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1. Uzasadnienie wyboru tematu 

 

Igrzyska olimpijskie są pod wieloma względami największym wydarzeniem sportowym na 

świecie. Gromadzą tysiące sportowców w trakcie letniej i zimowej edycji oraz obejmują 

największą liczbę konkurencji sportowych rozgrywanych podczas jednej imprezy, która 

śledzona jest przez miliony kibiców na trybunach, a miliardy przed telewizorami. Igrzyska 

olimpijskie to jednak coś więcej niż wydarzenie sportowe. Jest to ogromne przedsięwzięcie 

organizacyjne z wielomiliardowym budżetem oraz liczną grupą zaangażowanych podmiotów i 

interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego. Według Preuß, Andreff i Weitzmann (2019, 

p. IX) przeciętne igrzyska olimpijskie obejmują ponad 300 złożonych działań realizowanych 

przez podmioty z różnych gałęzi gospodarki oraz angażują ponad 50 interesariuszy 

odpowiadających za organizację tego przedsięwzięcia. Cały projekt olimpijski jest uznawany 

za najdroższy wśród największych wydarzeń (ang. mega-events) na świecie. Średni koszt pięciu 

edycji w latach 2007-2016 wyniósł 12 miliardów dolarów (Flyvbjerg, Budzier & Lunn, 2021). 

Suma ta nie obejmuje jednak kosztów pośrednio związanych z organizacją wydarzenia, 

głównie odnoszących się do budowy infrastruktury pozasportowej (Flyvbjerg et al., 2021). 

Informacje na temat tego typu wydatków trudno znaleźć jest w oficjalnych raportach. W 

większości przypadków można je pozyskać z doniesień medialnych, a ich wysokość – 

niejednokrotnie przewyższająca bezpośrednie koszty organizacji igrzysk – niewątpliwie 

wpływa na postrzeganie wydarzenia przez opinię publiczną w kontekście pozasportowym. 

Przykładowo, zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi, które odbyły się w 2014 roku uznawane są 

za najdroższe w historii - ich całkowity koszt szacowany jest na ok. 55 miliardów dolarów 

(Müller, 2014). Stanowi to równowartość nominalnego PKB uzyskanego w roku 2019 w takich 

krajach jak Litwa czy Urugwaj (World Bank, n.d.-b). Igrzyska olimpijskie są przy tym głównym 

źródłem przychodów dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), będącego 

właścicielem olimpijskiej marki. Marka ta jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i 

wartościowych na świecie. W latach 2013-2016, całkowity przychód MKOl – w większości 

wygenerowany przez sprzedaż praw telewizyjnych oraz globalny program sponsorski Top 

Olympic Partner [TOP] – sięgnął 5.7 miliarda dolarów, z czego 90 procent – według MKOl – 

zostało rozdysponowanych celem wsparcia globalnego sportu, narodowych komitetów 

olimpijskich, czy też federacji sportowych (IOC, 2020c, p. 7). 
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Paradoksalnie jednak, ekspansja i rosnąca skala igrzysk olimpijskich wywołują wiele 

negatywnych efektów w życiu ekonomiczno-polityczno-społecznym. Wśród efektów 

ekonomicznych wymienia się przede wszystkim rosnące koszty organizacji igrzysk wraz z 

powszechnym zjawiskiem przekraczania – wstępnie określanych w dokumentach 

aplikacyjnych – budżetów (Flyvbjerg et al., 2021; Flyvbjerg, Stewart, & Budzier, 2016). 

