
1

NOWE  
TECHNOLOGIE 
W SPORCIE



2

Partner

Partner Główny

Autor 
Piotr Zieliński

Współpraca
Dominik Mucha
Jakub Hrostek

Projekt 
Mariola Figura

DTP
Dariusz Matuszewski 

Wydawca  
Startup Poland 
kontakt@startuppoland.org 

Publikacja bezpłatna  
dostępna na stronie: 
www.startuppoland.org

Nowe technologie w sporcie 
Startup Poland, Warszawa 2022
© Copyright 
Fundacja Startup Poland, Warszawa 2022 
ISBN: 978-83-959888-7-5



SPIS TREŚCI
TOP 5   5

Rozdział 1   11
Beneficjenci rozwoju technologii

Rozdział 2  31
Blockchain i NFT w sporcie

Rozdział 3  41
Wsparcie treningowe sportowców

Rozdział 4 57
Analiza danych w sporcie

Rozdział 5  71
Transmisja i rozwój technologii telewizyjnej

Rozdział 6 81
Rozwój technologii i sztucznej inteligencji  
w Polsce

Rozdział 7 97
Inwestycje w technologie sportowe w Polsce

Rozdział 8  109
Podsumowanie





5

1. Mistrzostwa Świata w  Piłce Nożnej w  Katarze będą pierwszym oficjalnym 
turniejem, gdzie zostanie zastosowana technologia półautomatycznego 
spalonego. Decyzje sztucznej inteligencji będą zatwierdzać sędziowie, a widzowie 
i  kibice zobaczą specjalne grafiki potwierdzające ich wybory. To  udoskonalenie 
wprowadzone zostaje ledwie kilka lat po tym, gdy cały piłkarski świat dyskutował 
nad słusznością zastosowania popularnego VAR-u, mającego pomóc sędziom 
podejmować decyzje.

2. Globalna wartość rynku analityki sportowej szacowana jest na  kwotę 
przewyższającą 2 mld euro. Branżę napędzają ogromne postępy w  rozwoju 
sztucznej inteligencji i  uczenia maszynowego, ale nie bez znaczenia jest także 
popandemiczny, gwałtowny wzrost zapotrzebowania na oprogramowanie, sprzęt 
i  usługi, które umożliwiają organizacjom sportowym zbieranie i  analizowanie 
danych w czasie rzeczywistym. Jak przewidują analitycy w ciągu najbliższych lat 
to Europa stanie się miejscem rozwoju całego sektora.

3. Prawdziwa rewolucja w  sporcie dopiero się zaczyna, a  cyfrowa transformacja 
sportu dokonuje się na naszych oczach. Kiedy sztaby trenerskie w kolejnych latach 
znajdą sposoby na automatyzację najważniejszych procesów i uzyskają możliwość 
wykorzystywania większej ilości danych, będą mogły jeszcze bardziej uwolnić 
potencjał swoich sportowców.

4. Pytanie czy mistrzostwa świata w Katarze przełożą się na wzrost zainteresowania 
inwestorów technologiami sportowymi wciąż pozostaje otwarte, jednak 
bezdyskusyjnym wydaje się fakt, że rosnąca dostępność danych oraz ich analiza 
pomagają sportowcom na  całym świecie osiągać lepsze wyniki – przy okazji 
wpływając na  rozwój całego przemysłu sportowego. Jak wynika z  danych 
Crunchbase, tylko w 2020 r. w technologie sportowe zainwestowano rekordowe 
1,4 miliarda dolarów.

5. Polski rynek VC zrobił przez ostatnie lata jednak ogromny skok i  dostrzegalny 
jest trend coraz większej profesjonalizacji. Powołanie spółki PZPN Invest przez 
największy, a  zarazem jednym z  najstarszych polskich związków sportowych 
należy postrzegać jako dobry krok a program jak „Startupy w grze” za dobre próby 
budowy networkingu dla ludzi z pasją do innowacji i sportu. Case studies startupów 
prezentowanych przez nas w  niniejszym raporcie pokazują, że jest potencjał 
w  polskich młodych, technologicznych spółkach, które budzą zainteresowanie  
nie tylko na rodzimym rynku ale i na świecie.
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Nawet najbardziej odporni na technologiczne nowinki chyba już pogodzili się z myślą, 
że stoją na straconej pozycji. Sport takim jaki, znamy go dziś, jest skazany na zmiany. 
Nie chcemy jednak szokować czy usilnie skłaniać do wniosku, że stoimy w przededniu 
całkowitej rewolucji. Raport „Nowe technologie w sporcie” uświadamia nam jednak, 
że świat sportu podjął już decyzję, od której nie ma odwrotu. Innowacje technologiczne 
pozostaną na długo jego immanentną cechą.

Podobnie było w  latach 70. i  80. Wówczas sportowa rywalizacja była zupełnie inna 
niż ta  sprzed wojny. Obecnie sport, a  szczególnie piłka nożna, tylko dzięki kilku 
niezmiennym zasadom, znanym pod każdą szerokością geograficzną, przypomina 
swoją poprzedniczkę sprzed 50 lat.

Pod wieloma względami zmieniło się wszystko. Jest szybciej, mocniej i intensywniej. 
Innowacje natomiast, pomagają w  tym, aby rozgrywka stawała się również 
bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i  bardziej komfortowa dla widza a  nadzwyczajnie 
zainteresowanym dostarczała wielu danych do  dokładniejszej analizy. Dlatego cała 
branża TechSport skupia się głównie na  poprawie bezpieczeństwa zawodników, 
pomocy sędziom w  podejmowaniu słusznych decyzji oraz na  analizie danych, 
która rozwija sportową analitykę, ale również może w  znacznym stopniu wpływać 
na pierwszy element i minimalizować wiele kontuzji.

Elementy, które zmieniały sport w poprzednich dekadach, najczęściej miały na celu 
przyspieszenie gry. Dzięki rewolucji telewizyjnej i  internetowej to  widz stawał się 
fundamentalną częścią widowiska. Druga i trzecia dekada dwudziestego pierwszego 
wieku stoi pod znakiem jeszcze bardziej rozwiniętej rewolucji technologicznej. 
Ci, którzy twierdzili, że osiągnęliśmy maksymalną wydajność w wielu dyscyplinach, nie 
liczyli się z  wpływem, jaki sztuczna inteligencja będzie wywierała na  nowe metody 
szkolenia, treningu, skautingu czy analizy danych.

Raport „Nowe technologie w  sporcie”, który oddajemy w  państwa ręce, oczywiście, 
nieprzypadkowo publikujemy na  chwilę przed rozpoczęciem najważniejszej 
piłkarskiej imprezy – Mistrzostw Świata w Katarze. Tegoroczny mundial już za sprawą 
terminu (pierwszy raz w historii odbywa się w listopadzie i grudniu) oraz miejsca (po 
raz pierwszy mistrzostwa świata w piłce nożnej rozgrywane są na Bliskim Wschodzie) 
nosi miano historycznego i innowacyjnego. Jak szanowni czytelnicy mogą dowiedzieć 
się z  kolejnych rozdziałów naszego raportu, nie tylko geografia i  kalendarz wpływa 
na innowacyjność tego wydarzenia. Mistrzostwa w Katarze będą pierwszym oficjalnym 
turniejem, gdzie zostanie zastosowana technologia półautomatycznego spalonego. 

Innowacje 
udoskonalające sport
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To kolejny element zmian, które zaskoczą kibiców chyba jeszcze niezdających sobie 
sprawy z faktu tej zmiany, biorąc pod uwagę rzadkość z jaką ten temat podejmowany 
jest w mediach sportowych. To udoskonalenie wprowadzone zostaje ledwie kilka lat 
po tym, gdy cały piłkarski świat dyskutował nad słusznością zastosowania popularnego 
VAR-u, mającego pomóc sędziom podejmować decyzje. Środowisko piłkarskie 
zaakceptowało ten kierunek ewolucji.

W tej zmianie dużą rolę odegra „opakowanie” telewizyjne, które staje się coraz bardziej 
interaktywne i  skierowane do  młodego widza. Jeszcze mocniejsze zaangażowanie 
kibiców również stoi u  podstaw rozwoju technologii na  tym polu. Mamy bowiem 
do  czynienia zupełnie z  inną publicznością niż 10 czy 20 lat temu. Zmieniają się jej 
przyzwyczajenia i oczekiwania. Wiele najnowszych badań pokazuje, że młody człowiek 
przestaje być kibicem w  klasycznym tego słowa znaczeniu. Młodzi ludzie stają się 
fanami jednego sportowca lub drużyny, którą też można dowolnie zmieniać, co jeszcze 
do niedawna było uznawane za świętokradztwo. Dlatego opakowanie „sportify” – czyli 
sportu w erze social mediów również wymaga odpowiedniej ingerencji najnowszych 
technologii.

W  raporcie przedstawiamy najciekawsze przykłady rozwoju innowacji. Jako Polska 
możemy z zadowoleniem patrzeć na kierunek rozwoju, bo choć wiele nowinek czeka 
jeszcze na  implementację na  naszym podwórku, to  pod kątem tworzenia sygnału, 
transmisji czy nowatorskich rozwiązań możemy bez zazdrości patrzeć w  kierunku 
bogatszego zachodu. Poza chlubnymi wyjątkami dużo jest jednak do  poprawy 
w klubach sportowych.

Barierą wciąż są środki, a wiele osób, niestety, nadal patrzy z nieufnością na innowacje 
w  sporcie. Publikacją dokumentu chcemy również rozpocząć szeroką dyskusję 
w  środowisku sportowym, które powinno samo wskazywać kierunki zmian oraz 
możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji. Przyjazne powinno być w  tym 
wypadku również ustawodawstwo oraz zmniejszona biurokracja.

Sport, bowiem, to nie tylko fundamentalny sposób przeżywania i wyrażania naszych 
emocji, ale coraz częściej odkrywania kultowych innowacji. 

 Tomasz Snażyk
CEO  

Startup Poland
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Technologia  
ważnym narzędziem  
rozwoju sportu
W  Totalizatorze Sportowym rozumiemy, że  technologia stanowi ogromne wsparcie 
dla wielu dziedzin życia, które bez niej stałyby w miejscu. W naszej branży od ponad 
66  lat generujemy pozytywne emocje poprzez innowacyjne produkty loteryjne.  
Postęp towarzyszył nam od początku. Maszyny losujące, pierwszy system sprzedaży 
online, a  wreszcie nowoczesna platforma e-commerce dla gier liczbowych i  loterii 
pieniężnych w  Polsce oraz  jedyne legalne kasyno online w  kraju, Total Casino, 
to  przykłady  nowatorskich rozwiązań, które wprowadzały naszą firmę na kolejny 
stopień rozwoju.

Kamieniem milowym było wejście na  rynek e-commerce z  produktami, które 
dotychczas dostępne były tylko w  sieci naziemnej. Wielokanałowość dla tak 
rozbudowanej organizacji, jak Totalizator Sportowy była niewątpliwie wyzwaniem, 
z  którym wiązała się transformacja technologiczna całego przedsiębiorstwa. Nasza 
działalność zmieniła format z  B2B na  B2C, a  nowe linie biznesowe wymagały 
m.in. utworzenia od  podstaw centrów danych, integracji ponad stu systemów  IT, 
uruchomienia nowych standardów zabezpieczeń i  systemów transakcyjnych. 
Udało się: a  potwierdzeniem tego są  coroczne rekordowe wyniki finansowe i  stale 
rozwijające się portfolio naszych usług i produktów, zwłaszcza tych online. Zyskaliśmy 
pewność, że  poszukiwanie innowacji należy priorytetyzować, co  otworzyło nas 
na nowe projekty, jak m.in. ffVC Tech & Gaming powered by Totalizator Sportowy.

Jako podmiot inicjujący, przy współpracy z  naszymi partnerami zarządzającymi 
z  ffVC oraz wsparciu PFR Ventures i  Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju, 
uruchomiliśmy fundusz ffVC Tech & Gaming powered by Totalizator Sportowy. 
Projekt urósł do  imponujących rozmiarów i ma  już na koncie kilkanaście inwestycji 
w startupy i spółki z międzynarodowym potencjałem, posiadające polski pierwiastek, 
z  branż, które są  bliskie Totalizatorowi Sportowemu. Gaming, fintech, regtech, AI, 
cyberbezpieczeństwo, robotyka, enterprise software – to  przykłady obszarów, które 
wspieramy i z którymi z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy mogli pracować 
nad nowymi wdrożeniami. Z dumą obserwujemy też, że część wspieranych startupów 
działa właśnie na styku sportu i technologii, np. ReSpo.Vision, który oferuje analizę 3D 
danych sportowych.
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Wierzymy, że dzięki innowacjom sport będzie rozwijał się na różnych płaszczyznach: 
od  zaawansowanej analizy danych, poprzez wspieranie treningowe zawodników 
i drużyn, aż po technologie ułatwiające rozstrzyganie sportowych sporów w duchu fair 
play.

Technologia jest narzędziem w  służbie rozwoju społecznego. W  naszej firmie 
wdrożone zmiany pomogły rozwinąć biznes loteryjny na każdej płaszczyźnie. Dzięki 
nowatorskim rozwiązaniom wspierającym rosnącą sprzedaż, Totalizator Sportowy 
pozostaje największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Zadowoleni i bezpieczni 
gracze korzystający z usług sprawdzonego operatora są gwarantem wsparcia sportu 
i kultury, a miliony Polaków mają szansę wygrywać miliony za sprawą oferowanych 
przez nas gier.

Jestem przekonany, że  sport, który już od  dawna jest beneficjentem postępu 
technologicznego, będzie nadal mobilizował swoich entuzjastów do szukania nowych 
rozwiązań i sięgania po pionierskie technologie. Wiele z nich zostało przedstawionych 
w  raporcie „Nowe technologie w  sporcie”, którego lektura z  pewnością zainspiruje 
do kolejnych odkryć w tym obszarze.

 Olgierd Cieślik
Prezes Zarządu 

Totalizator Sportowy
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Beneficjenci 
rozwoju 
technologii
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Współczesny sport przestał być postrzegany wyłącznie jako rozrywka – dziś 
to  ogromna branża. Wartość całego sektora w  2016 r. firma doradcza KPMG 
szacowała na 600-700 miliardów dolarów, co  wówczas stanowiło około jednego 
procenta światowego PKB. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego rynek 
sportu wygenerował w 2018 r. w Polsce prawie 10 mld zł wartości dodanej, branża 
sportowa utrzymywała ponad 109 tys. miejsc pracy, a związane z sektorem inwestycje 
budżetowe sięgały blisko 1,8 mld zł.

Każdego roku na całym świecie są  inwestowane miliardy dolarów, by  poprzez 
sport pozytywnie wpływać na  wizerunek firm, sprzedawać produkty czy poprawiać 
rozpoznawalność marek. Rosnąca liczba wydarzeń sportowych wzmacnia także sektor 
marketingu sportowego. Łączne wydatki w  tej branży wzrosły z  44,3 mld dolarów 
w 2018 r. do 46,1 mld dolarów w 2019 r., a globalny rynek praw do mediów sportowych 
– jak przewiduje agencja marketingu sportowego Two Cirlces – będzie wart 60,9 mld 
dolarów w 2024 r. (w porównaniu z 48,2 mld dolarów w 2019 r.).

W ostatnich latach branża sportowa przeżywa niemałą rewolucję ze względu na nowe 
możliwości, jakie daje dostępność nowych technologii i danych, które z powodzeniem 
wykorzystywane są  przez organizacje sportowe, nadawców telewizyjnych, media, 
zawodników, marketingowców i startupy. Dynamiczny rozwój globalnego i krajowego 
rynku sportu może oznaczać dla polskiego sektora sportowego dodatkowe korzyści 
gospodarcze. Dla całej branży najbliższe lata stoją więc pod znakiem dużych zmian, 
które będą determinowane nie tylko przez geopolitykę, nowelizację ustawodawstwa 
czy zmiany społeczne, ale również transformację technologiczną.

Beneficjenci  
rozwoju 
technologii

#01
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Uproszczony schemat interesariuszy rynku sportowego  
i ich roli oraz skala korzyści.
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Innowacje podbijają piłkę nożną
Innowacje stają się nieodłącznym elementem piłki nożnej, która wiedzie prym 
wśród najpopularniejszych dyscyplin na  świecie. FIFA w  oficjalnym dokumencie 
„Wizja 2020-2023” podkreśliła żywotny interes futbolu wobec rozwoju technologii. 
Wykorzystywanie innowacji jest fundamentem rozwoju organizacji oraz 
prowadzonych przez nią rozgrywek.

Stąd podjęto decyzję o uruchomieniu m.in. programu innowacji – wyspecjalizowanego 
działu poświęconego wsparciu i  implementacji nowych produktów, tworzących 
potencjalną wartość do  wykorzystania przez środowisko piłkarskie w  najbliższej 
przyszłości. Produktami – jak tłumaczy FIFA – mogą być rozwiązania, wprowadzone 
na  rynek przez startupy, lub już istniejące, które nie spełniają obecnie standardów 
i wymagań ze względu na swój innowacyjny charakter (pomysł brany pod uwagę musi 
odpowiadać na  jedno z  wyzwań nakreślonych w  Programie Innowacji FIFA). Wśród 
firm, które prowadzą obecnie swoje badania jest np.  Vivaturf (dostawca rozwiązań 
związanych ze  sztuczną murawą sportową) czy Tibtop Connect (opracowujący 
inteligentny ochraniacz połączony z aplikacją mobilną).

By  ocenić na  ile technologia wpłynie w  przyszłości na  futbol, FIFA zdecydowała się 
przeprowadzić badanie, którego wyniki zaprezentowano w październiku 2021 r. Materiał 
przygotowało Centrum Sportu i Zarządzania (CSM) WHU – Wyższa Szkoła Zarządzania, 
im. Otto Beisheima w Düsseldorfie. Oparty został o opinie dyrektorów technicznych 
stowarzyszeń członkowskich FIFA. Odpowiedzi udzieliło łącznie 91 przedstawicieli, 
którzy ocenili i skomentowali 11 projekcji wpływu technologii na przyszłość piłki nożnej.

Jak piszą we wstępie autorzy opracowania, piłka nożna i technologia tworzą relację, 
która bywa nieintuicyjna i jest stale przedmiotem debaty – nie tylko wśród ekspertów 
branżowych, ale także opinii publicznej. Jak zauważają, w tej sprawie istnieje dwugłos. 
Podczas gdy zwolennicy technologii widzą w niej znaczny potencjał dla drużyn, sędziów 
i  widzów w  zakresie poprawy wyników i  wzmocnienia doświadczeń, tradycjonaliści 
obawiają się utraty względnej prostoty i  jednoczącego charakteru gry, w którą – jak 
w  przypadku niewielu innych dyscyplin – może grać prawie każdy, w  dowolnym 
momencie. Zdaniem autorów te przeciwstawne poglądy reprezentują dwa bieguny, 
istniejące od niepamiętnych czasów, czyli charakterystyczny podział na sztukę i naukę. 
Wyzwaniem było znalezienie właściwej równowagi między nimi. Nie inaczej jest, gdy 
mówimy o piłce nożnej.

