SPONSORING
kilka lat tzw. pog³ówne tj
dofinansowanie do p³ac
trenerów pracuj¹cych z
m³odzie¿¹ w zale¿noci od
iloci trenuj¹cych osób (5 z³
od sztuki). Tyle ¿e sto³ów pingpongowych w szkolnych salkach piêtrowo ustawiæ siê nie da³o. Efekt - znaczny odp³yw kadry szkoleniowej do innej pracy i brak nowych chêtnych.
Skutki takiego dzia³ania trzeba bêdzie naprawiaæ
kilka lat. Polityk lewicowy wie, ¿e sportowi trzeba
pomagaæ we w³asnym interesie, ale te¿ czasami
oczekuje, ¿e sport pomo¿e mu w batalii o mandat
radnego, pos³a, senatora czy te¿ fotel burmistrza,
wójta czy prezydenta. Jako sympatyk sportu - bynajmniej nie lewicowy - bez zdziwienia przeczyta³em w Gazecie Wyborczej artyku³ panów Kubickiego i W¹sa o dzia³aniach gdañskich polityków
przed wyborami samorz¹dowymi. Tenis sto³owy
odegra³ kiedy w polityce, w latach zimnej wojny
wielk¹ rolê. Pingpongowa dyplomacja doprowadzi³a do znacznego zbli¿enia Chin i USA w czasach, kiedy wydawa³o siê to niemo¿liwe. Przeplatanie siê polityki i tenisa sto³owego w przypadku
wspó³pracy PZTS z firm¹ Delta Press do pingpongowej dyplomacji raczej zaliczyæ nie mo¿na. Tenis sto³owy nie jest dyscyplin¹, do której garn¹ siê
znacz¹cy sponsorzy (tak jak do siatkówki czy koszykówki). Wiedz¹ o tym doskonale lokalni dzia³acze klubowi. Dlatego pozyskanie takich sponsorów do dyscypliny, jakich wymieniono w artykule, to prawdziwy cud nad Wis³¹. Cud taki zdarzy³
siê firmie Delta Press nie pierwszy raz. Firma ta
poredniczy³a ju¿ wczeniej w zdobywaniu sponsorów na imprezy organizowane przez PZTS i to
wy¿szej rangi ni¿ wspomniana Euroliga kobiet. Dla
turnieju ITTF Pro Tour w 2000 roku pozyska³a takie firmy jak: Rafineriê Gdañsk¹, Lotto, PKO BP
SA, Browary Brok, TP SA, Fiat Auto Poland, Impex Metal i NDI Development. W 2001 i 2002 r.
pozyska³a do Mistrzostw Polski w Gdañsku m.in.:
PKO BP, Pocztê Polsk¹, Lotto, Pomorsk¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹ Sp. z o.o., Rafineriê Gdañsk¹, Grupê ¯ywiec, Toyotê Motor Poland, NDI Development, Telekomunikacjê Polska S.A., Bankowy Leasing PKO, Petrobaltic, Metalimpex SA,

Mezalians czy I nteres ?
Sport we wspó³czesnym wiecie to dziedzina ludzkiej dzia³alnoci, która z polityk¹, podobnie jak
przemys³, kultura czy inne obszary jest w szczególny sposób powi¹zana. Sport u nas w kraju
szczególnie odczuwa brak stabilizacji politycznej.
W warunkach demokracji czêsto wykorzystywany
jest przez polityków do promowania w³asnej osoby i przez partiê do pozyskiwania elektoratu. W
naszym kraju jeszcze nie wszystkie ugrupowania
polityczne zrozumia³y, ¿e ludzie zwi¹zani ze sportem i sympatycy sportu to w skali kraju kilka milionów g³osów. Polityk stroni¹cy od sportu b¹d obnosz¹cy siê do niego z niechêci¹ z góry skazany
jest na pora¿kê. Dlatego te¿ polityk lewicowy w
Polsce wie, ¿e o sporcie trzeba mówiæ g³ono i z
optymizmem, nawet gdyby dla niego nic nie zrobi³. Polityk prawicy jeszcze niestety tej zale¿noci
nie zrozumia³ i czêsto sam sobie szkodzi wypowiedziami typu: najlepszym sportem dla dzieci i
m³odzie¿y jest chodzenie po górach. W jednym z
du¿ych wojewódzkich miast prawicowe w³adze tak
dba³y o masowoæ w sporcie, ¿e wprowadzi³y na
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Kompaniê Energetyczn¹ Energa S.A,Krantz TKT,
DGT, Browar EB. Równie¿ w tegorocznym ITTF
Pro Tour Delta Press wspomog³a nasz pingpong.
