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Sponsoring sportu - firmy bukmacherskie w Polsce i Europie 

Rynek sponsoringu sportowego w Polsce zdominowany jest przez spółki Skarbu Państwa, które 

stanowią znaczny procent sponsorów klubów i wydarzeń sportowych. Szacuje się, że co roku 

przeznaczają one ponad 300 milionów złotych na wsparcie rodzimego sportu. Polski sport korzysta 

również ze środków pochodzących z firm komercyjnych, jednakże poziom ich zaangażowania jest 

niższy niż w większości krajów Unii Europejskiej. Nad Wisłą powstają coraz okazalsze obiekty 

sportowe a poziom profesjonalizmu zarządzania klubami sportowymi rośnie z sezonu na sezon. 

Polska była organizatorem Mistrzostw Europy w piłce nożnej i siatkówce, wkrótce będzie gościć 

imprezę tej rangi w piłce ręcznej. Jednocześnie co roku miliony sympatyków piłki nożnej z rezygnacją 

obserwują moment, w którym Mistrz Polski odpada z kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Za rok minie 20 lat 

odkąd Widzew Łódź po raz ostatni reprezentował Polskę w tych prestiżowych rozgrywkach. Nie jest 

tajemnicą, że wielki sport potrzebuje dużych pieniędzy, tym trudniej zrozumieć dlaczego rezygnuje 

się z dziesiątek a może nawet setek milionów złotych, które mogłyby wesprzeć budżety klubów  

i wydarzeń sportowych. Wskutek wprowadzenia w 2010 r. ustawy o grach hazardowych 

przedstawiciele branży zakładów wzajemnych i gier online, którzy inwestowali i dalej chcą 

inwestować w polski sport, zmuszeni byli wycofać się z rynku. Niekorzystne dla tych podmiotów 

regulacje prawne spowodowały, że z dnia na dzień sponsora strategicznego straciły Lech Poznań  

i Wisła Kraków oraz borykająca się dziś z dużymi problemami finansowymi 1. Liga, której sponsorem 

była wówczas firma Unibet. 

 

Niekorzystnie wyglądają dane zaprezentowane przez EY w raporcie „Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 

2015”, które wskazują na malejący udział przychodów ze sponsoringu i reklamy  

w całościowych przychodach polskich klubów najwyższej klasy rozgrywkowej (39% w 2012,  

35% w 2013 i 30% w 2014). W 2013 roku przychody ze sponsoringu i reklamy osiągnęły wartość  

160 mln zł, natomiast w 2014 roku było to już tylko 135 mln zł. Wiele klubów Ekstraklasy jako 

sponsora na koszulce posiada spółkę należącą do właściciela, spółkę Skarbu Państwa lub logo 

regionu, w którym występuje. Ponadto Śląsk Wrocław jest jedynym klubem w lidze bez jakiejkolwiek 

reklamy na koszulce. 

 

Uregulowania ustawy hazardowej z 2010 roku nałożyły na operatorów restrykcyjne ograniczenia  

w obszarze reklamy i sponsoringu. Dziś jedyną dopuszczalną formą działań marketingowych jest 

informowanie o sponsorowaniu przez podmioty zarejestrowane na terenie Polski. Podmioty  

te nie mogą zatem prezentować swojej oferty ani zachęcać do gry. Efektem wprowadzenia tych 
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ograniczeń było zmniejszenie wartości kontraktów sponsoringowych w porównaniu do okresu przed 

wprowadzeniem ustawy o grach hazardowych w 2010 roku. Szacowana wartość obecnych umów  

to około 11 mln złotych, co jest kwotą 4-krotnie mniejszą w porównaniu do roku 2009.  

Stabilne i zrównoważone budżety są warunkiem prawidłowego rozwoju klubów sportowych.  