To  między innymi dlatego kilka organizacji, w  tym FIFA, zajęło się szukaniem 
odpowiedzi na  pytanie, czy innowacje technologiczne powinny stać się 
integralną częścią futbolu. Ostatnie lata dowodzą ich  istotnego oddziaływania 
na  najpopularniejszy sport na  świecie. Przykłady, takie jak technologia linii 
bramkowej (goal line technology), elektroniczne systemy osiągów i  śledzenia 
(EPTS) czy technologia wideoweryfikacji (VAR) pokazują, jak innowacyjne narzędzia 
mogą ulepszać grę, rozwijać analitykę ekspercką, poprawiać błędy oraz zwiększać 
komfort kibica. 
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Wciąż pozostaje jednak wiele pytań o zakres technologii we współczesnym futbolu, 
chęci jej stosowania i związane z nią obawy.

Główne wnioski z badania „Wpływ technologii na przyszłość piłki nożnej”

1. Zdecydowana większość uczestników badania jest przekonana, że   technologia 
będzie odgrywać coraz większą rolę w piłce nożnej, ponieważ stwarza dla gry 
więcej możliwości niż potencjalnego ryzyka.

2. Istnieje silne poparcie i wiara w technologię jako mechanizm wspierający  
grę i narzędzie dla różnych (związanych z grą) procesów.

3. Zastrzeżenie budzi rola technologii jako potencjalnego substytutu 
specjalistycznych umiejętności i kompetencji.

4. Technologia ma potencjał, by odgrywać bardziej integralną rolę dla graczy,  
ale wyzwaniem pozostaje dostęp do niej na całym świecie.

Źródło: Raport „The impact of technology on the future of football – a global delphi survey”,  
WHU – Otto Beisheim School of Management, październik 2021

Oceniając ogólny wpływ technologii na piłkę nożną, eksperci biorący udział w badaniu 
zgodnie stwierdzili, że „technologia sprawia, iż gra jest uczciwsza”, co jest pozytywnym 
dowodem wprowadzonych w  przeszłości zmian regulacyjnych. Nie było również 
wątpliwości, co do dalszego wykorzystywania technologii do ulepszania gry w ramach 
jej ogólnoprzyjętych zasad. Zarówno organizacje piłkarskie, jak i  startupy otrzymały 
mandat do  dalszej pracy nad rozmaitymi innowacjami. Przepytywani dyrektorzy 
przyznali również, że „technologia i nauka o danych to obecnie najszybciej rozwijające 
się obszary w klubach i stowarzyszeniach piłkarskich”.

Technologia wspierająca sędziowanie
W lipcu 2022 r. FIFA oficjalnie ogłosiła, że    na jesiennym mundialu w Katarze pojawi 
się półautomatyczne wyłapywanie spalonych. Decyzje sztucznej inteligencji będą 
zatwierdzać sędziowie, a widzowie i kibice zobaczą specjalne grafiki potwierdzające ich 
wybory. To kolejny ruch, który wskazuje, że piłka nożna w przyszłości może wyglądać 
zupełnie inaczej niż obecnie. Nowe technologie, bowiem, stają się jej coraz ważniejszą 
częścią.

Po pomyślnym wykorzystaniu technologii VAR (szczegółowo opisujemy ją poniżej – 
przyp. red.) na Mistrzostwach Świata FIFA 2018 w Rosji, prezes FIFA – Gianni Infantino, 
zadeklarował że FIFA będzie dążyć do wykorzystania pełnego potencjału technologii 
w piłce nożnej i dalszego ulepszania systemu wideoweryfikacji (VAR). Współpracując 
z  firmą Adidas, partnerami, specjalnie powstałą grupą roboczą oraz dostawcami 
technologii, ostatnie lata poświęcono, by system VAR ulepszać. Mowa w szczególności 
o  zautomatyzowanej technologii wykrywania spalonego, która na  szeroką skalę 
zostanie wykorzystana właśnie w trakcie mundialu w Katarze. – Podczas Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej w 2018 r. FIFA podjęła odważny krok, by wykorzystać technologię 
VAR. Był to nasz niekwestionowany sukces. Półautomatyczna technologia wyłapywania 
spalonego to ewolucja systemów VAR, które zostały już wdrożone na całym świecie. 
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Technologia jest kulminacją trzech lat skrupulatnych badań i  testów, które mają 
dostarczyć najwyższą jakość zespołom, zawodnikom i  kibicom w  trakcie mundialu 
w Katarze – komentował w wypowiedziach dla mediów Gianni Infantino, prezydent 
FIFA.

Nowa technologia, o  której z  entuzjazmem wypowiada się Infantino 
ma wykorzystywać 12 kamer, które zostaną zamontowane pod dachem stadionu. Jak 
w swoim komunikacie prasowym informowała FIFA, kamery mają za zadanie śledzić 
piłkę oraz 29 punktów na ciele każdego z graczy, aż 50 razy na sekundę obliczając 
dokładną pozycję na boisku. Integralną częścią całego systemu jest także oficjalna 
piłka nadchodzącego mundialu w Katarze – Al Rihla. Wewnątrz niej zamontowany 
zostanie czujnik, który będzie przesyłał dane o ruchu piłki 500 razy na sekundę, a to 
– zdaniem ekspertów i badaczy – przełoży się na możliwość precyzyjnego określenia 
momentu podania. Po  zebraniu wszystkich danych zarówno z  kamer, jak i  piłki 
system automatycznie pokaże sędziom VAR moment podania oraz wyrysuje linię 
spalonego. Jedynym zadaniem arbitrów będzie wówczas potwierdzenie, czy sztuczna 
inteligencja dokonała poprawnej oceny przebiegu gry. Cały proces ma  trwać 
zaledwie kilka sekund. Co ciekawe, pod uwagę wzięto także aspekt wizualny. System 
ma tworzyć animację pokazującą pozycje piłki i zawodników, które zostaną następnie 
zaprezentowane na  stadionowych ekranach, by  rozwiać ewentualne wątpliwości 
kibiców.

Proces obsługi półautomatycznej technologii spalonego oraz związanej z  nią 
technologii obserwowania piłki został pomyślnie przetestowany podczas turniejów 
FIFA, w  tym Pucharu Narodów Arabskich i  klubowych mistrzostw świata w  2021  r. 
Według informacji podawanych przez FIFA ,dane zebrane podczas wszystkich testów 
zostały przeanalizowane i  zatwierdzone przez MIT Sports Lab (program inżynierii 
sportowej na uniwersytecie Massachusetts Institute of Technology), TRACK na Victoria 
University (który naukowo weryfikował zastosowaną technologię śledzenia kończyn 
zawodników) i  zespół badawczy z  ETH Zurich (który dostarcza dalszych informacji 
na temat możliwości technologicznych wielokamerowych systemów śledzenia).

Pierluigi Collina, przewodniczący Komisji Sędziowskiej FIFA, komentując 
wykorzystanie nowej technologii stwierdził, że  VAR wywarł już bardzo pozytywny 
wpływ na  futbol. – Widzimy, że  liczba poważnych błędów została radykalnie 
zmniejszona. Półautomatyczna technologia spalonego może pójść jeszcze o  krok 
dalej. Zdajemy sobie sprawę, że  czasami proces sprawdzania ewentualnego 
spalonego trwa zbyt długo, zwłaszcza gdy incydent ze spalonym jest niejasny. W tym 
miejscu wkroczy technologia, która daje możliwość podjęcia znacznie szybszej 
i dokładniejszej decyzji – wyjaśniał Collina.

Nad tym, dlaczego pomoc sztucznej inteligencji podczas rozgrywek jest konieczna, 
zastanawiali się przed laty autorzy publikacji w  prestiżowym magazynie „British 
Medical Journal”. Jak tłumaczyli, dotychczasowe możliwości, z  których korzystali 
sędziowie okazywały się niewystarczające. „Żeby ocenić sytuację pod kątem spalonego, 
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sędzia asystent musi w tym samym ułamku sekundy obserwować co najmniej pięć 
ruchomych obiektów: dwóch ostatnich zawodników drużyny broniącej (zwykle 
bramkarza i  obrońcę, rzadziej dwóch obrońców), co  najmniej dwóch napastników 
(podającego piłkę i  tego lub tych na  pozycji spalonej) oraz piłkę. To  jest ponad 
możliwości ludzkiego oka, co może tłumaczyć, dlaczego tak wiele decyzji o spalonych 
wzbudza kontrowersje.” Tym bardziej w sytuacji, gdy gra z roku na rok staje się coraz 
szybsza i  coraz mniej przypomina tę  choćby z  lat 70. i  80. „Użycie nowoczesnych 
technologii takich jak telewizyjna stop-klatka jest konieczne, żeby przepis o spalonym 
mógł być stosowany prawidłowo”- czytamy w dokumencie.

Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB), która pełni rolę organu określającego 
przepisy gry zaakceptowała możliwość próbnego wykorzystania systemu VAR 
w 2016 roku. W Polsce system ten po raz pierwszy przetestowano podczas meczu 
Ekstraklasy (w sezonie 2016/2017).

Jak przytaczał w  serwisie Sport.tvp.pl Rafał Rostkowski (były sędzia główny i  sędzia 
asystent, który sędziował  m.in. w  Ekstraklasie w  latach 1991-2017, UEFA 1997-2017, 
FIFA 2001-2017), wprowadzenie systemu VAR do  piłki nożnej znacznie zmniejszyło 
liczbę „wyraźnych, czasem nawet kilkumetrowych błędów sędziowskich w  ocenie 
spalonego”, ale nie wykluczyło „błędów i kontrowersji w ocenie tak zwanych sytuacji 
stykowych, w  których istotne są  ułamki sekundy, centymetry, a  nawet milimetry”. 
W opisywanych sytuacjach sędziowie nawet korzystając z systemu VAR, często nie byli 
w  stanie prawidłowo ocenić, jaką podjąć decyzję (korzystali z  technologii, ale nadal 
sytuację oceniali gołym okiem patrząc na monitor). W meczach międzynarodowych 
weryfikacja przez VAR zajmowała czasem 3-4 minuty, z kolei w rozgrywkach krajowych 
często o wiele dłużej. Sztuczna inteligencja, której działanie zostanie zaprezentowane 
na jesiennym mundialu w Katarze ma ten czas skrócić do 3-4 sekund.

O tym, jak weryfikacja VAR i nowe rozwiązania mogą wesprzeć piłkę nożną, świadczą 
przykłady wcześniejszych technologicznych zastosowań. Użycie systemu goal-line 
technology (GLT) Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej oficjalnie zatwierdziła 
w  2012 r. W  najprostszym tłumaczeniu jest to monitoring ruchów piłki w  polu 
podbramkowym i w samej bramce. Informacja uzyskana z programu stanowi jedynie 
sugestię dla sędziego, który podejmuje ostateczną decyzję o ewentualnym uznaniu 
gola. System został tak opracowany, by  precyzyjnie wskazać, czy piłka przekroczyła 
linię bramkową pomiędzy słupkami oraz punkt poniżej poprzeczki i kiedy dokładnie 
to  się stało. By  przeprowadzić taką analizę na boisku są rozmieszczone specjalne 
kamery nagrywające ruch piłki. Zazwyczaj jest to  około 14 urządzeń, w  większości 
zamontowanych w pobliżu obu bramek – dzięki czemu można uzyskać wszechstronny 
obraz liczący kilka tysięcy klatek na  sekundę. Nagrany obraz przekazywany jest 
następnie do komputera, który nanosi ruch piłki na mapę 3D. Takie działanie sprawia, 
że  system określa dokładne położenie piłki i  stwierdza, czy w  całości przekroczyła 
linię bramkową. Jeśli znajdzie się całym obwodem za  wspomnianą linią, system 
natychmiast wysyła informację zwrotną głównemu sędziemu, który może oficjalnie 
potwierdzić strzelenie gola.
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Badanie FIFA – projekcje 2026 / technologia

Źródło: Raport „The impact of technology on the future of football – a global delphi survey”,  
WHU – Otto Beisheim School of Management, Październik 2021

W 2026 r., dzięki analizie w czasie rzeczywistym, 
znacznie poprawi się jakość zmian taktycznych 

oraz komunikacji między sztabem szkoleniowym 
a zawodnikami.

OCZEKIWANE 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO

ATRAKCYJNOŚĆ

EFEKT

W 2026 r. trenerzy będą często korzystać 
z inteligentnych urządzeń 

w swoich programach treningowych.

OCZEKIWANE 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO

ATRAKCYJNOŚĆ

EFEKT

82%83%

6 6

W 2026 r. coraz bardziej ustandaryzowane 
zestawy danych i narzędzia analizy pozwolą  
na bardziej obiektywne i skuteczne systemy 

zdalnego scoutingu opartego na danych.

OCZEKIWANE 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO

ATRAKCYJNOŚĆ

EFEKT

79%

5,7

5,7

W 2026 r. sprzęt służący poprawie  
wyników gry stanie się kluczowym 

czynnikiem kosztowym  
dla związków piłkarskich.

79%
OCZEKIWANE 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

ATRAKCYJNOŚĆ

EFEKT

5,8

5,5

W 2026 r., bieżące decyzje będą  
natychmiast potwierdzane sędziemu 

przez sztuczną inteligencję.

OCZEKIWANE 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO

ATRAKCYJNOŚĆ

EFEKT

79%

5,8

5,6

W 2026 r. znacznie wzrosnie liczba członków 
sztabu szkoleniowego, posiadających 

kompetencje cyfrowe w zespole.

OCZEKIWANE 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO

ATRAKCYJNOŚĆ

EFEKT

82%

6

5,9

5,8 6

Rysunek przedstawia zbiorcze oceny wszystkich dyrektorów technicznych 
biorących udział w  badaniu Centrum Sportu i  Zarządzania (CSM) WHU – Wyższej 
Szkoły Zarządzania im. Otto Beisheima w  Düsseldorfie dotyczącym prognoz 
w  kontekście procesów związanych z  grą. Z  poniższego zbioru trzy projekcje 
wyróżniają się najwyższą ogólną oceną wpływu, co podkreśla ważną rolę technologii 
jako czynnika umożliwiającego i  rozwijającego grę. Najwyższe ogólne oczekiwane 
prawdopodobieństwo (wynoszące 83%) przypisano stwierdzeniu: „W  2026  r., 
dzięki analizie w  czasie rzeczywistym, jakość komunikacji sztabu trenerskiego 
z zawodnikami oraz zmiany taktyczne na boisku znacznie wzrosną”.
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Jastrzębie oko wspomaga sędziów w innych dyscyplinach
Technologia Hawk-Eye wspiera sędziowskie werdykty także w  wielu innych 
dyscyplinach. System ten oprócz piłki nożnej wykorzystywany jest w  tenisie, 
badmintonie, szermierce, lekkiej atletyce, siatkówce, koszykówce, krykiecie, 
snookerze, rugby, curlingu, baseballu, hokeju na lodzie, a nawet podczas wyścigów 
konnych czy wyścigów samochodów NASCAR.

Technologia ta  została wynaleziona w  2001 r. przez młodego brytyjskiego eksperta 
komputerowego Paula Hawkinsa (od  2011 r. firma Hawk-Eye Innovations stanowi 
część działalności Sony Sports). Po raz pierwszy system wykorzystano podczas meczu 
krykieta w 2001 r. Rozwój firmy postępował błyskawicznie, a technologia stawała się 
coraz bardziej powszechna. W 2003 r. system wykorzystano po raz pierwszy podczas 
Australian Open, w  2006 r. – podczas US Open, a  w  2007 r. – na  Wimbledonie. 
Dopracowanej technologii, określanej jako „Hawk-Eye SMART Replay”, użyto następnie 
podczas Igrzysk Olimpijskich w  Londynie w  2012 r. W  maju 2013 r. technologią linii 
bramkowej Hawk-Eye posługiwano się już we wszystkich meczach klubowych Premier 
League. System został także zaadaptowany w  takich dyscyplinach jak badminton, 
sztafeta, siatkówka czy wyścigi konne (2014  r.). W  kolejnych latach były to  wyścigi 
NASCAR, hokej, siatkówka plażowa. Działanie systemu opiera się na  porównywaniu 
obrazów pochodzących z co najmniej dwóch różnych kamer. Program komputerowy 
zawiera bazę danych wraz z  modelem obszaru danej dyscypliny i  jej regułami, 
co umożliwia mu automatycznie weryfikowanie danych z przepisami.

Działanie technologii zależy oczywiście od  dyscypliny i  miejsca rozgrywek, jak 
tłumaczą twórcy technologii. Liczba zastosowanych kamer oraz kątów widzenia może 
być bowiem różna w zależności od rodzaju sportu. Dla przykładu technologia w tenisie 
działa w oparciu o dziesięć kamer HD o bardzo dużej szybkości nagrywania. Są one 
instalowane nad polem gry, natomiast czujniki umieszcza się na korcie. Urządzenia 
rejestrują tor lotu piłki, a dane przekazywane są do komputera. W programie powstaje 
wówczas trójwymiarowy animowany obraz lotu razem z miejscem odbicia. W siatkówce 
Hawk-Eye określa się natomiast jako Challenge System Volleyball. Korzysta z  około 
piętnastu kamer – osiem z nich nakierowanych jest w stronę linii boiska, a pozostałe 
rejestrują obraz z  siatki, tablicy wyników oraz boiska. Wszystkie kamery pracujące 
w  technologii Hawk-Eye wykorzystują dane wizualne i  czasowe ze  specjalnych 
urządzeń, które są umieszczone wokół boiska. System przetwarza otrzymany materiał 
i oblicza pozycję dla każdej klatki.

W  2021 r. ze  względu na  obostrzenia wynikające z  pandemii Covid-19, w  pełni 
zautomatyzowany systemem Hawk-Eye Live zastąpił sędziów liniowych w turniejach 
Masters 1000 a także wielkoszlemowych Australian Open i US Open. Novak Djoković, 
zwycięzca  m.in. 21 turniejów wielkoszlemowych przyznał, że  jest zwolennikiem 
podobnych nowinek technicznych. – Nie widzę powodu, dla którego potrzebujemy 
sędziów liniowych, jeśli mamy technologię – mówił w wywiadzie dla telewizji ESPN.  
– Popieram technologię. To nieuniknione dla przyszłości tenisa – dodawał.
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Podczas pierwszego tygodnia turnieju US Open w 2020 r. przedstawiciele Hawk-Eye 
potwierdzili, że dokładność odwzorowania punktu odbicia piłki wynosi około 3,6 mm, 
zgłosili także 14 błędów na  ponad 225 tys. sytuacji. Na  razie Hawk-Eye pozostaje 
dominującym graczem, ale swoją technologię rozwija także konkurencyjna firma 
Foxtenn, używająca kamer do  uchwycenia rzeczywistego ruchu piłki. Rozwiązanie 
to wygląda na przełomowe, choć przez lata wydawało się, że wymyślona przez Paula 
Hawkinsa technologia Hawk-Eye wystarczy do oceny rzetelności decyzji sędziowskich. 
System Foxtenn wykorzystuje technologie pomiarowe i  opiera oceny na  podstawie 
prawdziwego odbicia piłki dzięki ponad czterdziestu ultraszybkim kamerom, które 
generują ponad 2,5 tys. obrazów na  sekundę i  synchronizacji z  równie szybkimi 
laserami (system analizuje obraz kortu z prędkością 150 tys. klatek na sekundę).