Niektóre badania wskazują też na wątpliwy efekt pozytywnego wpływu igrzysk olimpijskich na 

sferę gospodarczą (Zimbalist, 2016), a nawet brak takiego wpływu (Maennig & Richter, 2012; 

Langer, Maennig & Richter, 2018). W rezultacie igrzyska olimpijskie stają się nieopłacalnym 

przedsięwzięciem dla miast-gospodarzy (Baade & Matheson, 2016, p. 202). Wśród 

negatywnych efektów społecznych można z kolei wskazać chociażby: masowe przesiedlenia 

bądź eksmisje mieszkańców w celu uzyskania terenu pod budowę inwestycji związanych z 

igrzyskami (Crout, 2018; Porter, 2009); proces gentryfikacji polegający na zmianie charakteru 

dzielnic mieszkalnych miast – pierwotnie zamieszkiwanych przez różne klasy społeczne – w 

obszary zdominowane przez mieszkańców o wyższych dochodach (Watt, 2013); czy też obawy 

związane z nadmierną ingerencją w środowisko naturalne (Chappelet, 2008). Wśród efektów 

natury politycznej wskazuje się chęć zbicia kapitału politycznego przez elity rządzące, pomimo 

że korzyści ekonomiczne tego przedsięwzięcia są raczej wątpliwe (de Nooij & van den Berg, 

2018), a także traktowanie igrzysk olimpijskich jako źródła rent politycznych i ekonomicznych 

uzyskiwanych z olimpijskich inwestycji. 

Müller, Wolfe, Gaffney, Gogishvili, Hug i Leick (2021a) badając igrzyska olimpijskie w latach 

1992-2020 udowodnili też, że miasta-gospodarze tego typu wydarzeń są dalekie od organizacji 

igrzysk zrównoważonych (ang. sustainable Games), tj. takich, które mają ograniczony wpływ 

na środowisko, zwiększają poczucie sprawiedliwości społecznej oraz charakteryzują się 

długookresową efektywnością ekonomiczną. W szczególności dotyczy to ostatnich czterech 

edycji igrzysk olimpijskich (Soczi 2014, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2020(1), Londyn 2012). 

Ponadto Müller (2015a) wprowadził określenie syndromu wielkich wydarzeń (ang. mega-

event syndrome), gdzie zidentyfikował siedem najczęstszych symptomów trapiących 

największe globalne wydarzenia, w tym igrzyska olimpijskie. Są to: (1) zawyżanie korzyści, (2) 

niedoszacowanie kosztów, (3) stawianie wyżej priorytetów planowania przestrzeni miejskiej 

związanych z organizacją wydarzenia aniżeli realizację ważnych potrzeb infrastrukturalnych 

dla społeczności lokalnej, (4) ponoszenie ryzyka przez sektor publiczny na rzecz korzyści 

czerpanych przez sektor prywatny, (5) czasowe zawieszenie obowiązującego prawa, co 
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powoduje wiele negatywnych skutków – np. przesiedlenia, czy też ograniczenie partycypacji 

opinii publicznej jako podmiotu monitorującego przygotowania danej imprezy, (6) 

nierównomierna dystrybucja zasobów oraz (7) przypisywanie wydarzeniom sportowym roli 

pozornie szybkiego rozwiązania w ramach planowania przestrzeni miejskiej. W obliczu 

powyższych problemów, coraz więcej decyzji o przystąpieniu bądź rezygnacji z idei organizacji 

igrzysk olimpijskich było rozstrzyganych w ostatnich latach w ramach referendów. Często też 

sami politycy pod naciskiem opinii publicznej, podejmują decyzje o wycofaniu swojego 

poparcia dla organizacji igrzysk olimpijskich z powodu zbyt wysokich kosztów generowanych 

przez tego typu imprezy. 

W obliczu pojawiających się dyskusji publicznych, coraz mniejszego poparcia idei 

olimpijskiej oraz niepewności co do przyszłości samej imprezy, ale też i ruchu olimpijskiego, 

podczas sesji MKOl – w grudniu 2014 roku – jednogłośnie przyjęto dokument Olympic Agenda 

20201 (dalej: OA 2020) zawierający 40 rekomendacji, które miały stworzyć nowy ład 

instytucjonalny w procesie kandydowania na gospodarza igrzysk, organizacji imprezy oraz w 

modelu planowania i realizacji dziedzictwa olimpijskiego (ang. Candidature, Delivery, Legacy). 