Firmy bukmacherskie są zainteresowane sponsorowaniem polskiego sportu i polskich klubów,  

a potencjalne środki finansowe płynące z tej współpracy mogłyby poprawić kondycję rodzimego 

sportu i wesprzeć kluby w próbach dorównania światowej czołówce. 

 

Przykładem podkreślającym fakt, że międzynarodowi operatorzy zakładów wzajemnych  

są zainteresowani finansowaniem polskiego sportu była współpraca federacji KSW z firmą Betclic 

podczas Gali KSW 32 Road to Wembley, która odbyła się 31 października 2015 roku w Londynie, gdzie 

firma bukmacherska została Sponsorem Głównym. 

 

W wielu innych regionach Unii Europejskiej firmy bukmacherskie z powodzeniem wspierają krajowy 

sport. Warto w tym miejscu posłużyć się przykładem angielskiej Premier League, gdzie niemal każda 

drużyna ma podpisaną umowę reklamową z firmą bukmacherską na zasadzie oficjalnego partnera 

bukmacherskiego lub sponsora głównego. Zgodnie z informacjami Stowarzyszenia Reklamy 

(Advertising Association) w 2010 roku wydatki tych firm na reklamę w Wielkiej Brytanii wyniosły  

150 mln GBP (882 mln zł), z czego wydatki na reklamę w sporcie osiągnęły 48 mln GBP (282 mln zł). 

Dane za rok 2012 wskazują ponad 30% wzrost tych wydatków, które osiągnęły kwotę  

200 mln GBP1 (1176 mln zł). 3 z 20 klubów Premier League w sezonach 2012/2013 i 2013/2014 jako 

sponsora głównego posiadały podmioty z branży bukmacherskiej, natomiast w sezonie 2014/2015 

było to już 5 klubów. Warto również zaznaczyć, iż sponsorem drugiej, trzeciej i czwartej angielskiej 

klasy rozgrywkowej (Championship, League One, League Two) na mocy 5-letniej umowy zawartej  

w 2013 roku został Sky Bet. Podobna tendencja utrzymuje się w Szkocji i Walii. Ladbrokes został 

oficjalnym sponsorem Scottish Professional Football League, natomiast Dafabet uzyskał status 

sponsora tytularnego Welsh Premier League. Oprócz sponsorowania sportu firmy bukmacherskie 

aktywnie reklamują się w mediach sportowych podczas transmisji telewizyjnych. Wskutek liberalizacji 

rynku liczba reklam firm hazardowych wzrosła z 537 tys. w roku 2008 do 1,39 mln w roku 20122. 

 

Podobne rozwiązania z powodzeniem realizowane są również w Danii stawianej jako przykład 

efektywnego uregulowania rynku zakładów wzajemnych i gier online. Mimo konieczności spełnienia 

licznych wymagań wprowadzenie możliwości sponsorowania przez licencjonowane firmy nie tylko 

                                                           
1
 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmcumeds/writev/preleg/dga14.htm 

2
 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/tv-research/Trends_in_Ad_Activity_Gambling.pdf 
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zachęciło operatorów dotychczas niezarejestrowanych w kraju do uzyskania licencji w Danii,  

ale przede wszystkim przyniosło korzyść duńskiemu sportowi. Jednym z pierwszych i najgłośniejszych 

przykładów wykorzystania tej możliwości była umowa pomiędzy firmą Betsson a duńskim związkiem 

piłki nożnej, w wyniku której liga piłki nożnej przyjęła nazwę Betsafe Liga. Wśród innych przykładów 

wskazać można firmę Betway, która podpisała na początku 2013 roku kontrakt z telewizją TV2  

na sponsorowanie emisji meczów piłki ręcznej w Danii, czy też Unibet, który w 2012 roku podpisał 

trzyletnią umowę sponsoringową z F.C. København i FC Midtjylland, klubami należącymi  

do czołowych drużyn duńskiej ligi piłki nożnej, której wartości opiewały na odpowiednio 21 mln DKK 

(około 11,76 mln zł) i 10 mln DKK (około 5,6 mln zł). 