Jak tłumaczą twórcy technologii rozwiązanie to pozwala osiągnąć nieznany wcześniej 
poziom dokładności oceny lotu i  miejsca upadku piłki. Hawk-Eye na podstawie 
obrazów z  kilkunastu kamer tworzy wyłącznie komputerowy obraz trajektorii lotu 
piłki, a tenisiści i kibice oglądają na ekranie animację wynikającą z przeprowadzonej 
symulacji, ufając algorytmom. Konkurencyjny Foxtenn twierdzi, że  robi wszystko 
znacznie taniej, szybciej i o wiele dokładniej, z precyzją sięgającą 0,0001 mm. Różnica 
polega na tym, że Hawk-Eye do analizy nie potrzebuje dodatkowego sędziego, a obraz 
przekazywany na  ekran stadionu tenisowego jest rzeczywistym (a  nie wirtualnym) 
wizerunkiem sprawdzanej piłki. „Naszą misją jest wprowadzenie rewolucyjnej, 
prawdziwie ekstremalnej dokładności na  rynki sportowe, poprzez dostarczenie 
bezprecedensowej technologii sędziom, zawodnikom i  analitykom telewizyjnym, 
a jednocześnie zachwycanie fanów sportu jak nigdy wcześniej.” – czytamy na stronie 
internetowej Foxtenn. Powstała w  2012 r. w  Barcelonie firma dostarcza już swoją 
technologię podczas turniejów ATP, WTA i ITF. 
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Pracuję w  sporcie od  kilkunastu lat i  z  fascynacją obserwuję, jak w  ostatnim 
czasie innowacje i  nowoczesne technologie zaczęły śmiało wkraczać w  życie 
organizacji sportowych. Nie ma w tym przypadku, bowiem sport to dziedzina życia 
o ogromnym znaczeniu społecznym oraz gospodarczym, ciesząca się nieustającym 
zainteresowaniem. Czym właściwie jest „innowacja w sporcie”? Na kilku przykładach 
ze  świata piłkarskiego przyjrzyjmy się temu, jakie konkretnie działania podejmują 
poszczególne organizacje w ramach swoich programów innowacyjnych:

UEFA Innovation Hub dzięki partnerstwom i współpracy ze startupami i instytucjami 
akademickimi prowadzi działania zmierzające do tworzenia nowych lub ulepszonych 
produktów i  rozwiązań technologicznych. Programy UIH kierowane są  zarówno 
do  wewnątrz organizacji, budując kompetencje pracowników w  obszarach 
innowacyjności, jak również na  zewnątrz, gdy mówimy o  nowych rozwiązaniach 
dla kibiców czy partnerów UEFA. Innowacje technologicznie w  sporcie to  nie tylko 
VAR czy goal-line technology. W  jednym z  ostatnich programów dla startupów 
UIH pt. Reimagine Football, UEFA poszukiwała rozwiązań, które mogą przyczyniać 
się do  minimalizacji wpływu organizowanych imprez sportowych na  środowisko. 
Wyróżniono m.in startup, który promuje ekologiczny transport kibiców na stadion czy 
rozwiązanie przetwarzające odpady organiczne wytwarzane na stadionach piłkarskich 
w kompost, nawóz i energię.

Dla FIFA wyzwaniem, które pojawiło się wraz z rozwojem technologii i produktów dla 
piłki nożnej oferowanych na rynku, jest luka z jaką organizacja boryka się między etapem 
pomysłu na produkt i prototypem a spełnieniem globalnego standardu wynikającego 
z  przepisów rozgrywek. FIFA Innovation Programme został zaprojektowany w  celu 
wypełnienia tej luki w  ustrukturyzowany sposób, poprzez interakcje z  dostawcami 
innowacyjnych rozwiązań. W  przeciwieństwie do  otwartych programów innowacji, 
program FIFA jest skonstruowany w  taki sposób, że  aby do  niego dołączyć startup 
musi spełniać konkretnie określoną potrzebę i  kryteria określone przez FIFA:   
m.in do poparcia projektu wymagane jest wsparcie krajowej federacji, organizatora 
rozgrywek lub klubu. W zamian, produkt, który udowodni swoją wartość, kwalifikuje się 
do certyfikacji w ramach FIFA Quality Programme.
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Łukasz Wojtowicz
Head of CEO Office UEFA Events SA 

Mentor startupów oraz angel investor

A co w tym zakresie robią kluby? FC Barcelona ma swój Barça Innovation Hub, Legia 
Warszawa – Centrum Badawczo-Rozwojowe Legia LAB oraz cykliczną konferencje 
Science4Football, w  ramach której odbywa się konkurs StartUp Challenge. Z  kolei 
FC Bayern był pionierem innego wydarzenia o nazwie FC Bayern HackDays, w ramach 
którego, w ścisłej współpracy z partnerami klubu (np. Adidas, Audi, SAP czy Siemens), 
eksperci z  kilku dyscyplin współpracujący w  zespołach, w  krótkich „sprintach” 
opracowywali prototypy potencjalnych rozwiązań problemów technicznych, 
biznesowych czy sportowych.

Jestem przekonany, że  w  następnych latach nadal będziemy obserwować rozwój 
środowiska startupowego i  nowych technologii w  sporcie. Dynamika tego wzrostu 
będzie tym większa, im większy będzie ekosystem wspierający dostawców nowych 
technologii, a konkretnie szerokie grono odbiorców umożliwiające testowanie i rozwój 
produktów, instytucjonalne wsparcie oraz zaplecze inwestorskie obejmujące także 
fundusze tworzone przez ludzi swiata sportu: gwiazdy, właścicieli klubów czy firmy 
działające w branży sportowej, którzy doskonale rozumieją specyfikę tej branży.

Kto okaże się największym zwycięzcą? My, kibice!
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Motywacja 
Razem z bratem od najmłodszych lat związani byliśmy ze sportem, grając w hokeja 
na  lodzie, później sędziowaliśmy ten sport, a  więc poznaliśmy go z wielu stron. 
Jesteśmy pokoleniem, które dorastało wraz z rozwojem technologii internetowych 
w Polsce. Fascynowały nas możliwości stron www, blogów, więc jako nastolatkowie 
prowadziliśmy portale sportowe oparte na  autorskich systemach CMS. Branża 
sportowa, w  tym kluby, jest w  tyle, jeśli chodzi o  podstawowe technologie. 
Zauważyliśmy dużą niszę na rynku, ale funkcjonowanie jako kolejna firma tworząca 
strony www dla firm byłoby nudne. Wprowadzanie IT do sportu to coś ciekawego, 
niekoniecznie łatwego, ale ma to ogromny potencjał. Zaangażowanie kibiców, a także 
sponsorów wokół lokalnych klubów sportowych, poziom emocji i przywiązania są nie 
do osiągnięcia w żadnej innej branży.

Etapy rozwoju
Sportigio jako rozwiązanie IT dla organizacji sportowych istnieje od  około 2018  r. 
Był to  projekt tworzony „po  godzinach”, rozwijany stopniowo, dość spokojnie.  
Kiedy mieliśmy już kilku płacących klientów, punktem zwrotnym było założenie 
spółki w  2021  r. i  pozyskanie pierwszego kapitału zewnętrznego, który zapewnił 
bezpieczeństwo i  możliwość rozglądania się za  kolejnymi środkami i  rozwojem 
produktu. Początek 2022 r. to  poważniejsza runda inwestycyjna, która pozwoliła 
na śmielszy rozwój, a także zatrudnienie nowych osób i budowanie zespołu.

Finansowanie
Od 2018 do 2021 r. finansowaliśmy się przez bootstrapping, tworząc strony i systemy 
na  pojedyncze zlecenia, konsumując oszczędności. Obaj uczestniczyliśmy też 
w  programach wymian: Erasmus – praktyka absolwencka (przy organizacji 
Europejskich Mistrzostw Studentów w  siatkówce plażowej i  waterpolo w  Słowenii), 
później Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców w Wilnie, które zapewniały stypendium 
i możliwość rozwijania swojego pomysłu na biznes. Pierwsze finansowanie w 2021 r. 
pochodziło z Verestro – firmy, gdzie wcześniej pracowaliśmy jako Project Managerowie. 
Dzięki temu znaliśmy jej CEO – Krzysztofa Drzyzgę, który uwierzył w  nasz projekt. 
W 2022 r. w rundzie inwestycyjnej poza Verestro uczestniczył Zbigniew Jagiełło i WP2 
Investements.

Kluczowe rozwiązanie i jego wdrożenie
Jest to platforma społecznościowa, z  której korzystać mogą przede wszystkim 
kluby sportowe z  każdego szczebla rozgrywkowego. Fan klubu zakłada konto, 
może tam kupić bilety na mecze swojej drużyny, głosować w ankietach (także tych 
decyzyjnych, do  wyników których klub się dostosuje), brać udział w  quizach, lidze 
typera, wyrażać swoje zdanie i  kreować pomysły na  dalsze funkcjonowanie klubu, 
a za wszystko zdobywa punkty rankingowe. Klub zna i może nagradzać najbardziej 
zaangażowanych i  lojalnych fanów, a  sponsorzy klubu mogą zyskać nowe miejsce 
do  ekspozycji i  szerszego dotarcia do  kibiców – dodając swoje ankiety, sponsorując 
quizy, tworząc wyzwania dla fanów.
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Wiele klubów może także zyskać na dodatkowej monetyzacji online. To największa pięta 
achillesowa klubów sportowych – nie cenią swoich działań online. Jako sieć Sportigio 
może pozyskiwać reklamodawców “globalnych” i  dzielić się zyskiem z  klubami.  
Win-win.

Efekty
 •  W oparciu o stworzony model technologiczny jesteśmy w stanie obsłużyć wiele 

podmiotów, dzięki elastyczności i modułowości dopasowujemy funkcje platformy 
do potrzeb klienta – z punktu widzenia biznesu.

 •  Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie, z którego benefity czerpią wszyscy 
stakeholderzy klubów sportowych, czyli kibice i sponsorzy.

 •  Efekt sieci: klub sportowy może dzięki nam zarabiać online, firmy (sponsorzy)  
–docierać do nowych miejsc.

Perspektywy na przyszłość
Najważniejsze to  zdobyć zaufanie wszystkich działaczy sportowych, także tych 
„starej daty”, podbić rodzimy rynek, zostać “mistrzem Polski” i  dzięki temu, 
używając  terminologii sportowej, awansować do  europejskich pucharów i  podbijać 
świat. Krótko mówiąc: skalowanie. Mamy dobry produkt, który ciągle rozwijamy 
i  chcemy rozszerzać swoją działalność na  kolejne rynki. Niewykluczone, że jeszcze 
bardziej skupimy się na sponsorach sportu i to przez nich będziemy docierać do klubów 
sportowych, a współpraca z markami będzie dominującą częścią naszej działalności.
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Krótko po  kryzysie finansowym z  2008  r. grupa technologicznych pionierów 
wyobrażała sobie świat oparty nie na scentralizowanej władzy, ale na rozproszonym, 
demokratycznym systemie własności, który byłby bezpieczny, przejrzysty i  bardziej 
inkluzywny. Stworzony przez nich wówczas rynek kryptowalut stale rósł w kolejnych 
latach. Opiera się on na  technologii blockchain: zdecentralizowanej i  rozproszonej 
bazie danych, która służy do przesyłania i przechowywania informacji o transakcjach 
internetowych. Kiedy jakiś zasób jest kupowany, wymieniany lub sprzedawany, 
w łańcuchu bloków rejestrowany jest trwały zapis, wskazujący na cyfrową własność. 
Kryptowaluty jak Bitcoin czy Ethereum już od  dawna są  publiczną twarzą tego 
zdecentralizowanego ruchu, jednak cyfrowe pieniądze to  dopiero początek. Nową 
siłą napędową dalszej ekspansji kryptoświata mogą stać się tokeny NFT (non-fungible 
tokens, czyli tzw. tokeny niewymienialne). Według raportu firmy konsultingowej 
PricewaterhouseCoopers (PwC) z marca 2022 r., NFT są jednym z dziesięciu głównych 
trendów w branży sportowej. Jak podawał serwis Nonfungible.com, liczba nabywców 
NFT wzrosła w 2021 r. do 2,3 mln z zaledwie 75 tys. rok wcześniej (wówczas wartość 
rynku wynosiła zaledwie 82 mln dolarów). Handel lub przechowywanie NFT dotyczyło 
ponad 2,5 mln cyfrowych portfeli, a  inwestorzy na  sprzedaży NFT zarobili w  2021 r. 
łącznie 5,4 mld dolarów.

Według Deloitte globalny rynek tokenów sportowych w 2022 r. urośnie o 100 proc. 
i  wart będzie 2 mld dolarów Eksperci szacują, że  do  końca 2022 r. zainwestuje 
w nie około 5 mln sportowych fanów.

Gorączka NFT
Popularność tokenów NFT gwałtownie wzrosła w 2021 r. za sprawą głośnej oferty domu 
aukcyjnego Christie’s. Przedmiotem aukcji był obraz „The first 5000 days” („Pierwsze 
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5000 dni”) autorstwa Mike’a Winkelmanna, posługującego się pseudonimem Beeple 
(obraz był zbiorem grafik, które artysta tworzył codziennie przez pięć tysięcy dni, 
ok. trzynastu lat). Praca została sprzedana w marcu 2021 r. za 69 mln dolarów.

W historycznej transakcji dzieła Mike’a Winkelmanna upatruje się błyskawiczny wzrost 
zainteresowania handlem NFT, nie tylko dzieł sztuki, ale także innych cyfrowych 
przedmiotów: od pierwszego tweeta, przez memy, po klipy wideo. Sceptycy upatrują 
w tym rynku spekulacyjną bańkę, napędzoną rosnącymi kursami kryptowalut, którymi 
przecież płaci się za cyfrowe tokeny.

Sprzedażowe sukcesy odbijające się szerokim, medialnym echem sprawiły jednak, 
że nową technologią zaczęli interesować się celebryci, influencerzy, globalne marki czy 
korporacje. Jak przekonują eksperci technologia NFT może znaleźć zastosowanie nie 
tylko w przypadku cyfrowych, ale także i fizycznych dóbr. Z technologii NFT korzysta 
już dziś np.  branża gier wideo. Można w  ten sposób kupić postacie z  gier, a  nawet 
nieruchomość w grze online, którą można potem wykorzystać do celów reklamowych 
umieszczając billboard na  wirtualnym budynku. Inne popularne zastosowanie 
to  np.  certyfikacja autentyczności produktu i  jego pochodzenia wykorzystywana 
w szczególności przez producentów markowych ubrań, kosmetyków i biżuterii. Jeszcze 
inne przeznaczenie to  możliwość kontroli nad odsprzedażą, co  zaczyna zauważać 
branża rozrywkowa walcząca z rynkiem wtórnym biletów na wydarzenia rozrywkowe, 
czy możliwość zaszycia w tokenie automatycznej prowizji dla oryginalnego wystawcy 
w przypadku jego odsprzedaży. 

NFT są także nośnikiem wartości dla wirtualnych przedmiotów kolekcjonerskich takich 
jak np.  karty z  wizerunkami koszykarzy NBA. Jedną z  najpopularniejszych platform 
kolekcjonerskich działających na  blockchainie jest w  tej chwili NBA Top Shot, która 
została opracowana przez firmę Dapper Labs i  jest oficjalnie licencjonowana przez 
NBA (na platformie można kupować i sprzedawać momenty z rozgrywek).

Czym są tokeny NFT?
NFT to  oryginalne dobra cyfrowe, których wyjątkowość zapewnia technologia 
blockchain. Mogą przybierać różne formy, np. plik tekstowego, zdjęcia jpg, gifa, czy 
filmu wideo. NFT jest certyfikatem, że dany plik to oryginał istniejący tylko w jednej 
kopii (cyfrowe dzieła z  certyfikatem NFT można odsprzedać kolejnym nabywcom 
tak, jak w przypadku tradycyjnych dzieł sztuki). Wszystkie transakcje dotyczące NFT 
są publiczne i można je sprawdzić.

Czy z prawnego punktu widzenia NFT są bezpiecznymi transakcjami?
NFT to  unikalny plik oparty na  technologii blockchain, który jest zabezpieczony 
kryptograficznie. Nie da się go skopiować, ale można go przenosić pomiędzy kontami 
użytkowników, chyba że  np.  token posiada ograniczenia przenoszalności. Pliki 
są zazwyczaj połączone z aktywami cyfrowymi (np. ze sztuką wirtualną lub   towarami 
luksusowych marek czy nieruchomościami). Obecnie polskie przepisy nie wiążą 
szczególnych skutków prawnych z samym przenoszeniem tokena NFT.
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Kolekcjonerskie tokeny Legii
Trend związany z popularnością NFT postanowiła wykorzystać Legia Warszawa, która 
we współpracy z Socios.com wyemitowała tokeny $LEG. Zrobiła to jako pierwszy klub 
w Polsce i dołączyła tym samym do grona 21 organizacji sportowych na całym świecie, 
w tym takich klubów piłkarskich jak FC Barcelona, Juventus FC, AC Milan, Paris Saint-
Germain, AS Roma, Atlético Madryt czy Galatasaray, które również wyemitowały swoje 
Fan Tokeny. Dawniej sportowi kibice kolekcjonowali karty z wizerunkami zawodników, 
dziś, bazując na tym samym schemacie, wydają pieniądze na wirtualne tokeny.

Tokeny Legii premierę miały na początku maja 2021 r., pierwsza pula liczyła 200 tys. 
Całość opierała się na kooperacji z platformą Socios, która w 2020  r. wygenerowała 
ponad 30 milionów dolarów przychodów. Jak informował klub, posiadacze $LEG 
dzięki zakupowi mogli uzyskać dostęp do szerokiej gamy korzyści, takich jak: przywilej 
głosowania w  wielu decyzjach dotyczących życia klubu, nagrody VIP, ekskluzywne 
promocje i zniżki od klubu i sponsorów oraz specjalnie oznakowanie „superfanów”.

Cenę emisyjną tokenów ustalono na  2 euro za  sztukę. SW wyniku ogromnego 
zainteresowania fanów sprzedaż trwała zaledwie trzynaście minut, generując 400 tys. 
euro przychodu (kwota ta  jest dzielona pomiędzy operatora, partnerów oraz klub 
korzystający z franczyzy technologicznej). By kupić tokeny, kibice Legii musieli najpierw 
nabyć zbywalną elektroniczną walutę Chiliz (która jest oficjalnym środkiem płatniczym 
aplikacji Socios.com). Potem należało wymienić swoją walutę, np. na złotówki, euro, 
dolary na franki szwajcarskie, a  następnie przekształcić swoje franki w  Fan Tokeny 
$LEG. Wszystko to można było zrobić bezpośrednio w aplikacji Socios.com przy użyciu 
np. karty kredytowej.