W następnym etapie w lutym 2018 roku, MKOl wdrożył dokument New Norm zawierający 

zestaw 118 reform stricte odnoszących się do tzw. cyklu życia igrzysk olimpijskich 

(kandydowanie, organizacja, dziedzictwo), które nie tylko przeobrażają model organizacji 

igrzysk olimpijskich, ale oferują także większą elastyczność w projektowaniu całego 

wydarzenia w celu uzyskania większej spójności między organizacją imprezy a realizacją 

długoterminowych celów rozwojowych miasta (IOC, 2018d). Zaproponowany zestaw ponad 

100 reform został przy tym oparty na sześciu rekomendacjach z OA 20202, którymi są: (1) 

wprowadzenie nowej formuły procesu ubiegania się o organizację igrzysk olimpijskich; (2) 

ewaluacja miast kandydujących przez pryzmat oceny możliwości i kluczowego ryzyka; (3) 

zmniejszenie kosztów związanych z kandydowaniem; (4) włączenie kwestii zrównoważonego 

rozwoju do organizacji igrzysk olimpijskich; (12) zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie 

elastyczności w zarządzaniu igrzyskami olimpijskimi; (13) maksymalizacja synergii z 

 
1 Całościowa implementacja dokumentu Olympic Agenda 2020 była zaplanowana do końca roku 2020, dlatego 
też „2020” jest zawarte w nazwie dokumentu. 
2 Numery w nawiasach odpowiadają dokładnej numeracji danej rekomendacji w dokumencie Olympic Agenda 
2020. 
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interesariuszami ruchu olimpijskiego. Tak gruntowne zmiany były nieuniknione w kontekście 

prowadzonych dyskusji na temat dotychczasowej formuły igrzysk olimpijskich. 

Prezentowana rozprawa doktorska ma przy tym na celu identyfikację determinant tej 

zmiany instytucjonalnej oraz przedstawienie idei igrzysk jako swoistej instytucji formalnej i 

nieformalnej. Wykorzystano w niej koncepcje teoretyczne należące do ekonomii 

instytucjonalnej i ekonomii politycznej, a wprowadzenie dokumentów OA 2020 & New Norm 

potraktowano jako zmianę instytucjonalną. Badanie igrzysk olimpijskich przez pryzmat 

ekonomii instytucjonalnej nie jest rozpowszechnione w literaturze przedmiotu. Preuß et al. 

(2019, p. 145-157) podjęli próbę teoretycznego wyjaśnienia zjawiska przekroczenia kosztów 

organizacji igrzysk olimpijskich poprzez zastosowanie takich koncepcji, jak teoria pryncypała-

agenta czy też teoria wyboru publicznego. Z kolei, Hiller (1998) zaproponował model oceny 

długookresowego wpływu organizacji wydarzeń sportowych – m.in. igrzysk olimpijskich – na 

społeczności lokalne, wykorzystując podejście teoretyczne z zakresu ekonomii politycznej. 

Nureev i Markin (2015) analizują rozwój igrzysk olimpijskich jako problem ekonomii 

politycznej, a Rustin (2009) twierdzi, że igrzyska są: 

 

typem wyłaniającej się globalnej instytucji, która działa zarówno na poziomie rynku 

międzynarodowego, jak i międzyrządowej przestrzeni współpracy, rywalizacji, negocjacji 

i określonych zasad. Ponadto, obejmuje ona ważne przestrzenie – kulturową i moralną – 

jako elementy sfery wartości, i jest aktualnie rozpoznawaną i kultywowaną [instytucją – 

JJ] na całym świecie (pp. 4-5). 

 

W powyższej definicji możemy wyraźnie odróżnić formalne i nieformalne „instytucje” 

składające się na pojęcie igrzysk olimpijskich. Podobnie Gauthier (2017) postrzega MKOl jako 

„aktora, a także kombinację zasad”, a same igrzyska olimpijskie jako „zbiór zasad, regulacji i 

standardów dotyczących powtarzającego się wydarzenia” (pp. 22-23). Obie prezentowane 

wyżej definicje oparte są na podejściu konstruktywistycznym oraz prawnej analizie struktur 

zarządzania (ang. governance) w igrzyskach olimpijskich, i określają instytucje jako swoisty 

„zestaw reguł”. 