 

Poniższy raport zawiera przykłady działań sponsoringowych firm bukmacherskich w Europie  

ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Danii, krajów, które stawiane są za przykłady 

optymalnych uregulowań prawnych związanych z hazardem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPONSORING SPORTU – FIRMY BUKMACHERSKIE W POLSCE I EUROPIE 

  

 

5 

 

Uregulowania w zakresie reklamy i sponsoringu firm bukmacherskich w krajach UE 

Kraj Reklama Sponsoring 

Austria   

Belgia   

Bułgaria   

Chorwacja   

Cypr   

Czechy   

Dania   

Estonia   

Finlandia   

Francja   

Grecja   

Hiszpania   

Holandia   

Irlandia   

Litwa   

Łotwa   

Malta   

Niemcy   

Norwegia   

Polska   

Portugalia   

Rumunia   

Słowacja   

Słowenia   

Szwecja   

Węgry   

Wielka Brytania   

Włochy   

Źródło: http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/docs/initiatives/140714-impact-assessment-

part1_en.pdf 

 

Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej zezwala na reklamowanie usług hazardowych przez 

firmy, które uzyskały licencje na danym terenie. Zakaz reklamy występuje jedynie w krajach 

bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa), Norwegii (wyjątek – monopol) i Polsce. Na Litwie z zakazu 

wyłączone są jednak kasyna i loterie narodowe, natomiast na Łotwie automaty o niskich wygranych. 

W każdym z krajów występują szczegółowe przepisy dotyczące reklamy i sponsoringu. 
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Sponsoring firm bukmacherskich w Polsce 

 

Obecnie w Polsce licencję na prowadzenie zakładów w internecie posiada pięć podmiotów i każdy  

z nich zaangażowany jest w sponsoring polskiego sportu (Star-Typ Sport, Fortuna, Totolotek, 

Milenium i E-Toto). Szacuje się, że łączne zaangażowanie tych firm to około 11 mln zł rocznie. 

Umowy sponsoringowe firm bukmacherskich z klubami/organizacjami sportowymi w 2015 roku 

Sponsor Klub/organizacja sportowa 

E-Toto Piast Gliwice (sponsor główny), Polonia Warszawa (sponsor główny) 

Fortuna Zakłady 
Bukmacherskie 

Legia Warszawa (sponsor główny), Cracovia (sponsor), AZS Częstochowa 
(sponsor) 

Milenium Tauron Basket Liga (sponsor oficjalny) 

Star-Typ Sport Lech Poznań (sponsor strategiczny), Reprezentacja Polski w Piłce Nożnej 
(oficjalny partner), Śląsk Wrocław (partner) 

Totolotek Górnik Zabrze (sponsor), Jagiellonia Białystok (sponsor premium), Lechia 
Gdańsk (sponsor), Wisła Kraków (sponsor) 

 

W 2009 roku, przed wprowadzeniem zapisów ustawy hazardowej, zaangażowanie sponsorskie firm 

bukmacherskich wynosiło około 40 mln złotych rocznie. Pod względem wartościowym najistotniejsza 

dla polskiego sportu była umowa sponsoringowa pomiędzy firmą Unibet a I ligą piłkarską. Sponsorów 

z branży bukmacherskiej posiadały również m.in. Lech Poznań i Wisła Kraków. 

 

Wartość głównych umów sponsoringowych przed wejściem  

ustawy o grach hazardowych w 2009 roku (w mln PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych publicznie 
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Aktywność sponsoringowa bukmacherów w 5 czołowych ligach europejskich 

 

Według danych zawartych w European Football Sponsorship Report 2014-15 w 2014 roku  

w czołowych pięciu ligach europejskich podpisano aż 67 umów o charakterze sponsoringowym  

lub reklamowym pomiędzy klubami a firmami hazardowymi, z czego 54 z nich to bukmacherzy. 