„NFT staje się rzeczywistością i chcemy być częścią tego świata. Cyfryzacja naszych 
usług jest jednym ze strategicznych działań klubu, które konsekwentne realizujemy. 
Kluby z  elity europejskiego futbolu podążają tą  samą drogą. Obserwujemy trendy 
i  szukamy nowoczesnych, niestandardowych możliwości zaangażowania kibiców 
i  wzbogacenia naszej oferty. Innowacyjne technologie pozwalają na  nawiązanie 
nowych interakcji i  uczestnictwo w  bardzo dynamicznie rosnącym rynku, który nie 
jest oczywisty dla klubu piłkarskiego. Decydując się na NFT zależało nam, chcieliśmy, 
żeby z  okazji historycznego 16. tytułu Mistrza Polski dla Legii pokazać ekskluzywny 
produkt o dużej wartości kolekcjonerskiej i inwestycyjnej” – zapowiadał Paweł Kokosza, 
dyrektor komercyjny Legii Warszawa tłumacząc wejście klubu na rynek NFT.

W lipcu 2021 r. Legia nawiązała też współpracę z globalną giełdą kryptowalut Binance. 
Wyemitowano wówczas kolekcjonerskie NFT (11 tokenów z 11 kluczowymi zawodnikami) 
z  okazji zdobycia rekordowego tytułu Mistrza Polski. Pod koniec lipca 2021 r. token 
bramkarza Artura Boruca kosztował na aukcji 1,1 ETH (ok. 10 tys. zł według ówczesnego 
kursu). Kreacja tokenów była oparta na materiale wideo z najważniejszymi i najbardziej 
emocjonującymi momentami sezonu. Jak przyznał Paweł Kokosza klub rozważał 
kolejne tego typu projekty.
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„Chcemy nadal rozwijać ten obszar. Przygotowujemy nasze inicjatywy tak, 
by  społeczność Legii uczestniczyła w  czymś wyjątkowym i  czuła się ekskluzywnie. 
Bardzo ważne jest dla nas, że możemy zaprezentować się również nowej publiczności 
i pokazać jej, że Legia działa nowocześnie i umie poruszać się we współczesnym świecie” 
– mówił Kokosza. Uzasadniając „wejście” w emisję Fan Tokenów, Legia podawała, że 
w 2020 r. , że  w  2020 r. wygenerowały 30 mln dolarów przychodu dla klubów i  ich 
partnerów. Kilka z nich zadebiutowało na największych giełdach kryptowalut, przede 
wszystkim Binance, gdzie tokeny kibiców Juventusu FC i PSG osiągnęły obroty rzędu 
300 mln dolarów w ciągu 24 godzin.

W lutym 2022 r. Legia Warszawa została pierwszym europejskim klubem piłkarskim, 
który podpisał umowę z  agencją NFT (Capital Block – przyp. red.). W  ramach 
współpracy agencja ma odpowiadać za identyfikację i tworzenie przejrzystej strategii 
NFT klubu, oraz budowę społeczności NFT Legii Warszawa. Docelowo agencja będzie 
odpowiedzialna za  wprowadzenie NFT dla kibiców Legii i  doradztwo w  zakresie 
platform NFT i marketplace’ów, na których będą dostępne tokeny. „Legia dostrzegła 
potrzebę długoterminowej, dobrze zorganizowanej strategii NFT, dzięki której będzie 
miała możliwość zbudowania zaangażowanej społeczności pasjonatów piłki nożnej. 
NFT ma potencjał, aby stać się najpotężniejszym narzędziem, które angażuje fanów 
danego klubu.” – podkreślał w komunikacie prasowym Tim Mangnall, CEO Capital 
Block. „Wierzymy, że  współpraca z  Capital Block pozwoli nam uwolnić potencjał 
najpopularniejszej marki sportowej w tej części Europy. Dla nas jest to kolejny pionierski 
krok w  rozwoju obszaru komercyjnego klubu. Jako Legia chcemy angażować się 
w nowe gałęzie nowoczesnego biznesu.” – dodawał z kolei Paweł Kokosza, dyrektor 
komercyjny Legii Warszawa.

Polsko-estoński startup Zetly chce stokenizować 
świat sportu
„Wpływaj na  swoją drużynę, zbieraj, zarabiaj, handluj tokenami klubowymi,  
cyfrowymi artykułami kolekcjonerskimi Twojego ulubionego klubu lub sportowca” 
– zachęca na  swojej stronie internetowej Zetly.io, zespół polsko-estońskiego 
startupu, który powstał w  2021 r. Za  platformą, docelowo mającą pozwalać 
na emisję klubowych tokenów dla fanów, stoją Michał Glijer (były sędzia koszykarski, 
współtwórca agencji eventowej i  menedżer sportowy zaangażowany w  branżę 
blockchain), oraz Rafał Gelner (analityk rynku krypto). Duet ten stworzył platformę, 
która ma budować ekosystem i rynek tokenów NFT w świecie sportu. Liczą, że ich 
klientami będą nie tylko inwestorzy i fani, ale także związki sportowe, drużyny, kluby 
oraz sami zawodnicy.
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Źródło: White Paper, Zetly, czerwiec 2022

W  oficjalnym dokumencie prezentującym ekosystem Zetly założyciele startupu 
zauważają, że coraz częściej branża sportowa przeżywa trudne momenty ze względu 
na  ograniczone przychody ze  sprzedaży biletów, małą reprezentację kibiców 
na  stadionach i  coraz mniejsze wpływy z  umów sponsorskich. Intencją Zetly jest 
chęć rozwiązania tych problemów poprzez generowanie przychodów z innych źródeł 
i zwiększenie zaangażowania fanów dzięki nowym technologiom. 

Twórcy firmy porównują świat offline i online tłumacząc, że emocje fanów to przecież 
kapitał, dzięki któremu kupują oni koszulki, gadżety i  klubowe produkty, a  wraz 
z  technologicznym postępem nawyki te będą się zmieniać właśnie w  kierunku 
cyfrowych zamienników.

 Przykłady zastosowania technologii blockchain w branży sportowej 

Interakcje  
z fanami,  

dystrybucja 
nagród,  

bonusów  
i informacji

Tokeny  
jako środek  

płatniczy  
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program  
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Smart Tickets  
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Streaming  
wydarzeń  
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Weryfikacja  
autentyczności  
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dla towarów  
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i wspieranie  

wschodzących  
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Bezpieczne  
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Platforma Zetly opiera się o  kilka modułów i  docelowo ma  łączyć świat sportu 
ze  światem cyfrowych technologii. Użytkownicy uzyskują dostęp do  modułów 
związanych ze  sprzedażą, dystrybucją i  obsługą treści sportowych (to  m.in. 
cyfrowy portfel, tokeny ulubionych zespołów, rynek NFT, a  także szereg rozwiązań 
crowdfundingowych).

Jak diagnozują założyciele Zetly, niewystarczające zaangażowanie fanów już dziś 
ogranicza źródła przychodów interesariuszy rynku sportowego. Gdy fani nie mogą 
uczestniczyć w wydarzeniach na żywo trudno jest budować z nimi relacje i wzbudzać 
w nich emocje. „Kluby i zawodnicy stoją przed nie lada wyzwaniem, aby za pomocą 
kanałów cyfrowych zbliżyć fanów do sportu bardziej niż dotychczas. Na dzisiaj nawet 
najwierniejszy kibic danej drużyny nie ma żadnego wpływu na jej decyzje, a informacje 
mogą docierać do niego z opóźnieniem.” – tłumaczą. Rozwiązaniem tego problemu 
może być jeden z modułów – Zetly Sport. Dzięki niemu zarówno kluby jak i sportowcy 
mogliby emitować własne tokeny. 

Natomiast fani, którzy zdecydowaliby się na  ich kupno zyskiwaliby szereg nowych 
możliwości, np.  zaproszenie do  głosowania w  wybranych sprawach dotyczących 
drużyny, objęcie programem lojalnościowym, zniżki na  produkty klubowe albo 
zaproszenie do udziału w specjalnych akcjach organizowanych przez klub. Sposobów 
na  wykorzystanie tokenów, jest oczywiście, o  wiele więcej, a  ogranicza je  tylko 
kreatywność samych zespołów (mogłyby być także wykorzystywane do wynagradzania 
pracy wolontariuszy czy pozyskiwania dodatkowych środków poprzez nowe usługi lub 
produkty).

Brak środków finansowych, które mogłyby być wykorzystane na  rozwój i  wzrost 
szczególnie małych klubów sportowych, to  kolejny problem, zauważony przez 
twórców Zetly. „Istnieją duże kluby posiadające bazę zaangażowanych fanów 
oraz wielkich sponsorów, którzy przyczyniają się do  ich sukcesu. Nie każdy jednak 
ma to szczęście, niezależnie od posiadanego talentu. Dzisiejsze instytucje sportowe 
są dedykowane sportowcom na wysokim poziomie, wyszukiwanym w młodym wieku 
przez skautów w  klubach sportowych lub małych ośrodkach. Wielu sportowców 
jest zależnych wyłącznie od  sponsorów i  instytucji kontrolujących finansowanie 
sportu, które następnie są  właścicielami ich praw do  wizerunku i  ścieżki kariery.” 
– piszą przedstawiciele startupu. Rozwiązaniem przynoszącym nowe możliwości 
w  przypadku ma  być Zetly Crowd – moduł finansowania społecznościowego.   

Jest mostem łączącym potrzebujących z  aktywnie wspierającymi fanami 
i  inwestorami. Dzięki Zetly można stworzyć własną kampanię crowdfundingową, 
ale – jak zaznaczają pomysłodawcy – innym rodzajem zbiórki mogłyby być profity 
z  ewentualnych sukcesów sportowców. „Użytkownicy, którzy zainwestują w  młode 
talenty, dając im szansę na rozwój mogą później otrzymywać udział w ich zyskach.”  
– tłumaczą.
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Wśród modułów platformy znajdują się także Zetly NFT Creator i Zetly Collectibles. 
Za  pomocą pierwszego z  nich użytkownicy mają szansę zamienić każdą emocję 
w cyfrowe dzieło sztuki. Dodatkowo, tworząc NFT na platformie Zetly, mogą zostać ich 
autorem i pierwszym posiadaczem (od twórcy zależy, czy sprzeda je na wbudowanej 
na  platformie giełdzie czy zachowa na  pamiątkę). Z  kolei dzięki Zetly Collectibles 
związki sportowe, kluby i  zawodnicy mogą tworzyć swoje cyfrowe kolekcje, 
by  je  później sprzedać lub używać ich jako formy wynagradzania zaangażowania 
fanów.

Jednym z  partnerów strategicznych Zetly został Polski Związek Koszykówki 
(porozumienie o  partnerstwie podpisano w  lutym 2022 r.). Współpraca pomiędzy 
podmiotami zakłada, że  PZKosz wyemituje własny użytkowy token federacyjny 
i  stworzy wspólnie z  Zetly cyfrowy, sportowy ekosystem fanów polskiej koszykówki. 
W  ramach przyszłej współpracy związek sportowy będzie miał również możliwość 
produkcji własnych kart kolekcjonerskich. Dodatkowo planowane jest uruchomienie 
rozwiązań w zakresie emisji cyfrowych praw własności do najlepszych akcji polskich 
koszykarzy, a  młodzi zawodnicy będą mogli pod patronatem PZKosz skorzystać 
z rozwiązań crowfundingowych oferowanych przez platformę.

Blockchain to prężnie rozwijający się segment rynku, który jest postrzegany jako 
najważniejsza innowacja w nadchodzącej dekadzie.

Źródło: White Paper, Zetly, czerwiec 2022
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Motywacja
Motywacją do  stworzenia TISA, firmy aktywnie działającej w  branży sportowej 
i  rozrywkowej, było ponad 12-letnie doświadczenie współzałożycieli w dostarczaniu 
produktów i  usług cyfrowych dla podmiotów specjalizujących się w  budowaniu 
i  aktywizacji społeczności, a  także zarządzaniu największymi wydarzeniami 
kulturowymi.

Ich zrozumienie wyzwań, przed jakimi stoi branża, know-how zaczerpnięty 
od najlepszych na całym świecie (jeden z założycieli pracował wiele lat w UEFA, FIFA) 
oraz innowacyjne podejście do  znajdowania rozwiązań pozwoliło im z  sukcesem 
dotrzeć do największych podmiotów zajmujących się sportem i rozrywką zarówno 
w  Polsce, jak i  na  świecie, m.in. do  FIFA, AFC, UEFA, Legii Warszawa, Ekstraklasy 
czy PZPN-u. Połączenie potencjału technologicznego Polski w  zestawieniu 
ze szwajcarskim podejściem do budowy przedsiębiorstwa było tutaj kluczem.

Nowoczesny świat i młode, pełne energii generacje wymagają jeszcze więcej jakości 
w obszarze zaangażowania i rozrywki, a ich pierwszym wyborem w znajdowaniu pasji 
jest świat cyfrowy.

Rozwiązania i  produkty opracowane przez TISA pozwalają odpowiedzieć na  te 
potrzeby, zapewniając przy tym elastyczność i  możliwość dostosowywania się 
do zmieniających się trendów.

Etapy rozwoju
TISA powstała w styczniu 2019 r. i nieprzerwanie się rozwija zarówno pod względem 
przychodów, które generuje, jak i liczby pracowników, których zatrudnia.

Produkty w  formie SaaS (Software as a  Service), jakie oferuje TISA, są dojrzałe 
i gotowe do użycia, a ich rozwój ma obecnie na celu przystosowanie się do najbardziej 
wymagających oczekiwań klientów.

TISA intensywnie rozwija kompetencje (ponad 120 osób), które pozwalają jej pracować 
nad nowoczesnymi projektami korzystającymi z  najnowszych technologii, opartych 
m.in. na Video Streamingu oraz Blockchainie.

Finansowanie
Firma TISA uzyskała finansowanie ze  środków własnych współzałożycieli. Firma nie 
posiada inwestora instytucjonalnego. Całość środków przeznaczonych na  budowę 
spółki oraz własnego IP to fundusze prywatne. Początkowy poziom inwestycji w spółkę 
przekroczył 1 milion franków szwajcarskich, co  pozwoliło na  zbudowanie wysokiej 
jakości fundamentów pod przyszły rozwój.
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Kluczowe rozwiązanie i jego wdrożenie
Kluczem sukcesu TISA jest pełnowymiarowe podejście do  wszystkich potrzeb 
cyfrowych organizacji sportowych i rozrywkowych.

Rozwiązania TISA pozwalają na:

 •  Tworzenie i zarządzanie treściami w mediach społecznościowych przy pomocy 
jednego narzędzia.

 •  Modułowe budowanie zaawansowanych platform webowych posiadających 
najnowocześniejszy design, atrakcyjny dla młodych generacji, a przy tym 
odpowiadający potrzebom wyznaczanym przez ekspertów UX.

 •  Modułowe budowanie prostych i złożonych aplikacji mobilnych.

 • Zarządzanie platformą webową i aplikacją mobilną przy pomocy jednego CMSa.

 • Zbudowanie logiki rejestracji i logowania użytkowników wraz z połączeniem z SSO.

 •  Zarządzanie użytkownikami (CIAM).

 •  Zarządzanie płatnościami.

 • Zarządzanie komunikacją mailową.

 •  Bramkowanie ekskluzywnych treści (ALM.).

 •  Stworzenie platformy streamingowej opartej na contencie wideo (OTT).

 •  Zbudowanie nowej wartości dla użytkowników poprzez tworzenie zasobów 
cyfrowych opartych na technologii Blockchain.

 •  Połączenie (zarówno długo istniejących, jak i nowo powstałych) platform 
webowych i aplikacji mobilnych z WEB 3.0.

Efekty
Rozwiązania oferowane przez TISA są innowacyjne, ponieważ pozwalają skutecznie 
dotrzeć do użytkowników w świecie cyfrowym, skupiając przy tym wszystkie usługi 
u jednego dostawcy.

Szczególnie skuteczne jest budowanie zaangażowania poprzez live streaming 
(technologia OTT) oraz przez wykorzystywanie zasobów cyfrowych (technologia 
Blockchain).

Innowacyjność, jaką dostarcza TISA, pozwala na  modułowe i  elastyczne 
dostosowywanie produktów do  indywidualnych potrzeb klienta, gwarantując przy 
tym skalowalność niezbędną do osiągania sukcesów, zwłaszcza podczas szybkiego 
rozwoju.

Perspektywy na przyszłość
TISA rozumie zmieniające się trendy i  oczekiwania młodych generacji. Podmioty 
w  branży sportowej muszą stać się konkurencyjne dla podmiotów z  branży 
rozrywkowej, aby ponownie uzyskać szansę na  przyciągnięcie młodych 
użytkowników do swoich marek.
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Z  tego powodu TISA, posiadająca w  swojej ofercie produkty, który mają na  celu 
przyciągać i aktywizować społeczność, intensywnie się rozwija i zaczyna współpracę 
z  podmiotami z  branży e-sportowej i  rozrywkowej. Zrozumienie perspektywy tych 
trzech branż ma docelowo pozwolić klientom TISA na budowanie swoich społeczności 
w oparciu o różne grupy społeczne.
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W  trakcie 90-minutowego meczu piłkarskiego zawodnicy, próbując zgubić 
przeciwnika, wykonują dziesiątki zwodów, dryblingów, podań, uników i  innych 
mniej lub bardziej skomplikowanych ruchów. Jeszcze kilka lat temu trudno było 
o  analizę dystansu pokonanego przez wybranego piłkarza, czy całą drużynę, albo 
zbadanie w  czasie rzeczywistym kondycji zawodników. Potencjał w  nowoczesnej 
technologii, która mogłaby przeanalizować każdy ruch graczy, prezentując 
odpowiednie statystyki, dostrzegła IFAB. W 2015 r. zdecydowała się na wprowadzenie 
zmian w  przepisach piłkarskich umożliwiając trenerom i  zawodnikom korzystanie 
z urządzeń śledzących, czyli Elektronicznych Systemów Wydajności i Śledzenia (EPTS 
– Electronic Performance & Tracking Systems).

Dwa miesiące po decyzji IFAB, FIFA wydała memorandum ogłaszające zatwierdzenie 
urządzeń śledzących w  meczach piłkarskich, pod warunkiem, że  nie zagrażają one 
bezpieczeństwu graczy. Wcześniej zawodnicy mogli nosić urządzenia podczas 
treningu, ale cały system opierał się na  kamerach, które śledziły ich na  stadionach. 
Systemy optyczne dostarczały informacje o  lokalizacji gracza, prędkości lub czy 
przebytej odległości, ale często były niedokładne i trudno było o ich szerszą analizę.

