarszy i najbardziej znany klub wioślarskim na 

świecie, Leander z Henley, a w 2009 również ekipę z Uniwersytetu Nottingham. „Wielka 

Wioślarska o Puchar Brdy” dzięki zaproszeniu do Bydgoszczy ósemek słynnych angielskich 

uniwersytetów zyskała wielki rozgłos w kraju i za granicą.  

Według Białej Księgi sport może odgrywać rolę w różnych dziedzinach zewnętrznych 

stosunków Unii Europejskiej: jako element programów pomocy zewnętrznej, element dialogu 

z krajami partnerskimi i część dyplomacji publicznej (Komisja Wspólnot Europejskich
 
2007). 

Zawody międzynarodowe stanowią doskonałą płaszczyznę wymiany doświadczeń nie tylko 

sportowych, można rozwijać współpracę naukową i ekonomiczną. W 2009 roku w ramach 

projektu Polska! Year - Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii, promujący polską kulturę na 

Wyspach złożyło się ponad dwieście wydarzeń. Częścią tego przedsięwzięcia były Regaty 

"Oxford-Bydgoszcz-Cambridge Boat Race". Wygrana ze sławnymi uniwersytetami pomogła 

w promocji już nie tylko Bydgoszczy ale i całego kraju. Szef polskiej dyplomacji, Radosław 

Sikorski wręczył osadom puchary i spotkał się z zawodnikami (Sport 2009). Wysiłki 

wioślarzy docenił także Prezydent RP, który 21 grudnia 2009 r.  zaprosił ich na spotkanie 

wigilijne dla osób, które według niego „są osobami, które w swoich społecznościach stały się 

cichymi bohaterami i wzorcami do naśladowania” (Prezydent 2009). 

W zamian za zaproszenie angielskich uniwersytetów na „Wielką Wioślarską o Puchar Brdy” 

tamtejsze towarzystwa wioślarskie zaprosiły do udziału  w regatach „The Boat Race” osadę 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie w marcu 2008 r. po raz pierwszy raz w ponad 80-

letniej historii brytyjskiego The Head of the River Race wystartowała ósemka z Polski. 

 Niezwykle rozpoznawalnym bydgoskim klubem jest natomiast RTW Bydgostia - 

prawdziwy potentat na skalę światową w wioślarstwie. W 85-letniej historii zawodnicy klubu 

zdobyli na imprezach światowych 125 medali (w tym 43 złotych, 44 srebrnych, 38 brązowe), 

a na Mistrzostwach Polski 1514 (w tym 620 złotych, 460 srebrnych, 434 brązowe). 

Najważniejszymi osiągnięciami w historii klubu jest wywalczenie przez Roberta Sycza 

dwóch złotych medali olimpijskich w dwójce podwójnej kategorii lekkiej na Igrzyskach 

Olimpijskich w Sydney w 2000 roku i w Atenach w 2004 roku, zdobycie przez Bartłomieja 

Pawełczaka i Miłosza Bernatajtysa  srebrnego medalu w czwórce bez sternika kategorii 

lekkiej na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku oraz brązowy medal Magdaleny 

Fularczyk w dwójce podwójnej na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r. (Bydgostia 

2014).    

Klub wywalczył Drużynowe Mistrzostwo Polski 21 razy z rzędu co jest ewenementem na 

skalę europejską i rekordem tego kontynentu. Na Brdzie w sezonie przez cały dzień widuje 

się dziesiątki trenujących wioślarzy i wioślarek. Stanowi to dodatkowy urok i punkt 

charakterystyczny dla Bydgoszczy: intensywny ruch osad wioślarskich i kajakarskich na 

Brdzie w centrum miasta. W mieście są doskonałe warunki do uprawiania tego sportu. Nic 

dziwnego, że największe sukcesy sportowe bydgoszczanie odnosili właśnie w dyscyplinach 

wodnych.  
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Marketing miejsc wykorzystujący wizerunek osób 

Marketing gminy powinno się postrzegać dodatkowo przez pryzmat działań różnego 

rodzaju osób utożsamiających się z danym regionem i dających temu wyraz. Z reguły chodzi 

o osoby pełniące funkcje regionalnych i lokalnych „ikon marketingowych”, o osoby znane 

z przekazów medialnych ze względu na swój profil zawodowy, ze względu na swoje poglądy, 

wyniki własnej aktywności, cechy oraz charakterystyki osobowe lub inne okoliczności 

decydujące o ich szczególnej pozycji społecznej. Różnorodne powiązania z regionem 

(pochodzenie, miejsce pracy, sympatia osobista lub inne) pozwalają takim osobom  

w specjalny sposób podkreślać pozytywne nastawienie do regionu i wnosić tym samym swój 

wkład w jego nagłośnienie, propagowanie oraz uatrakcyjnianie (Szromnik 2008). 