Liga Liczba umów z firmami hazardowymi (w tym bukmacherskimi) 

Premier League 23 (23) 
Serie A 17 (14) 

Bundesliga 16 (11) 
Ligue 1 8 (3) 
La Liga 3 (3) 

Źródło: http://www.igamingbusiness.com/news/shirt-sponsorships-total-13m-across-europe-s-top-5-football-

leagues 

 

Zauważalna jest dominacja krajów o liberalnych uregulowaniach ustawowych w ramach prawa 

hazardowego (Wielka Brytania, Włochy). W tych krajach sponsoring firm bukmacherskich jest obecny 

również w niższych ligach: Skybet Championship, Eurobet Serie B, dotyczy to również klubów 

występujących w tych rozgrywkach. 

Przykładowe umowy sponsoringowe firm bukmacherskich z klubami Bundesligi, Ligue 1, Serie A  

i La Liga w 2015 roku 

Klub/rozgrywki Sponsor 
AC Milan Iziplay 

AS Saint Etienne Netbet 

Bayern Monachium Tipico 

FC Köln Betsson 

Gazelec Ajaccio NetBet 

Hamburger SV Tipico 

Hannover 96 Tipwin 

Hertha Berlin Bet-at-home 

Juventus FC Bwin 

OGC Nice Netbet 

Real Madryt Bwin 

Sampdoria Genua Iziplay 

Schalke 04 Gelsenkirchen Bet-at-home 

Vfl Wolfsburg X-Tip 

 

 

 

 

http://www.igamingbusiness.com/news/shirt-sponsorships-total-13m-across-europe-s-top-5-football-leagues
http://www.igamingbusiness.com/news/shirt-sponsorships-total-13m-across-europe-s-top-5-football-leagues
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Sponsoring sportu - firmy bukmacherskie w Wielkiej Brytanii 

 

Cztery firmy bukmacherskie są sponsorami tytularnymi rozgrywek piłkarskich w Wielkiej Brytanii.  

W lidze angielskiej umowę zawarł Skybet, który związał się z trzema klasami rozgrywkowymi.  

W Szkocji sponsorem tytularnym została firma Ladbrokes, natomiast w Walii Dafabet. Od kilku lat 

William Hill sponsoruje krajowy puchar Szkocji. W przeszłości bukmacher związany był również  

z pucharowymi rozgrywkami w Anglii. 
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Sponsoring sportu - firmy bukmacherskie w Wielkiej Brytanii 

 

W sezonie 2015/2016 pięć klubów Premier League jako głównego sponsora na koszulce posiada 

firmę bukmacherską. Umowy sponsoringowe z firmami bukmacherskimi posiadają również drużyny 

Skybet Championship (m.in. Hull City), Ladbrokes Premiership i Championship (Glasgow Rangers). 

Klub Sponsor Kwota (okres obowiązywania umowy) 

Aston Villa Dafabet 5 mln funtów rocznie (2013-2015) 
Stoke City Bet365 3 mln funtów rocznie (2012-2015) 
Sunderland Dafabet 5 mln funtów rocznie (2015-2017) 
Watford 138.com 1 mln funtów rocznie (2015-2016) 
West Bromwich TLCbet 2 mln funtów rocznie (2015-2016) 
West Ham United Betway 6 mln funtów rocznie (2015-2017) 

 
Źródło: http://www.totalsportek.com/football/premier-league-shirt-sponsorship-deals/ 

 

Na Wyspach Brytyjskich, ze szczególnym uwzględnieniem Premier League powszechnie 

praktykowane są umowy reklamowe i sponsoringowe bukmacherów z klubami sportowymi  

na zasadzie Official Betting Partner. Efektem tych porozumień są dedykowane promocje dla fanów 

klubu, jak również współpraca na płaszczyźnie marketingowej m.in. poprzez wykorzystanie wizerunku 

zawodników oraz ekspozycję logo firmy bukmacherskiej podczas meczów Premier League. 