Stąd też można przyjąć, że igrzyska olimpijskie to swego rodzaju instytucja obejmująca 

formalne i nieformalne „reguły gry” (ang. the rules of the game) (North, 1991). W 

prezentowanej rozprawie przyjęto przy tym dokładniej, że jest to zintegrowany system zasad, 
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które strukturyzują cykl życia igrzysk olimpijskich (kandydowanie, organizacja, dziedzictwo) 

oraz obejmują interakcje pomiędzy olimpijskimi interesariuszami i aktorami. 

 

2. Cele badawcze 

 

Celem głównym niniejszej rozprawy doktorskiej jest rekonstrukcja procesu zmiany 

instytucjonalnej w igrzyskach olimpijskich poprzez wprowadzenie przez MKOl dokumentów 

OA 2020 & New Norm. Realizacji celu głównego zostały podporządkowane następujące cele 

szczegółowe: 

1. Opracowanie ram teoretycznych z zakresu ekonomii politycznej i ekonomii 

instytucjonalnej wraz z konceptualizacją pojęcia instytucji do zrozumienia istoty 

zmiany instytucjonalnej; 

2. Konceptualizacja ram instytucjonalnych igrzysk olimpijskich; 

3. Identyfikacja determinant zmiany instytucjonalnej w igrzyskach olimpijskich; 

4. Opracowanie modelu zmiany instytucjonalnej wraz z wybranymi przykładami 

implementacji OA 2020 & New Norm na poszczególnych etapach cyklu życia igrzysk 

olimpijskich, z perspektywy miast-gospodarzy oraz miast kandydujących. 

 

W prezentowanej dysertacji zaproponowano nowy sposób analizy igrzysk olimpijskich, 

wykorzystując podejście instytucjonalne. Nowym elementem w literaturze przedmiotu jest 

stworzenie matrycy instytucjonalnej przedstawiającej instytucje i organizacje o charakterze 

formalnym i nieformalnym, które zaangażowane są w realizację projektu olimpijskiego wraz z 

wyszczególnieniem najważniejszych grup interesu i kreowanych przez nie rent politycznych i 

ekonomicznych. 

W rozprawie opracowano też – na podstawie analizy dokumentów OA 2020 & New Norm 

– model teoretyczny zmiany instytucjonalnej w igrzyskach olimpijskich. Pokazuje on zmianę 

systemu reguł gry, które określają cykl życia igrzysk olimpijskich – od procesu kandydowania, 

organizacji, aż do planowania i realizacji dziedzictwa olimpijskiego. 

Wreszcie, w wyniku analizy etapów cyklu życia letnich i zimowych igrzysk olimpijskich 

dotyczących lat 2004-2020(1), dokonano identyfikacji czynników determinujących zmianę 

instytucjonalną. Wykazano też, że organizacja igrzysk olimpijskich związana jest z dużą liczbą 

transakcji, tworzenia reguł i działań zbiorowych pomiędzy kluczowymi interesariuszami. 
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Mimo, że reguły i zasady regulujące każdy etap cyklu życia igrzysk olimpijskich są 

wystandaryzowane przez MKOl, to środowisko instytucjonalne miast-gospodarzy determinuje 

model zarządzania i finansowania igrzysk, rolę interesariuszy i aktorów zaangażowanych w to 

przedsięwzięcie, a także szerzej pojęte efekty społeczno-ekonomiczne tej imprezy. 