Nowe urządzenia (zawierające akcelerometry, żyroskopy oraz trackery GPS) pozwoliły 
robić wszystko to, co zapewniały systemy optyczne, ale dodatkowo trenerzy uzyskali 
możliwość otrzymania informacji o średniej mocy metabolicznej czy przyspieszeniach 
zawodników. Śledzenie wszystkich elementów w czasie rzeczywistym i ocena wyników 
piłkarzy – niezależnie, czy jest to  godzinny trening, 90-minutowy mecz, czy analiza 
kondycji gracza podczas całego sezonu, okazało się nieocenioną pomocą.
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Dziś EPTS to  cała grupa rozwiązań mających na  celu poprawienie jakości treningu 
i  wpływania na  osiągnięcia piłkarzy w  trakcie meczów. Są  to  zarówno niewielkie 
urządzenia instalowane na stroju zawodnika, złożone układy kamer , jak i zaawansowane 
systemy pozycjonowania oparte o GPS. Każdy z nich wspomaga analizę zachowania 
piłkarza i  jego ruchów, ale przy okazji może też sprawdzać stan jego zdrowia 
(np.  mierząc wysokość tętna w  trakcie wysiłku). Wprowadzenie i  rozwój systemów 
EPTS sprawiły, że dziś możemy dowiedzieć się, ile kilometrów dany zawodnik przebiegł 
w trakcie treningu, jaki jest poziom jego zmęczenia, czy kiedy nastąpił u niego spadek 
wydajności. Dane prezentowane są automatycznie w formie raportu, który umożliwia 
podejmowanie dalszych decyzji trenerom, np. pod kątem optymalizacji treningu dla 
poszczególnego zawodnika lub zawodników.

System EPTS – system, który rejestruje i  analizuje dane dotyczące fizycznych 
i psychologicznych wyników występu zawodnika

Źródło: „Przepisy gry 2021/2022”, The International Football Association Board, PZPN, 2021

Przy stosowaniu technologii ubieralnej jako części systemu EPTS w  meczach 
w  ramach oficjalnych rozgrywek organizowanych pod auspicjami FIFA, 
konfederacji czy związków narodowych, na  organizatorze rozgrywek spoczywa 
odpowiedzialność zweryfikowania, czy noszone przez zawodników urządzenie 
nie stanowi zagrożenia i spełnia kryteria dla noszonych systemów EPTS zgodnie 
z Programem Jakości FIFA dla EPTS. W zawodach, w których organizator zawodów/
rozgrywek zapewnia elektroniczny system analizujący występ zawodnika (EPTS), 
to na organizatorze zawodów/rozgrywek spoczywa odpowiedzialność za to, żeby 
informacje i dane uzyskane za pomocą takiego systemu i przekazywane do stref 
technicznych były rzetelne i precyzyjne.

Źródło: „Przepisy gry 2022/23”, The International Football Association Board, PZPN

Mundial 2014 i początki nowej technologii
Targi CeBIT w  Hanowerze przez wiele lat prezentowały najnowsze osiągnięcia 
z  dziedzin informatyki, oprogramowania czy telefonii komórkowej. Kiedy w  marcu 
2014 honoroymi gośćmi byli ówczesny brytyjski premier, David Cameron i kanclerz 
Angela Merkel, niemiecki potentat z branży oprogramowania komputerowego chcąc, 
zwrócić ich uwagę podczas krótkiej wizyty na  swoim stoisku, przygotował przykład 
wykorzystania technologii firmy SAP w  futbolu. Jak relacjonował Michał Trela, 
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”, by to zrobić, pokazano nagranie z meczu Niemcy 
– Anglia z 2013 r. Na dotykowym ekranie można było kliknąć na każdego z zawodników 
z osobna lub na grupę piłkarzy i zobaczyć ich statystyki.

Niedługo potem Oliver Bierhoff, menedżer reprezentacji Niemiec i  ambasador 
marki SAP, zapowiedział, że kadra Joachima Loewa będzie chciała korzystać z  tego 
narzędzia podczas mundialu w Brazylii. Do mistrzostw świata pozostawały zaledwie 
trzy miesiące, więc jego słowa okazały się dla wielu szokiem. Bernd Leukert, członek 
zarządu SAP, zdecydował jednak, że firma weźmie na swoje barki to ambitne zadanie, 
by  nowe narzędzie pozwoliło podejmować trenerom decyzje oparte na  twardych 
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danych, a nie jedynie na intuicji i przeczuciach.

Pokazane na hanowerskich targach narzędzie dostosowane do potrzeb reprezentacji 
nazwano Match Insights. W pokoju spotkań, w brazylijskiej bazie Niemców 
zainstalowano specjalnie w tym celu zbudowany 27-calowy ekran. Odtwarzany na 
nim program pozwalał  m.in. w  łatwy sposób nawigować pomiędzy konkretnymi 
fragmentami gry, np.  kilkoma kliknięciami można było wygenerować sytuacje 
bramkowe stworzone przez Ghanę w meczu z USA, czy gole Brazylii z rzutów wolnych 
z  ostatnich kilku lat. „Raphael Honigstein, dziennikarz „Guardiana”, pisał w  książce 
„Das Reboot”, że Jerome Boateng przed meczem z Portugalią tak wiele razy korzystał 
z  klipów wyświetlanych w  Match Insights, że  zwrócił uwagę, iż Cristiano Ronaldo, 
dokładnie jak w pokerze, ma tendencję do uciekania od obrońcy w określoną stronę, 
zależnie od  tego, w  jaki sposób patrzył na  nadlatującą piłkę. Dzięki temu Niemcy 
wygrali 4:0, a narzędzie robiło furorę. Unowocześnione wersje aplikacji przygotowano 
także na mundial w Rosji w 2018 r. (nadano im wówczas nazwę „Player Dashboard”).

Na firmowym blogu SAP w sierpniu 2014 r. opublikowano artykuł „Jak Match Insight 
zmienia piłkę nożną”. Autor przyznał, że Big Data oraz narzędzie opracowane przez 
SAP i używane przez niemieckich piłkarzy pomogło im wygrać, ale podkreślał również, 
że ogromne ilości danych, które są dostarczane z ośmiu kamer terenowych zdolnych 
do rejestrowania tysięcy punktów na sekundę – byłyby przytłaczające.

„Match Insight” pozwoliło podzielić te dane i  nadać im sens, dzięki czemu trener 
mógł szybko analizować zarówno pozycje jak i szybkość zawodników oraz na bieżąco 
wprowadzać odpowiednie zmiany. „Korzystając z  tej technologii Niemcy dokonali 
czegoś niezwykłego – skrócili średni czas posiadania piłki z  3,4 sekundy w  2010  r., 
do 1,1 sekundy w 2014 r. Dla przykładu, w meczu z Brazylią pozwoliło im to strzelić gole 
w  krótkich odstępach czasu. Oprócz obserwowania własnej gry trener i  zawodnicy 
mogli wykorzystać narzędzie do  analizy innych drużyn, co  pomogło im w  grze 
przeciwko Francji” – pisał autor.

Liderzy EPTS
Dziś systemy EPTS coraz częściej przystosowane są  do  noszenia przez zawodników 
i  nie ograniczają się – jak dawniej – wyłącznie do optyki. Najczęściej mocowane  
są na górze pleców, a podtrzymują je koszulki kompresyjne. Wiodącymi firmami w tej 
dziedzinie były do niedawna GPSports i Catapult (oba przedsiębiorstwa się połączyły, 
gdy Catapult wykupiło GPSports w 2014 r.).

Catapult współpracuje obecnie niemal z trzema tysiącami zespołów na  całym 
świecie i wspiera 39 dyscyplin sportowych. Oprócz piłki nożnej, są to m.in. baseball, 
koszykówka, krykiet czy hokej. Koncepcja firmy powstała w  wyniku partnerstwa 
między Australijskim Instytutem Sportu (AIS) i  Cooperative Research Centres (CRC) 
– oba podmioty współpracowały ze sobą, by zmaksymalizować wyniki australijskich 
sportowców przed igrzyskami olimpijskimi w Sydney. Oficjalnie firmę założono dopiero 
kilka lat później – w 2006 r. Jak czytamy na stronie internetowej Catapult, „technologie 
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do noszenia opracowane przez firmę we wczesnych latach zostały zaprojektowane, 
aby odpowiedzieć na  podstawowe pytania dotyczące wydajności sportowej”. 
Z australijskiego startupu firma stała się światowym liderem w technologii sportowej, 
z  rozwiązaniami dla każdego elementu wydajności: od  śledzenia po  zarządzanie 
sportowcami i analizę wideo. Wśród głównych elementów całego ekosystemu Catapult 
są  trzy elementy: Vector, ClearSky i  Playertek+. Pierwszy z  nich opiera się o  zaszyty 
w  kamizelkę moduł Vector GNSS/LPS, który łączy możliwości GNSS z  technologią 
Catapult ClearSky LPS. Dzięki temu urządzenie może dostarczać dane śledzenia 
zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz (w praktyce narzędzie to pozwala na analizę 
danych pochodzących z GPS, GLONASS i SBAS łączonych z pozycjonowaniem lokalnym 
ClearSky, które analizowane jest wspólnie z danymi pochodzącymi z czujnika tętna, 
akcelerometru i  żyroskopu). Dzięki połączeniu wszystkich tych elementów można 
monitorować do 100 sportowców, i śledzić ich zachowanie. ClearSky to z kolei lokalny 
system pozycjonowania (LPS), a Playertek+ zapewnia wgląd w wydajność zawodników 
dzięki szeregowi zaawansowanych funkcji, m.in. pomiarów tętna.

Z  ekosystemu Catapult korzystają polskie kluby i  sportowcy, w  tym  piłkarska 
Reprezentacja Polski. Członkiem sztabu Czesława Michniewicza jest obecnie Karol 
Bortnik (trener przygotowania motorycznego), który w latach 2017-2020 zajmował się 
analityką w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski do lat 21 (dziś jest także Business 
Development Managerem firmy Catapult, wcześniej był związany z GPSports).

W 2015 r. Bortnik opublikował w magazynie „Asystent Trenera” artykuł o zaletach 
stosowania technologii GPS w sporcie. Podkreślił, że umożliwiła ona specjalistom od 
przygotowania fizycznego oraz naukowcom szersze spojrzenie na wymagania wielu 
dyscyplin sportowych. „Wymagania fizyczne i fizjologiczne w dzisiejszym zawodowym 
futbolu są bardzo duże. Okazuje się, że w ciągu ostatnich kilku lat dystans pokonywany 
sprintem (> 25,1 km/h) oraz szybkim biegiem (> 19,8 km/h) wzrósł w trakcie meczu aż 
o 30–35%. Ponadto piłkarze są w stanie przyspieszać z większą intensywnością oraz 
uzyskiwać większą maksymalną prędkość biegu, choć całkowity dystans pokonywany 
w  ciągu 90 minut pozostaje ten sam. Z  tego właśnie powodu poprzez odpowiedni 
trening z  właściwie dobranymi obciążeniami dążymy do  optymalnej adaptacji 
systemów biologicznych do  wysiłku fizycznego, a  w  konsekwencji optymalnego 
przygotowania fizycznego wszystkich zawodników. Dokładne monitorowanie procesu 
treningowego jest niezbędne w podnoszeniu formy sportowej piłkarzy, zwiększaniu 
ich możliwości wysiłkowych oraz w ustalaniu ram wysiłku w warunkach meczowych 
pod kątem obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych. 

Ramy te ułatwiają optymalizację całego procesu treningowego poprzez dobieranie 
adekwatnej do możliwości i potrzeb drużyny objętości i intensywności treningu oraz 
pozwalają na optymalne planowanie obciążeń i rozkładanie akcentów motorycznych 
w  różnych okresach i  fazach rocznego planu treningowego” – pisał Bortnik. Jak 
wyjaśniał, monitoring za  pomocą technologii GPS dodatkowo umożliwia łagodne 
przejście z obciążeń stosowanych w akademiach piłkarskich do zespołów seniorskich.
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Wielu młodych i  utalentowanych piłkarzy może mieć problemy z adaptacją 
do  pracy w  dorosłej piłce, ponieważ kluby młodzieżowe i  akademie nie stosują 
takich narzędzi w swojej pracy. „Technologia GPSports pozwala na dokładną analizę 
czynności ruchowych, które wykonuje każdy zawodnik w  meczu ze  szczegółowym 
rozbiciem zmiennych na  czynniki pierwsze. Dzisiaj sama informacja na  temat 
dystansu pokonanego sprintem jest tylko namiastką całości, gdyż system informuje 
o średniej odległości każdego sprintu i czasu jego trwania, czasu wypoczynku między 
sprintami, liczby powtarzanych sprintów oraz serii takich wydarzeń w meczu, a także 
maksymalnej prędkości biegu oraz maksymalnego przyspieszenia. Z  praktycznego 
punktu widzenia są  to  bezcenne informacje, które pozwalają trenerom na  większą 
indywidualizację pracy i  lepsze odwzorowywanie warunków meczowych w  samym 
treningu.” – tłumaczył Bortnik.

Polska firma produkuje odzież, która zapobiegnie  
kontuzjom
Potencjał, jaki daje technologia ubieralna, zamierza wykorzystać poznańska spółka 
Higgsone, która zawarła z  Narodowym Centrum Badań i  Rozwoju (NCBR) umowę 
na  opracowanie linii odzieży dla profesjonalnych sportowców. Jej zadaniem będzie 
ograniczenie ryzyka kontuzji. Innowacyjne ubrania mają być wyposażone w specjalne 
czujniki i  służyć nie tylko do  wykrywania urazów, ale także do  przewidywania ich 
wystąpienia. Projekt wybrano do  dofinansowania w  konkursie Szybka Ścieżka, 
prowadzonym przez NCBR, a finansowanym z programu Inteligentny Rozwój (POIR). 
Jego całkowity budżet wynosi 6,78 mln zł, a samo dofinansowanie z programu – ponad 
5 mln zł.

Jak czytamy na  stronie internetowej firmy, ma  to  być pierwszy na  świecie zestaw 
inteligentnych ubrań dla sportowców, zdolnych do  przewidywania kontuzji 
i  zapobiegania im, monitorowania i  przyspieszania rehabilitacji oraz dostarczania 
istotnych informacji w  celu spersonalizowania i  zmaksymalizowania procedur 
treningowych. Wszystko to ma być możliwe dzięki mocy zaawansowanych technologii 
biosensorycznych opracowanych przez startup. Według danych około 94% 
profesjonalnych sportowców doznaje kontuzji przynajmniej raz w ciągu swojej kariery, 
a 60% z nich wymaga długotrwałej rehabilitacji.

Strój docelowo ma  składać się z  mocno przylegającej koszulki i  spodni. Wyglądem 
będzie przypominał standardowy strój do  biegania. Na  ubranie w  konkretnych 
miejscach zostaną naniesione specjalne czujniki. Biosensory Higgsone, o  których 
mowa, zostały skonstruowane tak, by  minimalnie wpływać na  komfort treningu 
i dostarczać jak najdokładniejszych danych o użytkowniku..  Dzięki nim będzie można 
śledzić ruch i  postawę sportowca, monitorować obciążenie treningowe, poziom 
odwodnienia, zmęczenia i regeneracji, ale także nierównowagę wykorzystania mięśni.

Założycielką i CEO Higgsone jest Paulina Sołtysiak, była siatkarka. Pomysł założenia 
firmy wykiełkował w jej głowiem kiedy doznała kontuzji. Dzięki inwestorom 
stworzono prototypy kombinezonów i  rozpoczęto ich testowanie z udziałem 
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profesjonalnych sportowców. Dodatkowa runda finansowania pozwoliła firmie dodać 
do zaprojektowanych kombinezonów czujnik potu, który analizuje jego zawartość 
by  wykryć poziom stresu, napięcia i  odwodnienia. „To  jedyny w  swoim rodzaju 
projekt, który może na zawsze zrewolucjonizować świat sportu” – czytamy na stronie 
internetowej Higgsone.



CASE STUDY  
– ReSpo.Vision 
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ReSpo.Vision jest startupem z branży sport-tech, który – wykorzystując zaawansowane 
algorytmy sztucznej inteligencji i wizji komputerowej – pozyskujemy trójwymiarowe 
dane o ruchu zawodników oraz piłki podczas rozgrywek sportowych. Na ich podstawie 
tworzymy produkty do  zaawansowanej analizy zdarzeń boiskowych i  wizualizacji 
meczów w  wirtualnej rzeczywistości, oferując drużynom, federacjom, mediom 
i firmom bukmacherskim niezrównaną głębię wiedzy.

Motywacja
Spółka ReSpo.Vision została założona na początku 2020 r. przez Pawła Osterreichera, 
Mateusza Szalę, Wojciecha Rosińskiego i Łukasza Grada.

Pomysłodawcą był Paweł. Jest on alumnem Boston Consulting Group, gdzie 
spędził ponad sześć udanych lat, zdobywając bezcenne doświadczenie biznesowe. 
Po  BCG dołączył do  deepsense.ai – największej polskiej firmy zajmującej się 
wdrażaniem systemów sztucznej inteligencji i deep learningu, głównie w obszarze 
wizji komputerowej i  analizy danych wizualnych. Najpierw objął stanowisko Head 
of Strategy and Sales, a  następnie został Członkiem Zarządu odpowiedzialnym 
za  rozwój biznesu. Nauczył się tam z  pierwszej ręki, jak działa branża AI, które 
technologie oparte na  sztucznej inteligencji są dojrzałe, a  które nieco mniej, oraz 
jak powstają rozwiązania w tej dziedzinie. Współpracował m.in. z działem pojazdów 
autonomicznych Volkswagena.

Po  zdobyciu doświadczenia w  branży AI Paweł zrozumiał, jak przełomowe rzeczy 
można osiągnąć dzięki zastosowaniu algorytmów wizji komputerowej. Był (i  nadal 
jest) zapalonym fanem sportu, więc połączył kropki – gdzie znajduje się obecna 
technologia i  jakie wyzwania stoją przed branżą sportową oraz powiązaną z  nią 
branżą medialną. Efektem łączenia kropek był pomysł na  firmę, która wdrażałaby 
najnowocześniejsze rozwiązania z  zakresu wizji komputerowej w  branży sportowej. 
Branży, która – powiedzmy sobie szczerze – nie jest wybitnie innowacyjna.

Do tego pomysłu przekonał Mateusza, z którym zaprzyjaźnił się (m.in. dzięki wspólnej 
pasji do  sportu) w  czasach pracy w  warszawskim biurze BCG. Przyjaźń pozostałych 
dwóch założycieli, Wojtka i Łukasza, również sięga kilku lat wstecz – poznali się poprzez 
polską społeczność Data Science i współpracowali przy wielu komercyjnych projektach, 
a  także jako zespół rywalizowali w  konkursach Data Science na  platformie Kaggle. 
Paweł poznał Wojtka poprzez wspólnych znajomych (znów, dzięki społeczności Data 
Science), Wojtek zafascynował się projektem i zaprosił do niego również Łukasza.

Wszystko zagrało, a ReSpo.Vision to obecnie 30-osobowa firma z wieloma ciekawymi 
klientami i jeszcze większą liczbą ciekawych pomysłów na to, jak zrewolucjonizować 
sport przy użyciu sztucznej inteligencji.

53



Paweł i  Mateusz, będąc fanami sportu, szybko zidentyfikowali najbardziej palące 
wyzwania, przed którymi stoi ta  branża. Po  pierwsze, olbrzymia ilość danych 
pozycyjnych nie jest obecnie zbierana ani analizowana. Szczegółowe, trójwymiarowe 
dane pozycyjne zawodników, mierzone względem boiska/pola gry w trybie ciągłym, 
stanowią olbrzymią wartość informacyjną i predykcyjną, która nie jest jednak zupełnie 
wykorzystywana. Sposób, w jaki zawodnicy poruszają się na boisku, z piłką czy bez, ich 
relacje względem siebie stanowią olbrzymią bazę danych, które same albo zebrane 
w  kompozytowe agregaty zawierają wartościowe informację na  temat oceny gry 
poszczególnych graczy, formacji i zespołów czy prawdopodobnych dalszych stanów 
meczu. Dziś taka analityka wciąż praktycznie nie istnieje.