Klub Official Betting 
Partner (15/16) 

Arsenal  Betfair, Paddy Power 
Aston Villa William Hill 
Chelsea  BetVictor 
Crystal Palace 12bet, William Hill 
Everton  Dafabet 
Leicester City 666bet, Betfair 
Liverpool  
Manchester City 

Betfair, Marathonbet 
Betsafe 

Klub  Official Betting 
Partner (15/16) 

Manchester United Marathonbet 
Newcastle United Coral, 138.com 
Norwich City Coral 
Southampton William Hill 
Sunderland Betfair 
Swansea City SBOBET, Bet365, 12bet 
Tottenham Hotspur Marathonbet 
West Bromwich Netbet 
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Sponsoring sportu - firmy bukmacherskie w Danii 

 

Ustawodawstwo duńskie zakłada podatek na poziomie 20% od przychodu brutto (GGR - Gross 

Gambling Revenue, suma środków wpłaconych przez uczestników gier pomniejszona o wypłaty 

wygranych), zezwala również na zawieranie umów sponsoringowych pomiędzy licencjonowanymi 

operatorami a duńskimi ligami i drużynami sportowymi. Kwestie dotyczące sponsorowania sportu 

ujęto również w innych aktach prawnych, jak choćby Ustawa o emitowaniu programów radiowych  

i telewizyjnych, w której zapisano wymagania co do zawartości i długości reklamy sponsoringowej. 

Wprowadzoną 1 stycznia 2012 roku duńską ustawę regulującą obszar m.in. gier i zakładów 

wzajemnych poprzedziły kilkumiesięczne konsultacje z wszystkimi podmiotami rynkowymi 

zainteresowanymi zmianami. W 2011 roku przed wejściem w życie ustawy operatorzy 

niezarejestrowani generowali około 86% GGR rynku gier losowych i zakładów wzajemnych.  

Po zmianie przepisów w 2012 roku 80% GGR było generowane przez operatorów zarejestrowanych  

w Danii. Na przestrzeni 3 lat od wprowadzenia ustawy na początku 2012 roku przychody budżetu 

państwa z tytułu opodatkowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów 

bukmacherskich wzrosły z 300 mln DKK do 470 mln DKK w drugim kwartale 2015 roku. 

Odpowiednie uregulowania prawne zachęciły operatorów do rejestracji działalności w Danii, czego 

efektem jest wydanie 41 licencji dla 28 firm w kwietniu 2015 roku (dla porównania w Polsce wydano 

jedynie 5 licencji). Oznacza to znaczący zastrzyk finansowy dla duńskiego sportu wskutek licznych 

umów sponsoringowych pomiędzy klubami/ligami/organizacjami sportowymi a firmami 

bukmacherskimi (m.in. czołowe kluby duńskiej Superligaen, 1 division, czy też reprezentacje Danii  

w piłce nożnej). 

Przykładowe umowy sponsoringowe firm bukmacherskich w Danii 

Klub/rozgrywki Sponsor Okres obowiązywania umowy 
Brøndby IF Bet25.dk (2014-2017) 

FC Kopenhaga Unibet (2012-2015) 

FC Midtjylland Unibet (2012-2015) 

1. division Betsafe (2011-2012) 

1. division NordicBet (2012-2013) 

1. division Bet25.dk (2015-2017) 

Reprezentacje Danii mężczyzn 
i kobiet w piłce nożnej 

Tipico (2015-2016) 
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Sponsoring sportu - firmy bukmacherskie w pozostałych krajach 

 

W ostatnich latach firmy bukmacherskie aktywnie angażują się również w sponsoring innych 

dyscyplin sportowych. Nordicbet jest partnerem Hokejowej Ligi Mistrzów, współpracował również  

z fińskim Jokerit. Bet-at-home posiadał status sponsora tytularnego dwóch austriackich turniejów 

tenisowych. Firma była również sponsorem rozgrywek Ligi Mistrzów w piłce ręcznej oraz Turnieju 

Czterech Skoczni. Również takie dyscypliny jak MMA, Dart, czy hokej na trawie miały podpisane 

umowy z firmą bukmacherską (Unibet). 