W Bydgoszczy podjęto inicjatywę wyróżniania ambasadorów naszego miasta 

pamiątkowymi tablicami w formie utrwalonej w płaskorzeźbie sygnatury w tzw. Bydgoskiej 

Alei Autografów. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. Powołana Kapituła wyróżnia 

każdego roku osoby, które dla miasta szczególnie się zasłużyły, które swoją pracą 

i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy. Wmurowane w nawierzchnię ulicy Długiej 

tablice odsłaniane są szóstego dnia grudnia. Wśród wyróżnionych jest wielu sportowców  

w różny sposób związanych Bydgoszczą. W ten sposób ratusz chce uwypuklić ich powiązanie  

z miastem a tym samym uatrakcyjnić  własny wizerunek. Z Bydgoszczy pochodzi kilka ikon 

polskiego sportu i to one w pierwszej kolejności zostały uhonorowane możliwością złożenia 

autografu na ulicy Długiej.   

Wśród nich są m.in.:  

 Zbigniew Boniek,  

 Irena Szewińska, 

 Tomasz Gollob,  

 Robert Sycz 

W gronie ambasadorów Bydgoszczy znaleźć można również innych, znakomitych 

lekkoatletów Teresę Ciepły, Zdzisława Krzyszkowiaka. 

Oprócz zawodów sportowych w Bydgoszczy odbywa się ponadto wiele wydarzeń 

towarzyszących, m.in. Gala Lauru Królowej Sportu organizowana przez: Kujawsko-

Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, Urząd Miasta w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski 

Urząd Marszałkowski. W 2013 roku odbyła się ona po raz ósmy. Zamysłem inicjatorów jest 

to, by uroczystość miała charakter długofalowy i była równocześnie nastawiona na 

budowanie pozytywnej aury wokół tej dziedziny sportu. W celu godnego uhonorowania osób 

i instytucji szczególnie zaangażowanych w rozwój oraz promocję lekkiej atletyki przybrano 

formułę na wzór gali oscarowej. Lekkoatletów honoruje się głownie w roku olimpijskim ale 

taka impreza daje szansę na coroczne spotkania wybitnych sportowców i związanie ich w 

pewnym stopniu z Bydgoszczą (Malinowski 2009). 

Bydgoszcz została doceniona także w 76. Plebiscycie Przeglądu Sportowego  

i Telewizji Polskiej. Miasto otrzymało statuetkę Championa oraz tytuł Gospodarza Roku 

Imprez Sportowych w Polsce w 2010 r. To nie tylko wyróżnienie, ale i zobowiązanie.  

W kwietniu 2010 r. Bydgoszcz otrzymała natomiast tytuł „Sportowej Gminy” przyznany 

przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej  „za inwestycje w nowoczesną bazę sportową  

i rekreacyjną oraz skuteczną realizację programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie”.  

 Miasto nie zapomina także o mecenasach sportu. 30 grudnia 2013 r. Prezydent Miasta 

po raz drugi uhonorował firmy, które wspierają bydgoski sport. Firmy mające największy 

wkład w finansowanie klubów sportowych w naszym mieście, wraz z honorowymi 

podziękowaniami otrzymały „Złote Karty Mecenasa Bydgoskiego Sportu”, które będą 

uprawniać do wejścia na zawody ligowe w 2014 roku. Podczas gali uhonorowano także 

bydgoskich zawodników, którzy w mijającym roku odnieśli największe sukcesy na arenach 
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międzynarodowych i europejskich (medaliści mistrzostw świata i Europy) oraz ich trenerów 

(UM Bydgoszczy 2014). 

Inną inicjatywą była z kolei Galeria Sportu Bydgoskiego, która jest stosunkowo nową 

instytucją kulturalno-sportową - oficjalnie otwarta w połowie 2009 roku - pielęgnującą 

tradycje i historię miejscowego sportu. Nie byłoby tej Galerii, bez sportowych korzeni miasta 

i dziedzictwa, które pozostawili po sobie wielcy bydgoscy sportowcy. Koszty utrzymania 

tego przedsięwzięcia przejął bydgoski samorząd. W ten sposób urząd miasta zadbał, aby przy 

okazji wydarzeń sportowych czy konferencji na Stadionie Miejskim im. Zdzisława 

Krzyszkowiaka przybyli goście mogli utrwalić wizerunek Bydgoszczy jako miasta sportu. 