Natomiast zbierane obecnie dane i statystyki odzwierciedlają jedynie podstawowe 
zdarzenia boiskowe (np. podania, strzały, przechwyty piłki), bazują na dwuwymiarowym 
rzucie boiska i są oznaczane ręcznie przy wykorzystaniu manualnej pracy adnotatorów 
oglądających mecze na stadionie lub za pośrednictwem transmisji TV. Przez to metoda 
jest nieefektywna, zarówno czasowo, jak i kosztowo.

Wreszcie, transmisje telewizyjne z  wydarzeń sportowych (a  zwłaszcza meczów piłki 
nożnej) wyglądają obecnie niemal tak samo, jak w latach 60. ubiegłego wieku, przez 
co pozostają w tyle za dzisiejszym zdigitalizowanym światem, w którym prym wiodą 
nowe sposoby konsumpcji treści, a walka o uwagę odbiorcy jest coraz bardziej zaciekła.

Wszystkie powyższe wyzwania stanowią podatny grunt dla rozwoju innowacji, a ReSpo.
Vision ma ambicje stać na czele tej technologicznej rewolucji.

Etapy rozwoju
Na początku 2021 r., po opracowaniu pierwszego działającego prototypu algorytmu 
wizji komputerowej zdolnego do przechwytywania szczegółowych danych pozycyjnych 
w  trzech wymiarach z  pojedynczej kamery, z  powodzeniem zwalidowaliśmy go 
poprzez pilotażowy projekt we współpracy z jednym z najlepszych klubów piłkarskich 
na  świecie – Paris Saint-Germain. Projekt ten, zakończony dużym sukcesem, 
udowodnił, że nasza technologia ma ogromny potencjał i stanowi olbrzymią wartość 
dodaną w procesie podejmowania decyzji przez sztab szkoleniowy czy dział scoutingu. 
Sukces ten pozwolił nam przyciągnąć szerokie grono zainteresowanych funduszy 
VC i zebrać rundę pre-seed w wysokości 1 miliona euro, zabezpieczając tym samym 
kapitał niezbędny do  powiększenia zespołu i  kontynuowania procesu badawczo-
rozwojowego.

W  kolejnych miesiącach kontynuowaliśmy rozwój głównego systemu pozyskiwania 
danych, jednocześnie wprowadzając na  rynek pierwsze produkty dla branży 
bukmacherskiej – oparte na  algorytmach sztucznej inteligencji Game Hints, oraz 
Live 3D Game Tracker. Produkty te po  raz kolejny udowodniły innowacyjność 
naszej technologii i  potwierdziły jej zastosowanie również w  branży zakładów 
bukmacherskich.
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Na  początku 2022 r. uruchomiliśmy kolejny strumień przychodów, oferując nasze 
szczegółowe i  automatycznie generowane dane 3D o  ruchach zawodników 
producentom wirtualnych gier futbolowych, umożliwiając im zastąpienie 
kosztownego procesu motion-capture w  modelowaniu ruchów zawodników. Nasze 
dane zyskały również uznanie jednego z  liderów branży – firmy Sportradar, z  którą 
przeprowadziliśmy projekt pilotażowy w podobnym obszarze – modelowaniu ruchów 
wirtualnych piłkarzy przy użyciu danych pozycyjnych ReSpo.Vision. Mniej więcej w tym 
samym czasie do grona naszych klientów dołączył kolejny piłkarski gigant – Liverpool, 
doceniając dokładność naszych danych trackingowych i  skalowalność sposobu ich 
gromadzenia.

W  marcu 2022 r. poczyniliśmy pierwsze kroki w  kierunku ekspansji na  rynek 
amerykański, otrzymując finałową nagrodę w konkursie dla startupów odbywającym 
się podczas najważniejszej na świecie konferencji z dziedziny analityki sportowej – MIT 
Sloan Sports Analytics Conference w Bostonie. Tam też nawiązaliśmy relację z naszym 
największym dotychczas klientem – prominentną firmą technologiczną, ściśle 
związaną z jedną z czołowych amerykańskich lig sportowych, dla której prowadzimy 
aktualnie duży projekt. Jego rezultaty powinny wkrótce ujrzeć światło dzienne.

Finansowanie
Firma pozyskała w  2021 r. finansowanie w  rundzie pre-seed w  wysokości 1 miliona 
euro od  polskich i  amerykańskich funduszy VC. Mieliśmy to  szczęście, że chętnych 
do zainwestowania w nas funduszy było znacznie więcej niż kapitału, który chcieliśmy 
pozyskać. Wybraliśmy  m.in. ffVC Tech & Gaming powered by  Totalizator Sportowy, 
RKK VC i  305 Ventures – fundusze pasujące do  naszego profilu i  poziomu ambicji, 
inwestujące w firmy z potencjałem do globalnej, a nie lokalnej ekspansji.

Otrzymaliśmy również dwa granty. Pierwszy, o  równowartości 2 mln euro z  NCBiR, 
przeznaczony jest na  rozwój platformy skautingowo-analitycznej dla klubów 
sportowych, opartej na  naszym systemie. Projekt trwa już ponad 8 miesięcy, 
a  my  realizujemy jego kolejne założenia. Będzie to  pierwsze tego typu rozwiązanie 
w skali globalnej. Drugi grant, od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, pomógł nam 
rozpocząć zagraniczną ekspansję naszego rozwiązania, przede wszystkim na  rynek 
amerykański.

Obecnie planujemy kolejny krok – rundę seed, która jeszcze bardziej przyspieszy nasz 
rozwój i pozwoli dalej budować produkt, pozyskiwać kolejnych klientów i kontrakty – 
a więc realizować ambitne plany globalnej ekspansji.

Kluczowe rozwiązanie i jego wdrożenie
ReSpo.Vision wprowadza do sportu nową jakość i głębię analityki z wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji. Nasz system (pierwszy tego typu na  skalę światową) 
automatycznie pozyskuje, analizuje i interpretuje szczegółowe dane pozycyjne w 3D, 
oferując klubom sportowym, ligom i federacjom (a w przyszłości również branży 
medialnej) niezrównaną głębię wiedzy w skalowalny i efektywny kosztowo sposób.
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Podstawą naszego systemu są zaawansowane algorytmy oparte na  sztucznej 
inteligencji i wizji komputerowej (Computer Vision), które generują szczegółowe dane 
pozycyjne z wydarzeń sportowych. 

Jesteśmy w  stanie określić trójwymiarowe położenie 50 części ciała każdego 
z zawodników oraz piłki (w  formie współrzędnych x, y, z na boisku) w każdej klatce 
(czyli około 60 razy na  sekundę), z  dowolnego nagrania meczu (w  tym transmisji 
telewizyjnej), generując tym samym bazę surowych danych o  meczu. Nasz system 
w pełni automatycznie sczytuje zatem do 200 000 danych na sekundę (!)

W portfolio naszych klientów są kluby i federacje piłkarskie (w tym Liverpool czy Paris 
Saint-Germain), firmy analityczne, firmy z  branży bukmacherskiej, a  w  przyszłości 
znajdzie się tam także branża medialna.

Kluby sportowe, federacje i firmy analityczne korzystają obecnie z naszych bogatych 
zbiorów surowych danych trackingowych, a  wkrótce otrzymają flagowy produkt 
ReSpo.Vision, który jest obecnie w  fazie rozwoju. To zautomatyzowany i  oparty 
na  sztucznej inteligencji system analityki sportowej, który umożliwia pozyskiwanie 
i  kontekstualizację danych pozycyjnych 3D z  meczów sportowych, przewidywanie 
wydarzeń meczowych oraz ocenę taktyki, umiejętności i potencjału drużyn/graczy. 

Produkt umożliwił m.in:

 •  Holistyczną ocenę występów zawodników i drużyn z wykorzystaniem nowej 
generacji metryk opartych na danych pozycyjnych 3D , w tym model Pitch Control, 
określający dynamicznie strefy boiska będące pod kontolą drużyny (przykład: 
 www.vimeo.com/528517471/dbe07d8323), metrykę Intensywność Pressingu 
czy model Expected Possession Value kwantyfikujący numerycznie wpływ 
każdego zagrania na stworzenie szansy bramkowej.

 •  Rekomendacje dotyczące optymalnego doboru taktyki meczowej – zarówno 
offline, jak i w trybie LIVE.

 •  Rekomendacje dotyczące wyboru graczy i potencjalnych transferów – moduł 
skautingowy (m.in. zaawansowane Metryki porównujące graczy z wielu lig, 
dopasowanie gracza do drużyny na podstawie charakterystyki jego gry, predykcja 
przyszłych umiejętności).

 • Ocenę ryzyka kontuzji na podstawie analizy ruchu części ciała zawodników.

Nasz produkt przeszedł już ocenę jakości pozyskanych danych. Dokładność 
danych pozycyjnych oraz potencjał ich wykorzystania zostały potwierdzone 
przez wiodące europejskie kluby, będące pionierami w  wykorzystaniu danych 
w procesie podejmowania decyzji – w tym Liverpool i Paris-Saint Germain, z którymi 
współpracowaliśmy nad MVP produktu i  które są jednymi z  naszych pierwszych 
klientów.
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Dla branży gamingowej, której liderem jest jeden z inwestorów, fundusz ffVC Tech & 
Gaming – Totalizator Sportowy, opracowaliśmy system automatycznie generowanych 
podpowiedzi, które łączą w sobie tradycyjne statystyki, analitykę predykcyjną i analizę 
zachowań użytkowników (wszystko to  przy użyciu naszego autorskiego silnika 
selekcji opartego na AI), co pomaga naszym klientom z branży zakładów sportowych 
maksymalizować zaangażowanie klientów, pozytywnie wpływając zarówno na  ich 
akwizycję, jak i retencję. A dzięki naszym niezwykle szczegółowym danym pozycyjnym 
i  modelom zawodników, pozyskanym z  dziesiątek tysięcy historycznych meczów, 
producenci gier sportowych mogą wzbogacić swoje silniki gier o  naturalny ruch 
każdego „prawdziwego” gracza, zastępując kosztowny proces motion-capture.

Efekty
Jesteśmy jedyną firmą na  rynku, która jest w  stanie pozyskiwać trójwymiarowe 
dane pozycyjne zawodników i piłki (3D player & ball tracking) z dowolnego nagrania 
zarejestrowanego pojedynczą kamerą (np.  transmisja telewizyjna, nagranie sesji 
treningowej czy nawet klip nagrany iPhonem w  rozdzielczości min. Full HD) 
w  sposób automatyczny. Tymczasem większość konkurencyjnych rozwiązań 
wymaga zainstalowania zestawu kilku- lub kilkunastu drogich kamer wokół boiska, 
co uniemożliwia zastosowanie ich na szeroką skalę. Przykładowo, używając rozwiązania 
ReSpo.Vision, sztab szkoleniowy drużyny może otrzymać szczegołowe dane pozycyjne 
i zaawansowane metryki z meczow swoich rywali, dysponując jedynie transmisjami 
telewizyjnymi z tych meczow.

Dodatkowo, nasi konkurenci oferują najczęściej jedynie dane dwuwymiarowe  
(pozycje x, y zawodników na boisku), co znacznie ogranicza poziom szczegółowości 
i  zakres analizy. Powód jest prosty – obraz przechwytywany przez kamerę jest 
dwuwymiarowy, a  przekształcenie go na  3D wymaga szeregu skomplikowanych 
operacji optycznych i matematycznych. My jesteśmy w stanie to zrobić, dzięki naszym 
najwyższej klasy algorytmom.

Perspektywy na przyszłość
Niedawno wraz z dużą ligą sportową zza oceanu rozpoczęliśmy współpracę nad 
projektem, dzięki któremu dodaliśmy nową dyscyplinę sportu do  grupy już przez 
nas obsługiwanych, a  także generujemy już przychody w  wysokości ponad miliona 
dolarów rocznie. Chcemy wykorzystać tę okazję i nadal rozszerzać portfolio sportów, 
z  którymi nasz system sobie poradzi (w  planach mamy  m.in. futbol amerykański, 
koszykówkę i tenis).

Kolejnym kamieniem milowym będzie udostępnienie w  pełni funkcjonalnej 
platformy taktycznej i  skautowej z przyjaznym interfejsem graficznym dostępnym 
w aplikacji webowej, które planujemy na połowę 2023 r. Dzięki temu nawet najmniej 
biegli w analityce klienci będą mogli wyciągać z naszych danych wartościowe wioski 
w  zakresie doboru taktyki meczowej, analizy przeciwnika czy scoutingu nowych 
talentów.
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Równolegle pracujemy również nad produktem dla mediów – rozwiązaniem, które 
pozwoli nam nie tylko zbierać dane, ale również generować na  ich podstawie 
immersyjne wizualizacje 3D w  wirtualnej rzeczywistości. Wykorzystamy zbierane 
przez nas punkty na  ciałach piłkarzy oraz dane o  ruchach piłki aby tworzyć pełny, 
trójwymiarowy obraz meczu, co  otworzy szereg ciekawych zastosowań naszej 
technologii:  m.in. jako pierwsza firma na świecie będziemy w  stanie odtworzyć 
historyczny mecz (a nawet rozgrywkę na żywo) w metaverse i dać widzom możliwość 
oglądania kluczowych momentów z dowolnej perspektywy. Docelowo możemy 
wygenerować wirtualny stadion i  sprzedawać bilety na mecze Premier League 
widzom w Azji, którzy za pomocą gogli VR będą mogli oglądać grę z trybun, a nawet, 
za dodatkową opłatą, z linii bocznej lub z perspektywy strzelca bramki czy bramkarza. 
Stworzyliśmy już Proof of Concept tego rozwiązania, którego prezentacja dostępna 
jest pod linkiem: www.respo.vision/tech-demo.

Naszą ambicją jest kształtowanie przyszłości analityki rozrywki sportowej i wierzymy, 
że jesteśmy dobrze przygotowani, aby to osiągnąć! Równocześnie liczymy na dalsze 
wsparcie ze strony naszych inwestorów rozumiejących nasze potrzeby, cele i kierunki 
rozwoju.
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Globalna wartość rynku analityki sportowej szacowana jest na kwotę przewyższającą 
2  mld euro. Branżę napędzają ogromne postępy w  rozwoju sztucznej inteligencji 
i uczenia maszynowego, ale nie bez znaczenia jest także popandemiczny, gwałtowny 
wzrost zapotrzebowania na  oprogramowanie, sprzęt i  usługi, które umożliwiają 
organizacjom sportowym zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Jak 
przewidują analitycy w ciągu najbliższych lat to Europa stanie się miejscem rozwoju 
całego sektora.

Okazuje się, że  analityka i  wiedza jaką ona ze  sobą niesie, przekłada się nie tylko 
na lepsze wykorzystywanie możliwości zawodników czy zespołów, ale także na poprawę 
zdolności zarobkowych i lepszy zwrot z działań marketingowych. Jak pokazują rynkowe 
przykłady analiza danych może usprawniać elementy związane z kupnem i sprzedażą 
właściwie w każdym obszarze, od działań merchandisingowych, po kwestie związane 
ze sprzedażą praw telewizyjnych.

Kluczowe wnioski z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego:

 •  Wpływ sportu na gospodarkę to prawie 10 mld PLN. W 2018 r. branża sportu 
wygenerowała łącznie 9,63 mld PLN wartości dodanej.

 •  Spada aktywność fizyczna Polaków. Regularnie i z pewną regularnością sport 
uprawia co czwarty mieszkaniec Polski (28 proc.); w UE-28 jest to ok. 40 proc. osób.

 •  Ponad połowa mieszkańców w Polsce twierdzi, że w ogóle nie uprawia sportu 
(56 proc.). Oznacza to, że brak aktywności ruchowej wzrósł o 10 pkt. proc. od 2004 r. 
Koszty braku aktywności szacuje się na 7 mld PLN rocznie.

 •  Wydatki budżetowe na sport i rekreację lokują Polskę na 8. pozycji w UE-28. 
Wydajemy m.in. więcej niż Belgowie, Finowie czy Duńczycy, ale mniej niż Francuzi, 
Niemcy czy Włosi.
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 •  Średni roczny budżet gospodarstw domowych na sport i rekreację wynosi 458 PLN, 
co oznacza, że na przestrzeni ostatnich lat wydatki na cele sportowe i rekreacyjne 
wzrosły o 40 PLN. Największy wzrost wydatków dotyczył zakupu odzieży sportowej, 
a najmniejszy zakupu, konserwacji i wypożyczenia sprzętu sportowego.

 •  Spersonalizowana rzeczywistość sportu staje się coraz cenniejsza. Spadek akcji 
w rywalizacji sportowej to dziś szczególne wyzwanie, zwłaszcza gdy oczekiwania 
wobec sportu są związane z dostarczaniem nieprzerwanie ekscytującej rozrywki. 
Dlatego coraz powszechniej będą wykorzystywane i wdrażane rzeczywistości 
– wirtualna (VR) i rozszerzona (AR).

Źródło: Polski rynek sportu, Polski instytut Ekonomiczny, Sierpień 2019

Analityka sportowa napędza irlandzką gospodarkę
Potencjał drzemiący w  sektorze analityki sportowej idealnie pokazuje przykład 
niespełna 5-milionowej Irlandii. W  ostatnich dwóch latach na  niewielkim rynku 
powstało wiele startupów w tej dziedzinie (m.in. Outputs Sports, Fulltime Analytics, 
RugbySmarts, czy Trojan Track). Kitman Labs (firma z główną siedzibą w Dublinie) 
w  2021 r. zebrała np.  52 miliony dolarów w  ramach kolejnej rundy finansowania, 
zwiększając łączne zewnętrzne finansowanie do  kwoty 82 milionów dolarów. 
Jak wyjaśniano w  komunikacie prasowym Kitman Labs opublikowanym tuż 
po zamknięciu rundy – ligi sportowe i drużyny gromadzą dziś rekordowe ilości danych 
o  zawodnikach z  urządzeń ubieralnych, systemów śledzenia i  innych rozwiązań 
(np. punktowych). Obecnie to ok. 2,5 mln danych na zawodnika. Do 2025 r. ta liczba 
ma  wzrosnąć do  astronomicznych 230 milionów punktów danych na  jednego 
sportowca, co  stanowi wzrost o  ponad 9 tys. procent. „Umożliwiamy zespołom 
szybkie przejście do nowego paradygmatu wydajności sportowej i strategii talentów, 
charakteryzującego się łączeniem danych, ludzi i procesów. 

