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Trend na rynku pracy  
– wizerunek sportowców i sponsoring

Trend on the labour market  
– image of athletes and sponsorship

Artykuł zawiera charakterystykę głównych elementów pro-
cesu kształtowania wizerunku i jego znaczenia na współczesnym 
rynku pracy. Porusza także zagadnienie wpływu sponsoringu na 
kreowanie wizerunku sportowców. Autorka analizuje różne ele-
menty wpływające na fakt postrzegania człowieka przez inne osoby 
oraz firmy. Przedstawione zostaną rodzaje wizerunku, taktyki ma-
jące na celu kształtowanie odpowiedniego wizerunku potencjalnego 
pracownika na rynku pracy celem poprawy jego szans, możliwości 
i sytuacji. We fragmencie poświęconym sponsoringowi w sporcie 
omówiono tzw. łańcuch pozytywnych skojarzeń. Pojawiła się także  
etymologia słowa i jego cechy charakterystyczne.
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The article contains the characteristics of the main elements of 
the image shaping process and its significance in the contemporary la-
bor market. It also addresses the issue of the impact of sponsorship on 
creating the image of athletes. The author analyzes various elements 
affecting the perception of people by other people and companies. 
Various types of image will be presented, tactics aimed at shaping the 
appropriate image of a potential employee on the labour market in 
order to improve his chances, opportunities and situation. In the frag-
ment devoted to sponsorship in sport, the so-called chain of positive 
associations. The etymology of the word and its characteristics also 
appeared.
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Wstęp

Wiele firm odwołuje się w swych działaniach reklamowych do 
wizerunku sportowców, nawet małe i średnie przedsiębiorstwa. Ma 
to na celu przyciąganie uwagi nabywców, wzmocnienie wizerunku 
marki, wiarygodności przekazu reklamowego oraz stopnia jego za-
pamiętania. Najlepiej skoncentrować się na określonych markach 
i dostosować wizerunek marki produktu do wizerunku sporowca. 
Koncepcja ambasadorów marki sprowadza się do kojarzenia mar-
ki ze znanym i lubianym sportowcem osiągającym sukcesy. Firmy 
prowadzą także tzw. marketing szeptany, czyli w swoim środowisku 
rekomendują własną markę (Sznajder 2008: 31, 34, 36-37). 

Kreowanie wizerunku sportowców

Wizerunek to najlepsza reklama osoby. Podlega on regułom 
marketingowym. Działalność osoby publicznej wymaga sukcesów, 
dlatego wokół osób medialnych buduje się wielkie kampanie pro-
mocyjne. Istotna jest ich osobowość. Media szukają osób medial-
nych, telegenicznych, przyciągających barwnością języka i replik 
słownych. Osoba publiczna musi być medialna, aby osiągnąć ocze-
kiwane wrażenie, które ustala jego miejsce w świecie. Posługuje 
się ona marketingiem medialnym, czyli wiedzą i umiejętnościami 
konstruowania wizerunku człowieka wyróżniającego się w mediach 
(Drzycimski 2000: 33-34, 36, 38). 

Wyróżniamy następujące rodzaje wizerunku (Cenker 2002: 46):
• pozytywny kontra negatywny;
• silny (wyraźnie określone miejsce w świadomości otoczenia) 

kontra nijaki – słaby;
• własny (sposób postrzegania przez samego siebie) kontra 

obcy (wyobrażenie otoczenia);
•  aktualny kontra planowany.
Argyle wymienia 10 kodów prezentacyjnych wraz z ich znacze-

niami. Mają one decydujący wpływ na postrzeganie osób publicz-
nych, w tym sportowców. Są to (Ociepka 2002: 21-22):

1. Kontakt fizyczny (kogo i kiedy dotykamy);
2. Dystans (proksemika – odległość dzieląca nas od drugiego 

człowieka);
3. Orientacja (umiejscowienie względem innych osób);
4. Wygląd zewnętrzny (czynniki poddające się kontroli i nie-

zależne);
5. Kiwanie głową (związane z interakcjami);
6. Wyraz twarzy (mimika);
7. Gesty (kinezjetyka);
8. Postawa;
9. Ruch oka i kontakt wzrokowy;