Pomysł na tak specyficzne muzeum doskonale wpisuje się w schemat promocji poprzez sport. 

W założeniu jest to nowoczesna instytucja z największym w Polsce zbiorem pamiątek 

sportowych, ale również prężnie edukująca młodzież, organizująca spotkania z byłymi  

i obecnymi gwiazdami sportu, jak również miejsce odrodzenia Klubu Bydgoskich 

Olimpijczyków. Galeria jest bardzo nowoczesna, dzięki wykorzystywaniu technik 

audiowizualnych a ekspozycja niekiedy nietypowa. 

 

Płaszczyzny organizacyjne 

Bydgoski sport w założeniu organizowany jest na kilku płaszczyznach. Pierwsza  

i kluczowa to baza. Miasto przejęło większość obiektów i z tym wiąże się ich utrzymanie.  

W Bydgoszczy nie funkcjonują bowiem jednostki organizacyjne w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu dysponujące mieniem miasta i tworzące warunki sprzyjające 

rozwojowi sportu. Przyjęto tutaj inne rozwiązanie w tym zakresie. Na podstawie umów 

użyczenia, zawieranych na podstawie zgody Prezydenta Miasta Bydgoszczy (wyrażonej  

w formie zarządzenia) Miasto Bydgoszcz udostępnia swoje obiekty sportowo-rekreacyjne 

klubom sportowym do bezpłatnego używania na szkolenie zawodników, zawody i imprezy 

sportowe. Przedmiotem tych umów są miejskie obiekty i urządzenia o łącznej wartości 

początkowej 170,8 mln zł. W ramach tych umów przekazano 18 klubom sportowym środki 

finansowe w łącznej kwocie 14,3 mln zł, w tym 12,9 mln zł (90%) na utrzymanie i 1,4 mln zł 

na remonty użyczonych klubom obiektów (NIK 2012). 

Kolejna płaszczyzna to szkolenie dzieci i młodzieży, gdzie we współzawodnictwie  

z rok na rok miasto wspina się w klasyfikacji. Dowodem na to może być 1 miejsce CWZS 

Zawisza w Polsce i 4-te miejsce Bydgoszczy jako gminy i powiatu wśród sportowych miast w 

Polsce - w klasyfikacji za 2013 r.(Msport 2014). Bydgoszcz z dorobkiem 4 730,09 pkt. 

pozostawiła za sobą o wiele większe miasta takie jak Kraków, Łódź, Gdańsk i Katowice,  

a wyprzedziły ją jedynie Warszawa, Poznań i Wrocław.  

Następna płaszczyzna - to seniorzy. Jednym pomaga się funkcjonować na najwyższym 

poziomie, innym z kolei umożliwia się dojście do ekstraklasy. Miasto w latach 2009–2010  

i I półroczu 2011 r.  było akcjonariuszami trzech klubów sportowych funkcjonujących  

w formie spółek kapitałowych - z udziałami o łącznej wartości 14.600 tys. zł. Spółki  

z udziałem Miasta Bydgoszczy miały zapewniony większościowy udział Miasta w kapitale 

tych Spółek (84,9% - 97,9%). Spółki te, w których Miasto Bydgoszcz miało większościowe 

pakiety akcji, w latach 2009-2010 generowały ujemne wyniki finansowe na sumę 9.482,7 tys. 

zł ( 5 668,5 tys. zł w 2010 r.), w tym: 

 Żużlowy Klub Sportowy „Polonia Bydgoszcz” S.A. – 1.883,8 tys. zł w 2009 r.  

i 1.558,7 tys. zł w 2010 r.; 

 „Łuczniczka” Bydgoszcz S.A. – 413,8 tys. zł w 2009 r. i 1.452 tys. zł w 2010 r.; 

 WKS „Zawisza” Bydgoszcz S.A. – 1.516,9 tys. zł. w 2009 r. i 2.657,8 tys. zł w 2010 r. 

Według NIK istotnym problemem do rozwiązania (w tym systemowego), w kontekście 

gospodarności, może być w nieodległej przyszłości problem udziału j.s.t. w klubach 
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sportowych stale ponoszących straty w swojej działalności, ze względu na ich finansowanie  

w części ze środków publicznych. 

