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Inicjatywa SportsTech Poland
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Publikacja – „Stopień cyfryzacji klubów piłkarskich 

z Lotto Ektraklasy S.A. w sezonie 2018/2019”

Podcast „O technologiach w sporcie”

European Sportstech Report 2019

European Sportstech Report 2020

Debata - „Wyzwania klubów sportowych w obliczu koronakryzysu”



• Podaj swoje imię

• Podaj nazwę związku sportowego



Definicja technologie informacyjno-komunikacyjne
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„Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie TIK, z ang. 
Information and communication technologies (ICT), zwane zamiennie technologiami 
informacyjno-telekomunikacyjnymi, technikami informacyjnymi lub teleinformatycznymi) 
kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających 
informacje w formie elektronicznej.”

źródło: http://konferencje.frse.org.pl/TIK/article/Definicje/lang:pl





Definicja cyfryzacja
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Cyfryzacja jest definiowana jako proces rozpowszechniania i popularyzowania technik 
cyfrowych oraz wprowadzanie na szeroką skalę infrastruktury elektronicznej.

W literaturze również używane są hasła dygitalizacja, digitalizacja, które oznaczają 
„nadawanie postaci cyfrowej danym pisanym, drukowanym, zawartym na nośnikach 
magnetycznych lub innych”

źródło: www.sjp.pwn.pl, 2019



Trendy
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źródło: TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU, Digital Poland



Technologie
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AI Big Data Blockchain VR/AR IOT

Werable

devices

Cloud 

computing



Sztuczna inteligencja (AI)
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Dział informatyki zajmujący się tworzeniem modeli zachowań

inteligentnych oraz programów i systemów symulujących te 

zachowania.Obejmuje uczenie maszynowe, logikę rozmytą, 

obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, robotykę i sztuczne życie. 

Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują sztuczną inteligencję 

jako „zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych 

pochodzących z zewnątrz, nauki na ich podstawie oraz 

wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i 

osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie”.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczna_inteligencja



Big Data
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Mianem Big Data określa się tendencję do szukania, pobierania, 

gromadzenia i przetwarzania dostępnych danych. Jest to metoda 

legalnego gromadzenia informacji z przeróżnych źródeł, a 

następnie ich analizowania i wykorzystywania do własnych celów. 

źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-big-data



Blockchain
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Blockchain (block – blok, chain – łańcuch) to, wg najprostszej 

definicji, rozproszony rejestr operacji przeprowadzanych w danej 

sieci, do którego dostęp i wgląd mają wszyscy jej użytkownicy.

źródło: https://fintek.pl/co-to-jest-blockchain/



Virutal Reality (VR) / Augmented Reality (AR)
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Pod pojęciem Virtual Reality (pol. wirtualna rzeczywistość) 

mieszczą się wszystkie technologie generujące w pełni sztuczne 

otoczenie. W jego skład wchodzą obrazy, dźwięki, a czasem nawet 

dotyk i zapach.

Augmented Reality (rzeczywistość rozszerzona) to technologie 

łączące w sobie świat rzeczywisty i wirtualny. Na realny obraz 

nakładane są zazwyczaj wizualizacje 3D. Ważną cechą AR jest to, 

że sztuczne elementy, które wykorzystuje są statyczne. 

Użytkownik nie może wchodzić z nimi w interakcje.

źródło: https://apollogic.com/pl/2017/02/vr-ar-mr-czy-znasz-roznice/



Internet rzeczy (IOT)
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Internet rzeczy (Internet of Things) to koncepcja, która po raz 

pierwszy została sformułowana w 1999 przez Kevina Ashtona. W 

jego rozumieniu jest to system, w którym przedmioty, wyposażone 

w specjalne sensory, komunikują się oraz wymieniają dane z 

komputerami oraz innymi urządzeniami. Proces ten odbywa się za 

pomocą różnorodnych rozwiązań sieciowych, w szczególności 

bezprzewodowych.

źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Internet_rzeczy



Wereables devices
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Wearables, urządzenia ubieralne, komputer ubierany – ubrania 

oraz akcesoria zawierające w sobie komputer oraz 

zaawansowane technologie elektroniczne.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wearables



Cloud computing
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Chmura obliczeniowa, przetwarzanie w chmurze (ang. cloud

computing) – model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu 

usług dostarczonych przez usługodawcę. Chmura to usługa oferowana 

przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza 

to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania 

i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie 

określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza 

kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani 

oprogramowania.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa



Obszary 

17

Cyfrowe innowacje w 

sporcie
Organizacje sportowe i 

organizatorzy imprez

Wyniki sportowców

Kluby sportowe

Doświadczenie kibiców

Źródło: Vailati Facchini, 2018



Z jakimi wyzwaniami 
zmierzyła się branża 

sportowa podczas 
koronawiursa?



Wyzwania branży sportowej wobec COVID-19

19
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Technologie wsparły branżę sportową podczas 
pandemii
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1. Kluby fitness / trenerzy personalni + aplikacje mobilne do treningu w domu.

2. Prowadzenie zajęć sportowych przez wideo konferencjie np. aplikacja ZOOM.

3. Wykorzystanie rozgrywek e-sportu w miejsce np. rozgrywek piłkarskich – transmisje live 

przez Internet.

4. Ustawianie telebimów z kibicami wokół boiska w trakcie zawodów sportowych.

5. Monitoring zawodników / podopiecznych za pomocą rozwiązań wereable devices przez 

trenerów, fizjoterapeutów, lekarzy.

6. Opracowywanie nowych produktów np. Reebok przygotowuje nowy koncept maski do 

biegania.

7. Opracowywanie nowych modeli biznesowych, strumieni przychodów w sytuacji gdy 

rdzeń (core) oferty nie może być świadczony dla kibiców i partnerów biznesowych.



Cyfryzuj się, albo zgiń…



Rekomendacje dotyczące cyfryzacji 
branży sportowej
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1. Przeprowadź analizę 4 obszarów cyfryzacji branży sportowej wg. Facchiniego.

2. Wskaż kluczowe bolączki Twojej organizacji sportowej, nadaj im priorytety i zastanów 

się czy dana technologia może Ci pomóc?

3. Digitalizuj te obszary, które są dla Twojej organizacji najważniejsze, a nie te które w 

danej chwili są modne.

4. Nowe technologie powinny zwalczać marnotrawstwo zasobów:

• pieniężnych,

• Czasu,

• umiejętności ludzkich.

5. Bądź otwarty na współpracę, organizuj zespoły robocze, konkursy lub pokazy dla 

startupów, bądź otwarty na eksperymenty.

6. Zabezpiecz zasoby w postaci osób, które będą odpowiedzialne za proces transformacji 

cyfrowej Twojej organizacji.



Proszę wypełnij ankietę

https://forms.gle/yAjgTR2nj6g1aD3N6



Dziękuję za uwagę

KAROL FLAZIŃSKI

KAROL.FLAZINSKI@SPORTSTECHPOLAND.COM
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