10. Elementy niewerbalne.
Znaczenie mają również aspekty mowy takie jak kody prozodycz-

ne (akcent toniczny, intonacje) oraz kody parajęzykowe (głośność, ton, 
akcent). Prasa jest istotnym narzędziem wpływającym na kreowanie 
wizerunku. Dziennikarze pełnią funkcję tzw. gatekeeperów (decydują 
o tym co pojawi się w gazecie) (Musiałowska 2005: 62). Do stwo-
rzenia wiarygodnego wizerunku konieczne są badania opinii publicz-
nej. Ważny jest również własny, spójny styl. Należy konsekwentnie 
tworzyć swój autorytet, opanować nerwowość, być pewnym siebie 
i kreatywnym. W powstawaniu wizerunku biorą udział producenci 
wizerunku, jego odbiorcy, firmy medialne (nośniki wizerunku) oraz 
osoby, których wizerunek się tworzy. Powstanie wizerunku jest rezul-
tatem rozpowszechnienia informacji o osobie przez wyspecjalizowane 
agencje czy dziennikarzy.
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Pendray sformułował 10 zasad składających się na sukces 
w kreowaniu własnego wizerunku, nie tylko u sportowców, ale 
w przypadku każdego człowieka, który chce być pozytywnie postrze-
gany przez otoczenie. Są to (Ociepka 2002: 26, 28-29, 35):

1. Im lepiej Cię znają, tym bardziej Cię lubią (osoby popularne, 
często widoczne mają większe szanse na wywarcie pozytyw-
nego wizerunku);

2. Zmieniaj się (każdy ma prawo do zmian poglądów oraz wy-
glądu zewnętrznego, osoby, które się zmieniają są bardziej 
wiarygodne);

3. Popieraj słowa czynami (same deklaracje nie wystarczą, na 
pozytywny wizerunek wpływają działania i ich widoczne re-
zultaty);

4. Nie ustawaj w dobrych uczynkach (warto przypominać o so-
bie w dobrym kontekście);

5. Zawsze mów prawdę (nawet jedno niewinne kłamstwo 
może zniszczyć wizerunek, na który pracowało się przez 
wiele lat);

6. Popieraj pieniądze własnym zaangażowaniem (lepiej jest 
dać mniej a ze szczerego serca, niż robić to na pokaz);

7. Uwzględniaj preferencje ludzkiej zbiorowości (przekładaj 
interesy zbiorowe nad partykularne);

8. Mów o innych (nie musisz być zawsze w centrum zaintere-
sowania);

9. Nie wybieraj łatwych rozwiązań (ich rezultaty mogą być 
krótkotrwałe).

Nie tylko media kształtują wizerunek człowieka. Ważna jest 
także umiejętność autoprezentacji. Oczywiście pojawia się problem 
zróżnicowanej publiczności. Wówczas człowiek chce wywrzeć od-
mienne wrażenie na dwóch lub większej liczbie różnych osób biorą-
cych udział w tej samej interakcji społecznej. Dlatego tak ważna jest 
znajomość określonych taktyk atrybucyjnych bądź repudiacyjnych.

Najważniejsze metody to (Leary 2007: 30-49): opisywanie sie-
bie (selektywne ujawnianie informacji o sobie, ich odpowiednie 
redagowanie tak, aby były zgodne z zamierzonym wizerunkiem); 
wyrażanie postaw (demonstrując daną postawę jednostka przeka-
zuje określony wizerunek swojej osoby); publiczne atrybucje (tłu-
maczenie swoich osiągnięć / porażek, usprawiedliwianie się, upa-
trywanie źródeł niepowodzeń w działaniach zewnętrznych niezależ-
nych od człowieka np. zjawiska atmosferyczne, są to tzw. atrybucje 
obronne); pamięć i zapominanie (tzw. pamięciowe manipulacje, 
pamiętamy / zapominamy to, co nam odpowiada i pasuje do na-
szego wizerunku); zachowania niewerbalne (prezentowanie emo-
cji, wygląd zewnętrzny – ubiór, atrakcyjność fizyczna, gesty i sposób 
porozumiewania się); kontakty społeczne (człowieka można poznać 
po tym z kim się spotyka, występuje tutaj zjawisko „pławienia się 
w odbitym blasku” – podkreślania związku z drużyną sportową 
odnoszącą sukcesy itp. oraz tzw. usuwanie się z cienia porażki, od 
tych, którzy stracili dobrą reputację. Warto również zwrócić uwagę 
na tzw. polerowanie i retuszowanie. Pierwsze polega na wyolbrzy-
mianiu pozytywnych cech osób, z którymi mamy związek, a drugie 
na minimalizowaniu złych. W obrębie danej metody pojawia się 
także efekt „psst”, który polega na kojarzeniu dobrych wiadomości, 
a unikaniu złych); konformizm i uleganie; otoczenie (w jego ramach 
wyróżniamy trzy elementy służące do manipulowania wizerunkiem, 

do których należą: – dekoracje czyli stałe i zmienne cechy otoczenia 
np. styl umeblowania, powierzchnia pomieszczenia, wykończenie, 
kolorystyka), – rekwizyty czyli przenośne, wymienne elementy oto-
czenia), – oświetlenie; inne taktyki m.in. sport i ćwiczenia fizyczne 
(każda dyscyplina sportowa niesie ze sobą określone stereotypy, 
uprawiając dany sport kreujemy określone wrażenie).