Nasz w  pełni skalowalny system operacyjny dla sportu wypełnia lukę między 
starszym oprogramowaniem, trackerami i  urządzeniami wearables, konsolidując 
je  w  jedną scentralizowaną platformę, która tworzy w  czasie rzeczywistym wgląd, 
poprawiający wydajność na  boisku i  poza nim” – komentował Stephen Smith, 
założyciel i dyrektor generalny Kitman Labs. Jeszcze innym przykładem z irlandzkiego 
rynku jest Orreco. Firma zajmująca się technologiami sportowymi podwoiła 
niedawno liczbę swoich pracowników, dzięki inwestycji funduszu True Ventures 
wynoszącej 3 milionów euro (warto przypomnieć, że  fundusz ten był jednym 
z  pierwszym inwestorów takich startupów jak FitBit, czy Pelleton). Za  stworzenie 
dobrych warunków dla rozwoju firm zajmujących się analityką sportową w  Irlandii 
odpowiada kilka elementów. Pierwszym i  najważniejszym jest skala popularności 
sportu (łączna wartość tego rynku wynosiła w  2018 r. ok.  3,7 miliarda euro). 
Kolejnym są  sukcesy na  arenie międzynarodowej, szczególnie jeśli chodzi o  rugby, 
co  ma  przełożenie na  możliwość obserwacji nowych zastosowań. Oznacza to, 
że  nowe technologie wykorzystywane przez irlandzkich sportowców są  zauważane 
i następnie implementowane w innych krajach. Tak stało się choćby po współpracy 
Output Sports z  irlandzkimi zawodnikami rugby i  futbolu gaelickiego (GAA).  
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W  ciągu dwóch lat od  rozpoczęcia działalności firma podpisała duże kontrakty 
z angielską Premier League, NBA, Major League Baseball (najważniejsza amerykańska 
liga baseballu) czy Six Nations Rugby (najważniejsze międzynarodowe zawody w rugby 
w Europie).

W Irlandii dobrze rozwinięty jest także rynek danych – zarówno od strony technologicznej 
(czujniki rejestrujące ruchy zawodników, kamery stadionowe rejestrujące przepływ 
tłumów) przez wiedzę inżynierską pozwalającą na  harmonizację zbiorów danych, 
aż po  kwestie związane z  bezpieczeństwem i  prywatnością (na  irlandzkim rynku 
obecne są takie firmy jak Oracle, IBM, SAP czy SAS Institute). Irlandzkie organizacje 
sportowe mają ponadto dostęp do krajowej (wspieranej przez państwo) sieci badań 
danych – Insight SFI Research Centre for Data Analytics. Insight jest dziś jednym 
z największych ośrodków badawczych w dziedzinie analityki danych w Europie.

 Współpracuje m.in. z ośmioma irlandzkimi uniwersytetami i europejskimi ośrodkami 
badawczymi. Wśród ponad 450 naukowców skupionych wokół Insight SFI jest 
wielu badaczy z doświadczeniem w fizjoterapii, nauce o sporcie, inżynierii danych, 
technologii przetwarzaniu obrazu, czujników, zarządzaniu, czy AI. Dzięki współpracy 
ekspertów, możliwy jest transfer wiedzy i doświadczenia, który pozwala usprawnić 
dotychczasowe działania oraz opracowywać nowe innowacyjne rozwiązania. Rozkwit 
irlandzkich startupów zajmujących się analityką sportową rozpoczął się więc od bazy 
badawczej, którą rozwinięto w dziedzinie analityki danych.

Kim są najwięksi dostawcy na rynku analiz sportowych?

 • Catapult Group International Ltd.

 • ChyronHego Corp.

 • Experfy Inc.

 • IBM, International Business Machines Corp.

 • Oracle Corp.

 • Salesforce.com Inc.

 • SAP SE

 • SAS Institute Inc.

 • Stats Perform group of companies

 • TruMedia Networks Inc.

Źródło: Sports Analytics Market by Sport, Type of Sport, Type of Analysis, and Geography - Forecast and Analysis 2022-2026; 
Technavio, www.technavio.com/report/sports-analytics-market-industry-analysis

AI łowcą talentów
Liczby w sporcie nie są niczym nowym. Komentatorzy od dziesięcioleci skrupulatnie 
sporządzali statystki przygotowując się do jak najlepszego wykonywania swojej pracy. 
Rozwój technologii spowodował jednak, że  z  pozoru nawet najmniej istotne dane 
mogą być przydatne do  oceny potencjału zawodników. Co  przekłada się na  wzrost 
przekazywanych funduszy na rekrutację nowych talentów. Dziś algorytmy sztucznej 

https://www.technavio.com/report/sports-analytics-market-industry-analysis
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inteligencji stosowane w klubach sportowych pomagają sprawdzić jaki jest potencjał 
danego gracza i  ile jest on wart. Za  sprawą startupów w  profesjonalnym sporcie 
zachodzi prawdziwa rewolucja. Jak pisaliśmy w rozdziale 1 i 3 każdy ruch zawodników 
jest dziś dokładnie obserwowany przez technologie ubieralne i  zaawansowane 
czujniki, a następnie analizowany przez sztuczną inteligencję. Uzyskane w ten sposób 
gigantyczne zbiory danych w połączeniu z systemami predykcji pomagają wyciągać 
wnioski, które docelowo mają mieć przełożenie na odniesienie zwycięstwa.

Nikogo już nie dziwią kluby piłkarskie wykorzystujące zaawansowane technologie, 
by  optymalnie dobrać taktykę, czy wyselekcjonować najlepszych zawodników. 
To  już stało się europejskim standardem. Startupy znalazły jednak jeszcze inną 
niszę – wyszukiwanie odpowiednich zawodników, gdzie to  AI wciela się w  rolę 
skauta. Turecka spółka Scoutium opracowała technologię, dzięki której możliwe 
jest pozyskanie nowych talentów. Platforma analizuje nie tylko statystyki znanych 
piłkarzy, ale umożliwia zbieranie filmów i  innych informacji z  małych, lokalnych 
boisk piłkarskich, nadsyłanych wprost od fanów piłki nożnej. Z technologii korzysta 
ponad 350 klubów piłkarskich, m.in. Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, Trabzonspor, 
Basaksehir FK czy Kasimpasa SK.

Innym startupem, który chce rozwiązać problem skautingu w  piłce nożnej jest 
duński Tonsser. Opracowana przez firmę z Kopenhagi aplikacja pozwala rejestrować 
i  prezentować statystyki piłkarzy-amatorów, by  kluby łatwiej mogły ich odkryć. 
Dzięki niej do duńskiej drużyny narodowej trafił Jonas Wind (zawodnik uczestniczył  
m.in. w  Euro 2020). Rekruterzy i  skauci Tonsser analizują występy zawodników-
-amatorów w  aplikacji i  wyłaniają najlepszych do  swojej drużyny. Zrekrutowani 
zawodnicy grali już  m.in. przeciwko drużynom młodzieżowym takich klubów jak  
Paris Saint-Germain i Juventus – zmierzyli się z nimi w Vinci Cup, prestiżowym turnieju 
do  lat 15 w 2019  r. Wówczas Tonsser United – zespół wybrany spośród najlepszych 
użytkowników aplikacji – zremisował z PSG i Olympique Marsylia, pokonał Lille oraz 
minimalnie przegrał z  Juventusem. Na  całym świecie z  aplikacji korzysta ponad 
1,3 miliona młodych piłkarzy.

Tonsser kładzie duży nacisk na  wykorzystanie technologii i  danych. Funkcje 
aplikacji obejmują możliwość stworzenia własnego profilu piłkarskiego, przesyłania 
i  udostępniania zdjęć i  filmów z  najważniejszych meczów, dodawania statystyk 
meczowych i  drużynowych oraz śledzenia innych klubów i  zawodników. Jak 
opowiadali twórcy aplikacji, system oceny został opracowany i  przetestowany 
we  współpracy z  profesjonalnymi, licencjonowanymi trenerami i  akademiami 
piłkarskimi, by  zapewnić jak najdokładniejsze obliczenia dla każdego zawodnika. 
Mecz po meczu i sezon po sezonie, ocena algorytmu staje się punktem odniesienia 
dla każdego zawodnika i zwiększa szansę na odkrycie zawodnika przez kluby oraz 
samych skautów.
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Platformy dla kibiców, dyrektorów i skautów
Oprócz nowatorskich platform, które skupiają się na  poszukiwaniu sportowych 
talentów na  świecie od  lat funkcjonują już bazy z  których korzystają trenerzy, 
menadżerowie i  skauci z  całego świata. Do  największych należą  m.in. Wyscout, 
czy InStat. Dawniej tzw. skauting był żmudnym procesem, polegającym głównie 
na  długich podróżach i  własnych obserwacjach. Dziś liczy się przede wszystkim 
analityka i wgląd w statystki.

Wyscout tak naprawdę zmienił sposób w jaki zawodnicy są kupowani i sprzedawani 
na rynku transferowym wartym miliardy dolarów. Włoska platforma zapewnia zestaw 
narzędzi zaprojektowanych specjalnie dla profesjonalistów – dostarcza aktualne 
informacje o meczach, zawodnikach, zespołach i rozgrywkach – co tydzień jest tam 
przesyłanych ponad 2 tys. nowych meczów, a analitycy dzielą każde spotkanie na łatwe 
do znalezienia klipy wideo.

Jak czytamy na  stronie internetowej platformy, baza obejmuje analizę rozgrywek 
od  tych najważniejszych jak Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie 
A, aż po  niewielkie turnieje młodzieżowe na  świecie. „Nasze  zaawansowane 
statystyki pomogą ci zagłębić się w każdy szczegół futbolu” – czytamy. Wyscout oferuje 
kompletne i  profesjonalne raporty zawierające statystyki, a  także daje możliwość 
użycia tzw. wyszukiwania zaawansowanego, które pomaga odkrywać nowe talenty 
zgodnie ze statystykami wydajności. Wyscout jest obecnie używany przez ponad 4 tys. 
klubów, a także dziesiątki tysięcy indywidualnych abonentów.

Głównym konkurentem Wyscout była założona w  2007 r. – do  niedawna rosyjska – 
firma InStat, która jednak (podobnie jak wcześniej Wyscout) została przejęta w sierpniu 
2022 r. przez Hudl. Według oficjalnych danych InStat obsługiwała ponad 2 tys. drużyn 
w głównych ligach, w tym NBA, NHL i Premier League. Sam Lloyd, starszy wiceprezes 
Hudl tuż po ogłoszeniu połączenia obu firm powiedział, że umowa „pozwoli poszerzyć 
naszą ofertę w wielu dyscyplinach sportowych, m.in. o hokej na  lodzie, koszykówkę 
i piłkę ręczną”, a także „przyspieszy zdolność do dostarczania zaawansowanych danych 
dotyczących piłki nożnej we wschodzących ligach”. 

Można spodziewać się, że  połączenie najważniejszych firm w  sektorze stworzy 
najbardziej wszechstronną platformę do analizy filmów piłkarskich, danych i rekrutacji 
w branży. Hudl jako właściciel Wyscout i InStat współpracuje już z ponad sześcioma 
milionami użytkowników, 200 tys. drużyn i  40 dyscyplinami sportowymi na  całym 
świecie. Zatrudnia ponad 3,5 tys. pracowników w 17 krajach.

Podobny system jak opisywany powyżej chce stworzyć PZPN. Maciej 
Wąsowski z  Weszlo.com w  tekście „Pierwszy rok Kuleszy za  sterami PZPN. 
Plusy i  minusy ostatnich 12 miesięcy” opublikowanym w  sierpniu 2022  r. 
opisywał, inne ciekawe narzędzie przypominające działanie wspomnianych 
wyżej platform. „PZPN cały czas rozwija swoje wewnętrzne narzędzie, które 
jest podobne do  platform scoutingowych takich jak WyScout czy InStat.  
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Służy ono do  raportowania zawodników obserwowanych pod kątem występów 
w  młodzieżowych reprezentacjach Polski”. Jest pełne statystyk, danych, 
które aktualizują pracownicy federacji, na  czele z  najważniejszymi trenerami 
pracującymi w PZPN. Dzięki temu selekcjonerzy wiedzą dokładnie jaki zawodnik,  
ile razy był obserwowany, jakie otrzymał noty oraz znają komentarze dotyczące 
jego występów.

Polskie statystyki
W  Polsce kibice mogą również korzystać z  serwisu EkstraStats.pl w  którym 
publikowane są  statystyki Ekstraklasy w  atrakcyjnej oprawie graficznej. Serwis 
w  2015 r. wraz z  kilkoma dziennikarzami stworzył Marcin Łagowski. Na  początku 
przygotowano statystyki występów Legii Warszawa w  sezonie 2013/14.  
Jak przyznawali twórcy nie było to łatwe – podczas prac nad materiałem okazało się, 
że  statystyki, które znajdowały się na  oficjalnej stronie Ekstraklasy zawierały wiele 
błędów, często w tak podstawowych aspektach, jak np.  liczba bramek strzelonych 
przez poszczególnych piłkarzy.

Po  opublikowaniu grafiki ze  statystykami Legii Warszawa został założony oficjalny  
profil EkstraStats na  Twitterze. Wówczas zaczęły napływać zapytania od  kibiców 
jak można dołączyć do  zespołu. Po  zakończeniu sezonu 2013/14 powstała strona 
internetowa, a  rozgrywki 2014/15 stały się dla projektu okresem testowym. Całość 
została przyjęta przez kibiców bardzo entuzjastycznie, wielokrotnie podkreślano, 
że jest to oddolna inicjatywa.

Dziś profil EkstraStats na Twitterze obserwuje ponad 28,4 tys. użytkowników, a jak 
zdradzają przedstawiciele serwisu, ich statystyki, czy to w postaci liczb, czy grafik, 
gościły we wszystkich ważnych serwisach sportowych w Polsce. Ze statystyk korzystają 
także komentatorzy relacjonujący mecze Ekstraklasy. 

Wzmocnić doświadczenia fanów
Technologie i  analityka mogą być wykorzystywane także do  zacieśniania relacji 
z fanami i zwiększania ich sportowych wrażeń. Amerykański klub piłkarski Columbus 
Crew postawił np. na technologię rozpoznawania twarzy. Uruchomiony w 2021 r. 
program Wicket’s Express Access umożliwiał fanom Crew szybkie i  wygodne 
wejście na  stadion w  dniu meczu, bez konieczności korzystania z  papierowego 
biletu lub telefonu. 

Za  tą technologią stał Wicket, f irma zajmująca się oprogramowaniem 
komputerowym z  siedzibą w  Cambridge (Wicket już wcześniej opracował 
i  wdrożył oprogramowanie dla klientów z  branży sportowej i  rozrywkowej, 
a  platforma Wicket’s Access obejmuje produkty do  wydawania biletów, 
kontroli dostępu, monitorowania tłumu, pomiaru widowni, czy ostrzegania 
o  niebezpieczeństwie). Columbus Crew – jak przyznawali przedstawiciele klubu  
– zamierza wykorzystać wszystkie te innowacje.
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Dzięki technologii uwierzytelniania twarzy wejście na  stadion może być bardziej 
wydajne, a  kibice nie muszą stać w  długich kolejkach. Dodatkowo analityka 
predykcyjna pomaga w  przewidywaniu, jaka będzie prawdopodobna frekwencja, 
a także ilu kibiców pojawi się na stadionie.

Tematem wykorzystania danych w sporcie zajmuje się również firma DataRobot. 
Na oficjalnej stronie stwierdzają, że organizacje sportowe mają ogromne ilości 
nieprzetworzonych danych, które mogłyby być wykorzystywane do ulepszenia 
organizacji właściwie w każdym aspekcie, także w zakresie sprzedaży większej 
liczby biletów kibicom. Organizacja podaje dwa przykłady zastosowania sztucznej 
inteligencji. Jednym z nich jest jej wykorzystanie do maksymalizacji współczynnika 
konwersji dla posiadaczy nowych biletów sezonowych, a drugim – przewidywanie czy 
posiadacze karnetów sezonowych odnowią swój pakiet. Ten drugi element często 
stanowi jedno z ogromnych wyzwań dla organizacji sportowych, bo kiedy regularna 
sprzedaż biletów napędzana jest zmiennością wyników zespołu, posiadacze biletów 
sezonowych udowadniają, że są lojalnymi kibicami na dobre i złe, a ich utrata szkodzi 
finansom całego klubu. 

Jak tłumaczą specjaliści z DataRobot inteligentne rozwiązania AI mogą pomóc dziś 
organizacjom przewidzieć, którzy posiadacze biletów okresowych nie zdecydują 
się na  odnowienie swoich karnetów  m.in. dzięki analizom wzorców w  danych 
historycznych. AI zidentyfikuje obarczonych wysokim ryzykiem rezygnacji. 
Dzięki temu kluby mogą proaktywnie zapobiegać odejściom posiadaczy karnetów, 
np. za pomocą zaoferowanych im wcześniej zniżek.
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Według danych PwC w latach 2020-2025 polski rynek telewizji i wideo będzie rozwijał 
się w średniorocznym tempie 1,48% a największa część przychodów będzie pochodziła 
z abonamentów za usługi telewizyjne (przychód z ich tytułu wzrośnie z 1,68 mld dol. 
w 2020 roku do 1,86 mld dol. w 2025 roku). Jednocześnie z analiz PwC wynika, że Polska 
jest największym rynkiem usług OTT w Europie Środkowo-Wschodniej (ang. over the 
top; serwisy streamingowe dostarczające treści filmowe i telewizyjne przez internet). 
W porównaniu do innych segmentów usługi OTT będą rozwijać się wyjątkowo prężnie, 
a  przychody z  rynku wzrosną z  472 mln dolarów w  2019 r. do  981 mln dol. w  2025, 
co oznacza średnioroczne tempo na poziomie 12,5%. Rozwija się również współpraca 
między dostawcami usług telekomunikacyjnych a platformami SVOD. Firmy oferują 
klientom wspólne rozliczanie usług, a umowy sprzedaży wiązanej SVOD stają się coraz 
bardziej popularne.

Transmisja  
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Źródło: Raport „Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025”, PwC
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Innowacje, które zmieniły transmisje sportowe
Rozwój technologii telewizyjnej i rosnący rynek usług over the top mają niebagatelne 
przełożenie na sposób konsumpcji mediów. Tradycyjny model transmisji sportowych 
przestaje wystarczać kibicom, a  stacje telewizyjne w  porozumieniu ze  światem 
sportu wspólnie zastanawiają się nad wykorzystywaniem nowych rozwiązań w celu 
zapewnienia widzom możliwości wyboru pory oglądania transmisji czy kontroli 
np. nad sposobem śledzenia rozgrywek. Postępująca cyfryzacja i nowe technologie 
sprawiają, że w dziedzinie transmisji telewizyjnych zachodzi prawdziwa rewolucja. 

Na  znaczeniu w  ostatnich latach zyskują interaktywne treści, analizy czy integracja 
z danymi. Perspektywy rosnącego rynku dostrzegła m.in. firma Intel, która utworzyła 
jednostkę biznesową Intel Sports. Technologiczny gigant stoi m.in. za opracowaniem 
rozwiązania True View, które z  powodzeniem stosowane jest na  wielu sportowych 
arenach.

Dzięki tej technologii można oglądać rozgrywki z  dowolnej perspektywy, 
np.  obserwując akcję z  góry, wokół stadionu, a  nawet ze  środka gry. Jak czytamy 
na  oficjalnej stronie internetowej: „Intel® True View: jest kompleksowym 
rozwiązaniem, które dostarcza obrazy, jakich nie mogą zaoferować tradycyjne 
kamery, a  następnie udostępnia je  za  pośrednictwem telewizji, cyfrowo oraz 
na  urządzeniach przenośnych”. System opiera się o  dziesiątki kamer o  wysokiej 
rozdzielczości, które zamontowane są  wokół stadionów czy aren sportowych, 
co pozwala im uchwycić całe pole gry. 