Pozyska³a sponsorów takich jak: Orlen, ¯ywiec,
Pocztê Polsk¹, Rafineriê Gdañsk¹, PKO BP, Lotto, Fiat Auto Poland, Bankowy Leasing PKO. Prezes Delty Press stwierdzi³, ¿e Polski Zwi¹zek nie
ma ca³ej nomenklatury do pozyskiwania sponsorów. Nie bardzo wiadomo, o jak¹ nomenklaturê
chodzi. PZTS posiada bowiem osobowoæ prawn¹ i ma prawo do takiej dzia³alnoci. W 2000 roku
zwi¹zek zwraca³ siê podobno bezporednio do niektórych z wymienionych firm z prob¹ o sponsoring turnieju ITTF Pro Tour i otrzyma³ odpowied
odmown¹. Firma Delta posiada³a wspomnian¹ nomenklaturê i te same firmy znalaz³y siê w gronie
sponsorów, ale za jej porednictwem. Nauczeni
poprzednim dowiadczeniem dzia³acze PZTS nie
próbowali drugi raz na w³asn¹ rêkê szukaæ darczyñców i od razu zwrócili siê do przebojowej firmy. Zwi¹zek z pewnoci¹ nie otrzyma³ od Delty
takich pieniêdzy, jakie otrzyma³by podpisuj¹c umowy bezporednio ze sponsorem ale jakie tam na
pewno dosta³. W innym przypadku nie dosta³ by
nic a koszty turnieju musia³by pokryæ z w³asnych
rodków. Tyle tylko, ¿e w przypadku trójmeczu w
Gdañsku ekipy p³aci³y za swój pobyt, hala jest w³asnoci¹ PZTS, a jedynym kosztem imprezy byli
sêdziowie. Jeli koszty przedstawione przez dziennikarzy Gazety wynios³y 50 tys. z³, to sêdziowie
u nas w kraju niele zarabiaj¹. W zarz¹dzie PZTS
zasiada kilkunastu zdrowo myl¹cych d¿entelmenów, którzy z pewnoci¹ ka¿d¹ umowê z firm¹
Delta Press skrupulatnie analizuj¹ przed wydaniem decyzji o jej podpisaniu przez osoby upowa¿nione. Maj¹ oni wiadomoæ proporcji prowizji za porednictwo do ewentualnych wp³ywów od
sponsorów. Oczywicie czysta by³aby sytuacja,
gdyby pieni¹dze wp³ywa³y bezporednio do kasy
organizatora zawodów, a ten wyp³aca³by umówion¹ prowizjê porednikowi, ale w obecnym czasie
widaæ jest to trudne do zrealizowania. Kontrakty
sponsorskie podpisywane s¹ w ciszy gabinetów i
nie wszyscy sponsorzy chc¹ ujawniaæ swoje dotacje. Bezpieczniej jest im to zrobiæ z prywatn¹
firm¹, gdzie maj¹ gwarancjê dyskrecji, ni¿ ze stowarzyszeniem. Oczywicie dochodz¹ do tego liczne powi¹zania kole¿eñskie i interesy, w tym przypadku... partyjno-wyborcze. Mnie jako sympatyka
sportu ma³o interesuje na co wyda póniej otrzyman¹ prowizjê porednik - na kampaniê kandydata na prezydenta czy na parlamentarn¹. I nie
martwi mnie, ¿e wyliczona przez Gazetê prowizja
wynios³a 30%. Martwi³bym siê, gdyby wynosi³a ona
70%. Smutne jest jednak to, ¿e coraz mniej mamy
przypadków czystego sponsoringu, takiego który
nie pozostawia³by cienia w¹tpliwoci co do szczeroci intencji darczyñcy. Sport w naszym kraju jest
coraz biedniejszy. Wystarczy porozmawiaæ z dzia³aczami i trenerami. Nie zawsze czyste s¹ regu³y
gry. Przyk³ad czystego i w³aciwego sponsoringu
powinien iæ z góry, a okazj¹ do tego powinny byæ
miêdzynarodowe imprezy. Oprócz tego, ¿e Polski Zwi¹zek Tenisa Sto³owego nie ma nomenklatury do pozyskiwania sponsorów - jak twierdzi prezes Delty Press, to na dodatek nie ma wyboru,
gdy¿ innych firm z nomenklatur¹, takich jak Delta
Press chyba nie ma. Czekamy wiêc, a¿ takie powstan¹. Najlepiej gdyby powi¹zane by³y z prawic¹. Wtedy przed ka¿dymi wyborami bêdzie mo¿na wybieraæ oferty ro¿nych poredników i najkorzystniejsze dla sportu. Na razie pozostaje nam
czekaæ a¿ prawica zrozumie, ¿e nie wszystkie dzieci
musz¹ chodziæ po górach, aby by³y zdrowe.
Królikowski
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