Firmy zajmujące się kreowaniem wizerunku prowadzą bada-
nia, na podstawie których można sprawdzić jak odbiorcy postrzegają 
daną osobę / instytucję. Uwzględniając kwestionariusze oraz rozmo-
wy badane są następujące aspekty (Ali 2002: 18-19): obecny wize-
runek; wizerunek zamierzony; wymagane działania, aby osiągnąć 
cel; koszty działań; kto odpowiada za poszczególne etapy; początek 
i koniec działań. W międzyczasie należy sporządzić plan, określający 
złe strony i metody, które mają je wyeliminować.

Na wizerunek sporowców ma wpływ rola, jaką przyjmują me-
dia. Inaczej będzie wyglądał tekst w stylu urzędniczo-eksperckim 
(wiarygodny, profesjonalny), adresowany do zwykłego człowie-
ka (emocjonalizacja wypowiedzi) czy mający na celu kreowanie 
celebryty. Ten ostatni sposób dominuje w gazetach popularnych, 
również w dziennikach. Najczęściej w ten sposób pisze się o spor-
towcach. Czasami pojawia się pierwsza opcja w sformułowaniach ta-
kich jak transfer zawodników (Bralczyk, Wasilewski 2008: 380-382). 
W publikacjach prasowych pojawia się tzw. dekalog gwiazdy sportu 
autorstwa Sebastiana Bartosika z Agencji Sport PR. Obejmuje on 
10 najważniejszych zasad, które powinien przestrzegać sportowiec, 
jeśli chce mieć dobry wizerunek. Są to: neutralny wizerunek równy 
jest brakowi wizerunku, trzeba być wyrazistym, charakterystycznym; 
należy rozpocząć budowanie pozytywnego wizerunku jeszcze przed 
nadejściem sukcesu; przyjazne nastawienie do mediów, ponieważ 
mają one decydujący wpływ na opinię publiczną; ważna jest orygi-
nalność i rozpoznawalność; wizerunek buduje się wieloma sposoba-
mi poprzez codzienne zachowanie, kontakty z prasą, akcje społeczne 
itp.; współpraca z trenerami, działaczami przy budowie wizerunku; 
wskazany jest patos przy budowaniu wizerunku klubu; staranność 
w wyborze sponsorów; wizerunek zdobyty podczas kariery pomaga 
po jej zakończeniu; jeden błąd może zniszczyć długoletnie wysiłki, 
ważna jest pomoc profesjonalistów od budowania wizerunku.

Pozytywny wizerunek można osiągnąć przez dobrą reklamę, 
odpowiednich sponsorów, przyjazne relacje z mediami, lobbing, 
troskę o środowisko naturalne. Czynniki kreujące wizerunek mogą 
mieć różne formy np. artykuł, wywiad, ogłoszenie, konferencja pra-
sowa, film, audycja radiowa czy spotkanie (Ozierańska 2004: 63).

Sponsoring w sporcie

W obszarze kreowania wizerunku sportowców ważne znacze-
nie ma kwestia sponsorowania sportu / sportowców. Polega to na 
transferze dobrej opinii sportowca na markę sponsora. Źródła efek-
tywności takiego działania można upatrywać w fakcie, że sport wy-
zwala emocje, które powodują szybsze tworzenie skojarzeń i lepsze 
zapamiętywanie. Masowość bądź elitarność poszczególnych dyscy-
plin pozwala trafić do grupy docelowej. Kolejnymi zaletami są: tani 
sposób dotarcia do odbiorcy w porównaniu z reklamami oraz szeroki 
zakres oddziaływania. Wśród technik sponsorowania warto wymie-
nić: wykorzystanie nazwisk, podobizn, zdjęć, głosu, uczestniczenie 
w imprezach sportowych, konferencjach prasowych, umieszczanie 
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traktu sponsorskiego albo reklamy rekomendującej. Wyróżnia się 
następujące etapy tworzenia długofalowej koncesji sponsoringu: 
określenie celów komunikacyjnych, jakie sponsor chce osiągnąć; 
sformułowanie treści, które mają być rozpowszechniane; wybranie 
grupy docelowej; opracowanie strategii; wybór sponsorowanego; 
określenie kosztów; działania sponsorskie; ocena.