Przykładowe umowy sponsoringowe firm bukmacherskich w pozostałych krajach 

Klub/rozgrywki Sponsor  Dyscyplina Kraj Okres 
obowiązywania 
umowy 

BC Oostende Bwin  Koszykówka Belgia (2013-2016) 

Bet-at-home Cup 
– ATP Kitzbühel  

Bet-at-home  Tenis ziemny Austria (2009-2014) 

Bet-at-home 
Open Hamburg 

Bet-at-home  Tenis ziemny Niemcy (od 2011) 

Champions 
Hockey League 

Nordicbet  Hokej na 
lodzie 

 (2014-2017) 

EHC Black Wings 
Linz 

Bet-at-home  Hokej na 
lodzie 

Austria (od 2006) 

Jokerit Nordicbet  Hokej na 
lodzie 

FInlandia (2014-2015) 

Liga Mistrzów 
EHF 

Bet-at-home  Piłka ręczna  (2009-2014) 

Ligue Nationale 
de Basket 

Betclic  Koszykówka Francja (od 2015) 

RSC Anderlecht Bwin  Piłka nożna Belgia (2013-2016) 

Stockholm 
Marathon 

Unibet  Lekkoatletyka Szwecja (2014) 

Tipico 
Bundesliga 

Tipico  Piłka nożna Austria (2014-2017) 

Turniej 4 skoczni Bet-at-home  Skoki 
narciarskie 

Austria/Niemcy (2010-2014) 

Ultimate 
Fighting 
Championship 

Unibet  MMA  (2014-2015) 

Unibet 
EuroHockey 
Championships 

Unibet  Hokej na 
trawie 

Anglia (2015) 

Unibet European 
Championship 

Unibet  Dart Belgia (2015) 
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Kluczowe wnioski 

 

 Firmy bukmacherskie chętnie angażują się w sponsoring sportu  

 Dyscypliną najchętniej sponsorowaną przez bukmacherów jest piłka nożna 

 Branża zakładów bukmacherskich jest istotna na polu reklamodawców dla klubów  

i organizacji sportowych zarówno pod względem udziału ilościowego,  

jak i wartościowego (przykłady Danii i Wielkiej Brytanii) 

 Firmy bukmacherskie sponsorują także inne dyscypliny, również te mniej popularne 

 Polska jest krajem o jednych z najbardziej restrykcyjnych uregulowań prawnych w UE 

dotyczących reklamowania hazardu i sponsorowania sportu przez podmioty z tego 

rynku 

 Wartość rynku umów sponsoringowych firm bukmacherskich z podmiotami 

sportowymi zmalała około czterokrotnie w porównaniu do okresu sprzed 

wprowadzenia ustawy hazardowej w 2009 roku 

 Rynek sponsoringu sportu oparty jest w głównej mierze o Spółki Skarbu Państwa, 

maleją przychody z tytułu reklamy i sponsoringu w Ekstraklasie, uniemożliwianie 

aktywności sponsoringowej i reklamowej firmom bukmacherskim oraz zapisy 

ustawowe wymagające rejestracji przy niekorzystnych warunkach podatkowych  

i finansowych nie są w interesie polskiego sportu, który traci z tego tytułu miliony 

złotych 

 Będący w kryzysie rynek medialny traci reklamodawców 

 Polskie ustawodawstwo nie zezwala firmom bukmacherskim w Polsce reklamowania 

swoich usług, a jedynie informowanie o sponsorowaniu, co jest jednym z najbardziej 

restrykcyjnych uregulowań w krajach Unii Europejskiej w tym zakresie 
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Kontakt dla mediów: 

Joanna Dzios 

egba-easterneurope@egba.eu 
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