 

3. Metody badawcze i struktura rozprawy 

 

Dysertacja składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. Przygotowano ją 

wykorzystując głównie metody jakościowe, jak: elementy studium przypadku oraz analizy 

porównawczej, krytyczną analizę literatury, analizę danych wtórnych (desk research), 

wnioskowanie dedukcyjne. Zastosowano również metody ilościowe, głównie statystyki 

opisowe. Pierwszy rozdział nakreśla ramy teoretyczne dysertacji, które bazują na 

podstawowych koncepcjach i definicjach wywodzących się z ekonomii instytucjonalnej i 

ekonomii politycznej. Dokonano w nim przeglądu definicji oraz klasyfikacji pojęcia instytucji 

oraz określono ich rolę w życiu społeczno-gospodarczym. Pozwoliło to na konceptualizację 

pojęcia instytucji przyjętą w dysertacji do dalszych analiz. Ponadto w rozdziale pierwszym 

wyjaśniono czym jest otoczenie (środowisko) instytucjonalne, na czym polegają uregulowania 

(powiązania) instytucjonalne, jaka jest rola grup interesu w kształtowaniu tych struktur, a 

także jak interpretuje się zjawisko pogoni za rentą oraz teorię agencji. W rozdziale tym 

zaprezentowano także najważniejsze teorie objaśniające zmianę instytucjonalną wraz z jej 

głównymi determinantami oraz potencjalnymi efektami. 

Drugi rozdział pracy poświęcony jest prezentacji głównych cech igrzysk olimpijskich i ruchu 

olimpijskiego. Zaprezentowano tu historyczne uwarunkowania i ich wpływ na nowożytną 

formułę igrzysk, rolę MKOl jako właściciela marki olimpijskiej oraz ewolucję i ekspansję 

wydarzenia na przestrzeni ostatnich dekad. Na tej podstawie dokonano konceptualizacji ram 

instytucjonalnych igrzysk olimpijskich wraz ze stworzeniem matrycy instytucjonalnej 

składającej się z formalnych i nieformalnych instytucji oraz organizacji będących głównymi 

interesariuszami tego wydarzenia. 

W rozdziale trzecim rozprawy dokonano identyfikacji czynników determinujących zmianę 

instytucjonalną, które zostały podzielone na następujące kategorie: proceduralne, społeczno-

ekonomiczne, społeczno-polityczne i środowiskowe. Granice między wyróżnionymi 

kategoriami są dość nieostre, ze względu na ich silne, wzajemne oddziaływanie. Wyróżnione 
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determinanty zostały przeanalizowane w oparciu o uwarunkowania instytucjonalne miast 

kandydujących oraz miast-gospodarzy. Analiza przeprowadzona w niniejszym rozdziale 

dostarcza wiedzy na temat czynników warunkujących model zmiany instytucjonalnej w 

organizacji igrzysk olimpijskich, a więc potencjalnych przyczyn wprowadzenia dokumentów 

OA 2020 & New Norm. Na podstawie analizy przeprowadzonej w niniejszym rozdziale 

stwierdzono, że doświadczenia zebrane na przestrzeni lat w procesie kandydowania, 

przygotowań do wydarzenia i ich organizacji, a w końcu realizacji dziedzictwa olimpijskiego, 

uwarunkowały zmianę instytucjonalną w igrzyskach olimpijskich. 

Czwarty rozdział dysertacji jest próbą nakreślenia modelu zmiany instytucjonalnej w 

igrzyskach olimpijskich na podstawie OA 2020 & New Norm jako fundamentów tej zmiany. 

Dokonano dekonstrukcji obu dokumentów na następujące obszary: (1) Proces kandydowania; 

(2) Organizacja igrzysk, obiekty sportowe i budżet; (3) Model zarządzania i partnerstwa; (4) 

Aspekty kontraktowe, podatki i gwarancje; (5) Dziedzictwo olimpijskie i zrównoważony 

rozwój. Zaprezentowano tu najważniejsze zmiany w regułach gry na każdym etapie cyklu życia 

igrzysk olimpijskich. 

 

4. Rezultaty badawcze i konkluzje 

 

Celem niniejszej pracy była rekonstrukcja procesu zmiany instytucjonalnej w igrzyskach 

olimpijskich poprzez wprowadzenie przez MKOl dokumentów OA 2020 & New Norm. Na 

podstawie krytycznego przeglądu literatury, raportów, doniesień medialnych i prasowych oraz 

innych ogólnodostępnych danych, zidentyfikowano zestaw czynników natury proceduralnej, 

społeczno-ekonomicznej, społeczno-politycznej oraz środowiskowej, będących głównymi 

determinantami zmiany instytucjonalnej. W pracy opracowano też ramy instytucjonalne 

igrzysk olimpijskich obejmujące matrycę instytucjonalną, omówiono modele zarządzania czy 

wskazano główne grupy interesów wraz z przykładami kreowanych przez nie rent politycznych 

i ekonomicznych. Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że igrzyska olimpijskie mogą 

być postrzegane jako unikalna struktura instytucjonalna. 