Można dokonać podziału sponsoringu według dziedziny, w któ-
rej sponsor lokuje swoje działania: sponsoring sportu, kultury, na-
uki, ekologii; według czasu trwania powiązań: jednorazowy, długo-
falowy a także według liczny sponsorów: wyłączny, ko-sponsoring, 
dominujący (Cenker 2002: 184-187). Wraz z rozwojem sponsoringu 
sportowego pojawiają się również problemy prawne. Toczą się spo-
ry między sportowcami a firmami o prawo do korzystania z wize-
runku. W Polsce wiążący w tej materii jest art. 33 ust. 2 Ustawy 
o sporcie kwalifikowanym z dnia 29.07.2005 roku. Ustanawia on, 
że rozpowszechnianie wizerunku sportowca w stroju reprezentacji 
jest możliwe tylko na podstawie zgody wyrażonej przez zawodnika.

Podsumowanie

Powyższy artykuł ukazał znaczenie prasy sportowej we współ-
czesnej Polsce a także wpływ sponsoringu na wizerunek sportow-
ców. Można zaryzykować tezę, że sportowiec istnieje tak długo, jak 
piszą o nim media oraz interesują się nim sponsorzy.
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nazw sponsora na stadionie, przy numerach zawodników czy rekla-
ma trykotowa. Czasami pojawia się ryzyko związane z transferem na 
sponsora nieudanych wyników sportowych sponsorowanego.
Rysunek 1. Łańcuch pozytywnych skojarzeń

  dobre widowisko     sukces sponsora     sukces sponsorowanego    
                              sukces sponsora     dobra opinia o nim

Źródło: http://public-relations.eprace.edu.pl/508,Dzialania_sponsoringo-
we.html [22.08.2019].

Wizerunek sportowca ma wzmacniać produkt, który on rekla-
muje i dodawać mu autentyczności. Coraz popularniejszy jest tzw. 
sportowy sponsoring, czyli związek sportu i biznesu. Według fa-
chowców to najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do klienta. Uzna-
je się, że sponsoring to zwykła transakcja handlowa. Firma kupuje 
prawa do wizerunku sportowca i kreuje swój produkt powołując się 
na jego rekomendację.

Wykorzystanie wizerunku osoby sławnej sprawia, że sponsor 
uzyskuje sympatię przez pokazywanie się z osobą wzbudzającą sym-
patię. Pokazanie produktu w sąsiedztwie tej osoby powoduje, że 
produkt wydaje się lepszy. Celem działalności sponsorskiej jest osią-
gnięcie rozgłosu, poinformowanie opinii publicznej o firmie sponso-
ra. Sukcesy sportowców przenoszą się na wizerunek firmy. Nie jest 
tutaj konieczna zbieżność dziedzin aktywności sponsora i sponso-
rowanego, ale jest to korzystne. Niemniej jeżeli image osoby spon-
sorowanej odbiega od wizerunku sponsora, może to spowodować 
utratę spójności wizerunku firmy (Cenker 2002: 176, 181).

Rysunek 2. Transfer wizerunku w wyniku działań sponsorskich

wizerunek pożądany firmy

wizerunek sponsorowanego

wizerunek obecny firmy

Źródło: (Cenker 2002: 178).

Słowo sponsor pojawiło się w języku angielskim w XIX wieku na 
łamach powieści. Jest pochodzenia łacińskiego i w języku angielskim 
znaczy patron, dobry ojciec. Pierwszym ważnym sponsorem był Sir 
Thomas Lipton, założyciel kompanii herbacianej. Sponsorował Or-
kiestrę Symfoniczną w 1931 roku (Ozierańska 2004: 69). Na płasz-
czyźnie sportowej sponsoring po raz pierwszy pojawił się w sporcie 
przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku, kiedy 
to sportowcy wyrazili zgodę na fotografowanie ich wyłącznie przez 
firmę Kodak. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku po-
jawiły się reklamy na stadionie olimpijskim. Z pierwszymi w pełni 
finansowanymi przez sponsorów Igrzyskami Olimpijskimi mieliśmy 
do czynienia w Los Angeles w 1984 roku. Dla firm najlepsze jest 
wspieranie młodego zawodnika w osiągnięciu szczytu sportowej 
kariery. Ma to wpływ na pozytywny wizerunek nie tylko sponso-
rowanego, ale i sponsora. Współpraca może przybrać formę kon-
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