Kolejnym poziomem wspierania miejskiego sportu są stypendia Prezydenta 

Bydgoszczy dla utalentowanych sportowców, których jest ich ponad 100. Ostatnie pole 

działania miejskich władz to organizacja wielkich imprez (Zima 2010). 

W latach 2009-2011 (I półrocze) na kulturę fizyczną i sport w Bydgoszczy przeznaczono 

łącznie kwotę 86.868,0 tys. zł, tj. 2,7% wydatków Miasta ogółem, a ze źródeł 

pozabudżetowych pozyskano na ten cel kwotę 10 129,0 tys. zł. (NIK DB 2011). 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

 

W latach 2009–2010 i I półroczu 2011 r. wytypowane gminy (w tym Bydgoszcz) 

objęte zostały kontrolą planową pn."Finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez 

wybrane jednostki samorządu terytorialnego". Najwyższa Izba Kontroli (NIK) negatywnie 

ocenia działania kontrolowanych j.s.t. W odniesieniu do Bydgoszczy NIK, formułując ocenę 

negatywną, uwzględniła w szczególności: 

 przyznawanie w latach 2009-2010 podmiotom zewnętrznym na realizację 366 zadań 

zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu dofinansowań w formie dotacji celowych (w 

wysokości 13.747,7 tys. zł, co stanowiło 88,5% wydatków poniesionych w tym okresie w 

rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu), niezgodnie z 

obowiązującymi ówcześnie przepisami prawa; 

 nie ujęcie w ewidencji środków trwałych, prowadzonej w Wydziale Mienia  

i Geodezji, mienia przekazanego sześciu jednostkom oraz nie ustaleniu jego wartości; 

 niepowołanie rady sportu (po wejściu w życie ustawy o sporcie, tj. od 16 października 2010 r. 

obowiązek ten został zastąpiony fakultatywnym rozwiązaniem w tym zakresie); 

 brak kontroli zleconych przez j.s.t. zadań w trakcie i miejscu ich wykonania; 

 nieprzedłożenie Radzie Miasta Bydgoszczy do uchwalenia projektu uchwały  

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej (NIK DB 2011). 

NIK pozytywnie oceniła jednak udostępnianie przez j.s.t. obiektów sportowych na zasadach 

preferencyjnych klubom sportowym i mieszkańcom gmin. Działania j.s.t. w tym zakresie 

sprzyjały zwiększeniu dostępności społeczności lokalnych do tych obiektów i właściwą 

realizację zadań gmin na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu (NIK 2012). 

Jednocześnie NIK wskazuje na inne pozytywne ustalenia kontroli polegające m.in. na: 

 wydatkowaniu znacznych środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej  

i sportu; 

 nabywaniu przez Miasto Bydgoszcz akcji klubów sportowych działających w formie spółek 

kapitałowych; 

 przydzielaniu zawodnikom, trenerom i działaczom stypendiów, wyróżnień i nagród; 

 prawidłowym finansowaniu prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych - w latach 2009 i 

2010 na ten cel przeznaczono łącznie 568,6 tys. zł.; 

 wysokich wynikach sportowych w międzynarodowych lub krajowych współzawodnictwach 

sportowych; 

 wspieraniu finansowo (dotowanie) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych realizujących zlecane zadania publiczne; 

 dofinansowywaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych. 
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Podsumowanie 

Bydgoszcz metodycznie buduje swój wizerunek, jako miasta sportu czym eksponuje 

swoje największe zalety. Sport jest zarazem motorem rozwoju gospodarczego i społecznego 

miasta. Potwierdza to tezę, że Bydgoszcz nie musi na siłę szukać cech, które odróżniłyby ją 

od innych miast, skoro nie od dziś wiadomo, że słynie ona ze wspaniałych sportowców: 

głównie w lekkiej atletyce, wioślarstwie. Warto to wykorzystać, skoro przynajmniej  

w najbliższym czasie, miasto nie będzie nowym, innowacyjnym Wrocławiem, turystycznym 

Krakowem czy wypoczynkowym Gdańskiem. Zmienić bowiem wyobrażenie o mieście jest 

tym trudniej, że każde ma swoją historię. Nowoczesne miasta potrzebują oryginalnego  

i wyraźnego wizerunku aby wzbudzić emocje i przyciągnąć do siebie ludzi, a cóż  

w dzisiejszym świecie wzbudza większe emocje niż rozgrywki sportowe?  
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