Ponadto wykazano też, że model zmiany instytucjonalnej reprezentuje dwojakie podejście: 

oparte na centralnym (odgórnym) zaprojektowaniu oraz ewolucyjne (zależne od ścieżki; ang. 

path dependence). Z jednej strony, w modelu zmiany instytucjonalnej nowa instytucja jaką jest 

OA 2020 & New Norm została zaprojektowana i wdrożona przez MKOl w oparciu o propozycje 



 9 

i pomysły przedłożone przez różne podmioty indywidualne i zbiorowe takie jak, np. narodowe 

komitety olimpijskie, federacje sportowe czy organizacje pozarządowe. Proces tej zmiany 

został przy tym zainicjowany, a następnie monitorowany przez MKOl jako odpowiedź na 

gwałtowny wzrost i ekspansję igrzysk olimpijskich, które stały się powodem wielu problemów 

natury finansowej, społeczno-ekonomicznej, czy też organizacyjnej, a w konsekwencji coraz 

mniejszego zainteresowania miast-gospodarzy organizacją olimpijskiego przedsięwzięcia. Z 

drugiej jednak strony, proces zmiany instytucjonalnej w igrzyskach olimpijskich miał do 

pewnego stopnia charakter ewolucyjny i zależny od ścieżki (ang. path dependence). 

Wcześniejsze doświadczenia olimpijskie zebrane na każdym etapie cyklu życia igrzysk 

olimpijskich uwarunkowały zmianę instytucjonalną, która aktualnie kształtuje proces 

kandydowania, organizacji oraz planowania i realizacji dziedzictwa olimpijskiego, a także 

szerzej, całego ruchu olimpijskiego. 

Prezentowana rozprawa wskazuje również, że igrzyska olimpijskie funkcjonują w ramach 

dwóch porządków instytucjonalnych. Pierwszy z nich odnosi się do środowiska 

instytucjonalnego, powiązań instytucjonalnych i struktur zarządzania określonych na poziomie 

państw kandydujących i gospodarzy wydarzenia. Drugi porządek instytucjonalny jest 

zaprojektowany i zarządzany przez MKOl, który ustala reguły gry w procesie kandydowania 

miasta na gospodarza wydarzenia, a dalej organizacji, a także kształtowania strategii 

dziedzictwa olimpijskiego. Do pewnego stopnia oba porządki instytucjonalne determinują 

proces organizacji igrzysk, koncepcje dziedzictwa olimpijskiego, a także struktury zarządzania 

i relacje pomiędzy olimpijskimi interesariuszami. 

Praktyczne wnioski z prezentowanej dysertacji wskazują, że w większości państw 

demokratycznych z silnymi fundamentami instytucjonalnymi opinia publiczna jest coraz 

bardziej świadoma istnienia korzyści i kosztów organizacji igrzysk olimpijskich. Przeciwnie 

kształtuje się sytuacja w państwach z wadliwą jakością instytucji, gdzie elity polityczne 

wykorzystują pozytywne konotacje związane ze sportem i igrzyskami olimpijskimi, w celu 

realizacji strategii „miękkiej siły” (ang. soft power strategy) (zob. Grix i Lee, 2013), czy też 

uzyskania rent politycznych i osiągania partykularnych interesów. W tym kontekście 

opracowanie dokumentów OA 2020 & New Norm, a dalej ich wdrożenie, a więc zachodząca 

zmiana instytucjonalna były niezbędne, aby przywrócić atrakcyjność i efektywność igrzysk, nie 

tylko dla olimpijskich interesariuszy, ale i dla całej społeczności na poziomie lokalnym i 

globalnym. 