Kamery przechwytują ogromne ilości filmów wolumetrycznych (tzw. wokseli), które 
zostają następnie przetworzone za pomocą zaawansowanych serwerów, komputerów 
oraz technologii True View. Rejestrują one wysokość, szerokość i  głębokość, 
a  podłączone są  za  pomocą światłowodu do  specjalnych serwerów znajdujących 
się na miejscu, gdzie wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane. Taki proces 
ostatecznie pozwala na obejrzenie dowolnej powtórki w ujęciu 360 stopni na wielu 
platformach – w tym za pośrednictwem telewizji, urządzeń przenośnych, serwisów 
społecznościowych, zestawów VR, czy komputerów. 

Technologia opracowana przez Intel daje nadawcom, zespołom i  fanom dostęp 
do nowych, wciągających doświadczeń w dowolnym momencie w wybrany przez 
nich sposób. True View jest z powodzeniem stosowane m.in. w NBA, NFL, czy LaLiga 
Santander. Intel wprowadził także swoją technologię do Premier League.
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Złapać młodego widza
Zmiany na  rynku dyktowane będą także przez rosnącą grupę młodych widzów. 
Najmłodsze pokolenie dorastając ze  smartfonami w  rękach unika tradycyjnego 
oglądania telewizji wyznając przede wszystkim cyfrowe nawyki, a  te sprawiają, 
że wychowanie młodego kibica staje się dziś dużym wyzwaniem. Z globalnego badania 
przeprowadzonego przez Nielsen i LaLiga Tech w czerwcu 2022 r. wynika, że pokolenie 
Millennialsów i Gen Z śledzi więcej sportu niż Gen X i pokolenie Boomers, ale grupa 
ta preferuje przede wszystkim transmisje strumieniowe i mobilne (próbę badawczą 
stanowiła grupa 20 tys. respondentów w 15 różnych krajach). W tym samym raporcie 
potwierdzono również, że fani sportu stają się coraz bardziej podzieleni na platformy 
do transmisji strumieniowej, aplikacje i gry. Oznacza to potrzebę dalszego rozwoju 
technologii i analizy danych przez firmy sportowe, by nadążyć za zmieniającymi się 
zachowaniami fanów i wykorzystać zainteresowanie młodszych grup.

Najważniejsze wnioski z badania Nielsen i LaLiga Tech

 •  Rosnąca widownia sportu: respondenci w wieku 34 lat lub młodsi deklarowali, 
że śledzą średnio 6,3 dyscypliny sportu, co stanowi nieznaczny wzrost 
w porównaniu ze starszymi pokoleniami. Ogółem respondenci wymienili 
65 różnych dyscyplin sportowych jako dyscypliny o dużym zainteresowaniu, 
co pokazuje, że nawet niszowe sporty mogą zyskać znaczącą popularność.

 •  Nie tylko telewizja: młodsi kibice uprawiają sport w takim samym lub większym 
stopniu niż poprzednie pokolenia, ale ich sposoby konsumpcji wyraźnie 
się zmieniają. Prawie połowa (46%) młodszych kibiców woli oglądać sport 
na smartfonach lub tabletach, a o 15% częściej szukają treści na żądanie.  
Ta sama grupa o ponad 50% częściej gra w gry podczas oglądania meczu, 
a o ponad 41% częściej korzysta z gier fantasy.

Wartość rynku usług OTT w Polsce (mln USD)

Źródło: Raport „Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025”, PwC
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 •  Interakcja z platformami cyfrowymi: 55% respondentów z grupy Gen Z oczekuje, 
że w trakcie meczu będzie oglądać statystyki na żywo.

 •  Zróżnicowana światowa publiczność: wschodzące rynki wykazują największe 
zainteresowanie sportem, co podkreśla potrzebę skoncentrowania się przez 
organizacje na angażowaniu międzynarodowej publiczności poza ich rodzimym 
rynkiem. Nigeria (74%), Indonezja (70%), Kolumbia (69%), Turcja (67%), Indie (67%) 
i Zjednoczone Emiraty Arabskie (65%) wykazały najwyższy odsetek respondentów, 
którzy uważają się za kibiców sportowych. Zdecydowanie jest ich mniej w USA 
(46%), Wielkiej Brytanii (44%) i Francji (43%).

 •  OTT uzupełnia, a nie zastępuje tradycyjne transmisje: badanie potwierdziło, 
że OTT staje się platformą głównego nurtu, choć niekoniecznie ze szkodą 
dla tradycyjnych transmisji. Ogółem 41% fanów sportu na świecie ogląda już 
przynajmniej niektóre wydarzenia sportowe za pośrednictwem OTT. Jednak 
połowa z nich (47%) w tym samym czasie ogląda również telewizję, co sugeruje, 
że transmisje strumieniowe nie zastępują istniejących możliwości, ale stwarzają 
dodatkowe okazje do oglądania sportu. Według danych Nielsena w ciągu 
ostatniego roku trend wieloekranowości wzrósł o 5% w skali globalnej, a wśród 
widowni Gen Z – o 10%.

Źródło: Raport “360 Fan Engagement: A pathway for sports to understand and engage with their online communities”, 
Nielsen, LaLiga Tech, czerwiec 2022.

Platformy
Telewizja pozostaje główną platformą, ale coraz częściej to  OTT staje się platformą 
z  wyboru. Według Nielsen i  LaLiga Tech 41% wszystkich fanów sportu na  świecie 
ogląda przynajmniej niektóre wydarzenia sportowe za  pośrednictwem platform 
OTT, na  urządzeniach mobilnych, tabletach, komputerach PC, poprzez aplikacje 
do streamingu w telewizji. Badanie Nielsena pokazuje również, że 47% młodszej grupy 
wiekowej respondentów rutynowo ogląda treści na dwóch ekranach jednocześnie.

Źródło:  
Raport „360 Fan Engagement: 

 A pathway for sports to understand and 
engage with their online communities”, 

Nielsen, LaLiga Tech, czerwiec 2022.
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Podsumowując przeprowadzone badanie Fabio Gallo, product lead w  LaLiga Tech, 
powiedział, że  przyszłość sportu zależy od  kibiców, więc w  miarę jak fani zmieniają 
swoje zachowania, konieczne jest, by branża na nie reagowała. Organizacje sportowe 
powinny przygotować się na nadchodzące zmiany, tworząc własne platformy cyfrowe, 
które pozwolą odkryć ich treści przez nowe pokolenie, wykorzystując analitykę 
danych do  tworzenia silniejszych więzi z  fanami niż miało to  miejsce wcześniej. 
Ramón Amich, dyrektor generalny Nielsen Sports Spain, dodał również, że  analiza 
danych generowanych przez inteligentne urządzenia jest dziś istotnym elementem 
wzmacniania lojalności wśród fanów sportu, a  jednocześnie pozwala organizacjom 
gromadzić dane, lepiej poznawać swoich klientów i bardziej szczegółowo analizować 
ich potrzeby.

Konsumpcja treści
Opis: Pytanie, czy jeśli chodzi o treści związane ze sportem „oglądanie” jest właściwym 
określeniem. W  przypadku konsumpcji za  pośrednictwem platformy cyfrowej 
doświadczenie to wykracza daleko poza standardy zwykłego oglądania. 51% młodszych 
widzów szuka i zapoznaje się ze statystykami na żywo podczas gry, a liczba ta wzrasta 
do 55% w przypadku fanów z pokolenia Z. Dostęp do danych staje się elementarną 
częścią całego produktu.

51%
51% młodszych osób  
szuka i konsumuje  
statystyki na żywo  

podczas gry

Źródło: Raport „360 Fan Engagement: A pathway for sports to understand and engage with their 
online communities”, Nielsen, LaLiga Tech, czerwiec 2022.
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Poznański startup i platformy OTT
Trend związany z serwisami streamingowymi OTT jako drugim, najszybciej rosnącym 
segmentem rynku mediów został szybko zdiagnozowany przez poznańską firmę Insys 
Video Technologies. Firma swoim klientom oferuje trzy kompletne rozwiązania OTT. 
InsysGO przeznaczone jest dla nadawców telewizyjnych i operatorów kablowych. Insys 
VOD to natomiast gotowe do uruchomienia rozwiązanie dla każdej organizacji z własną 
biblioteką treści wideo, którą chce się udostępnić online. Trzecią opcją jest Insys Sport, 
czyli elastyczne rozwiązanie przeznaczone dla organizacji sportowych, które chcą 
przekazywać emocje udostępniając sportowe treści wideo (na żywo i VOD) online.

W  grudniu 2021 roku zespół Insys Video Technologies wdrożył rozwiązanie oparte 
o AWS Cloud dla francuskiego klubu Olympique Lyon. Serwis OLPLAY działał od ponad 
dekady, ale nowej odsłony doczekał się dzięki polskiej firmie. Usługa obejmuje dostęp 
do kanału klubowego na żywo i dostęp do treści wideo na żądanie, m.in. oferuje mecze 
archiwalne. Usługa jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aplikacji 
w telefonach komórkowych i na telewizorach dzięki obecności w sklepie Android TV.

Wcześniej poznański startup wdrożył platformę OTT dla Benfiki Lizbona. Kibice 
po  wykupieniu subskrypcji mają dostęp do  wszystkich treści wideo za  pomocą 
specjalnego portalu Benficaplay.pt oraz aplikacji mobilnych.

Rozwój Insys Video Technologies sprawia, że  można ją  uznać za  jedną z  szybciej 
rozwijających się firm wśród tzw. integratorów wideo OTT w  Europie. Na  koncie 
ma  wiele pionierskich wdrożeń. Dostarczała rozwiązania  m.in. dla Canal+, Netii 
(Netia Telewizja Osobista), simpliTV (serwis austriackiej telewizji ORS), Parlamentu 
Austrii (serwis VoD z  aktywnością posłów), Inea (Inea Online TV), BeActiveTV  
(serwis VoD trenerki fitness Ewy Chodakowskiej), Apollo TV (serwis streamingowy 
dostępny na  Litwie, Łotwie i  w  Estonii), Cineman (pierwsze kino w  Polsce oparte 
na VoD) PAOK FC (Paok TV, usługa streamingowa greckiego klubu).

Jak czytamy na stronie internetowej Insys Sport to najlepsze rozwiązanie dla klubów i lig 
sportowych, federacji i firm sportowych, krajowych lub międzynarodowych związków 
sportowych, trenerów personalnych czy nadawców z prawami transmisji sportowych.

Ekstraklasa Live Park
Ekstraklasa Live Park już od  ponad dziesięciu lat realizuje transmisje meczów 
Ekstraklasy i  pod kątem jakości transmisji znajduje się w  światowej czołówce.  
Cel powstania spółki był jasny: produkcja sygnału telewizyjnego meczów. Przez lata 
wyprodukowano tysiące transmisji, każde w standardzie High Definition, z użyciem 
najlepszego sprzętu (w  tym  m.in. minimum 10 kamer w  tym specjalistycznej, 
3-fazowej Super Slow Motion). Odbiorcami sygnału Ekstraklasy Live Park są obecnie: 
NC+, Eurosport 2 oraz kilkudziesięciu nadawców telewizyjnych na  całym świecie. 
W  2021 roku Ekstraklasa SA podpisała umowy na  sezony od  2021/22 do  2024/25 
obejmujące 23 kraje, dzięki czemu polscy kibice poza granicami kraju będą mieli 
dostęp do rozgrywek, ale także sama liga zyska szerszą promocję.
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Faktem ułatwiającym negocjacje z partnerami – czego nie ukrywał Marcin Animucki, 
prezes zarządu Ekstraklasy SA – jest posiadanie przez Ekstraklasę własnej spółki 
producenckiej. Od sezonu 2021/22 Ekstraklasa wdrożyła także nową wersję ligowego 
serwisu OTT – Ekstraklasa.TV. Własną platformę uruchomiono jednak już wcześniej, 
bo  już w  2019 roku, chcąc wyprzedzić rynkowe trendy w  tym zakresie. Serwis 
streamingowy stworzony został przede wszystkim z myślą o fanach polskiej ligi w kraju 
i za granicą. Dzięki niemu można m.in. poznać największe gwiazdy Ekstraklasy, zobaczyć 
skróty wszystkich meczów zaledwie 10 minut po  ich zakończeniu, czy przypomnieć 
sobie archiwalne nagrania, np.  najbardziej spektakularne akcje takich piłkarzy jak 
Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek czy Tomasz Frankowski. Dzięki serwisowi można 
także na żywo śledzić poza granicami Polski i w krajach Unii Europejskiej każdy mecz 
PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Archiwalne materiały polskiej piłki
W 2019 roku PZPN uruchomił jeden z najważniejszych okołopiłkarskich projektów – 
Bibliotekę Piłkarstwa Polskiego. W  serwisie laczynaspilka.pl/biblioteka kibice mogą 
dziś obejrzeć w  całości lub w  skrócie wszystkie spotkania z  udziałem reprezentacji 
Polski, zobaczyć szereg współczesnych i archiwalnych zdjęć, czy przeczytać ciekawostki 
dotyczące historii polskiego futbolu. Jak podkreślano w  momencie startu – żadna 
z europejskich federacji nie mogła pochwalić się tak szeroką i rozwiniętą biblioteką. 
W serwisie zobaczyć można było wówczas ponad 650 spotkań w formie multimedialnej. 
Liczba ta  z  biegiem lat rośnie. Cały projekt konstruowano od  podstaw, korzystając 
z  wielu materiałów źródłowych. Stworzony został z  myślą o  dostępie ze  wszystkich 
urządzeń mobilnych mających dostęp do Internetu. 
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Wymiana informacji o  nowych technologiach, informatyzacja i  cyfryzacja polskiej 
piłki nożnej, a  także realizacja wspólnych projektów badawczych – to  główne 
założenia współpracy między Państwowym Instytutem Badawczym NASK, Polskim 
Związkiem Piłki Nożnej i  spółką PZPN Invest jaką ogłoszono w  połowie września 
2022 roku. Nie byłoby to  możliwe, gdyby nie wcześniejsza praca polskiej federacji 
nad przyspieszeniem innowacji w futbolu. Jak pisaliśmy w poprzednich rozdziałach, 
jednym ze  strategicznych celów FIFA (Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej) jest 
wdrażanie nowych technologii w obszarze piłki nożnej, ale tematem zainteresował się 
także PZPN.

Najpierw stworzono Komisję ds. Innowacji, która miała za  zadanie wdrażać nowe 
systemy informatyczne i monitoringowe oraz działać na rzecz transformacji cyfrowej, 
a  w  kolejnym kroku – powołano spółkę celową PZPN Invest. Ma  ona odpowiadać 
za stworzenie systemu prawno-finansowego w obszarze wdrażania innowacji. Ruch 
PZPN nie dziwi. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i wirtualna rzeczywistość 
wkraczają niemal do wszystkich dziedzin sportu, w tym piłki nożnej.

Jak wskazaliśmy w  rozdziale I, III, czy IV – nowoczesne systemy umożliwiają 
np. archiwizowanie danych, które potem można wykorzystywać do tworzenia strategii 
gry, a  także indywidualnych programów szkoleniowych. Współpraca PZPN z  NASK 
jest jednym z najbardziej wyraźnych ruchów w kierunku rozwoju polskiej technologii 
sportowej. Polski Związek Piłki Nożnej jako największa organizacja sportowa w Polsce 
ma  poczucie odpowiedzialności za  realizację misji oraz ambitnych celów. Z  kolei 
Państwowy Instytut Badawczy NASK prowadzi m.in. szeroko zakrojone prace naukowe 
i  badawczo-rozwojowe w  obszarze nowych technologii oraz przetwarzania dużych 
zbiorów danych ze  szczególnym uwzględnieniem aspektów cyberbezpieczeństwa. 
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Jak podkreślali jego przedstawiciele, instytut jest również zainteresowany rozwojem 
technologii teleinformatycznych wspierających polski sport.

Podjęta współpraca z  PZPN zakłada koordynację działań w  zakresie strategii 
dotyczącej informatyzacji i  cyfryzacji polskiej piłki nożnej, wymianę informacji 
o  najnowszych badaniach oraz tendencjach dotyczących zastosowania nowych 
technologii w obszarze piłki nożnej, czy realizację wspólnych projektów badawczo-
-rozwojowych z  uwzględnieniem możliwości wykorzystania w  tym celu spółek 
celowych po stronie PZPN oraz NASK. – Zadaniem spółki PZPN Invest jest stworzenie 
systemu prawno-finansowego w  obszarze wdrażania innowacji w  polskiej piłce. 
Technologia jest obecna w futbolu już niemal na każdym kroku i zależy od niej coraz 
więcej. 

Będziemy rozmawiać z  NASK o  tendencjach dotyczących zastosowania nowych 
technologii w futbolu – my mamy doświadczenie od strony sportowej, NASK od strony 
cyfryzacji. Chcemy zatem wspólnie stworzyć autorskie rozwiązania, aby wspomóc 
w rozwoju nasze reprezentacje i kluby. Żeby tak się stało, polska piłka musi połączyć 
się z nauką. Mamy już kilka ciekawych pomysłów – zapowiadał Wojciech Strzałkowski, 
Prezes Zarządu PZPN Invest.

Czym właściwie jest sztuczna inteligencja?
Stworzenie terminu „sztuczna inteligencja” (Artificial IntelligenceI) przypisuje się 
Johnowi McCarthy’emu. Amerykański badacz opisał tak w 1956 r. na użytek seminarium 
badawczego swoją koncepcję „myślących maszyn”. Od  tego czasu naukowcy, 
wynalazcy, filozofowie, dziennikarze czy pisarze próbują zdefiniować ten fenomen. 
Pomimo braku eksperckiego konsensusu, współcześnie SI rozumie się najczęściej jako 
zaprojektowane przez człowieka skomplikowane systemy, które bez nadzoru działają 
racjonalnie, tj. w sposób sensowny z perspektywy ludzkiej. 

Do popularyzacji pojęcia sztucznej inteligencji w dużym stopniu przyczyniła się także 
kultura i sztuka. Niezliczone książki, filmy, seriale i gry science fiction od połowy XX w. 
kształtują społeczne wyobrażenia, oczekiwania i  lęki związane ze  skutkami rozwoju 
systemów i urządzeń autonomicznych. 

Dynamiczny rozwój technik informacyjnych i  komputerowych (mikroprocesory, 
technologie satelitarne, internet) sprawił, że  w  ostatnich latach o  SI mówi się 
coraz częściej nie w  kontekście fantastyki naukowej, ale praktycznych zastosowań 
w  życiu codziennym. Już dziś rozwiązania tego typu funkcjonują na  szeroką skalę 
w komunikacji, wojsku, informatyce czy marketingu. Według ekspertów, już niedługo 
na autonomiczne systemy postawią kolejne branże takie jak medycyna, energetyka, 
rozrywka, transport, edukacja, cyberbezpieczeństwo, usługi eksperckie czy rolnictwo.

Źródło: Sztuczna inteligencja w społeczeństwie i gospodarce, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019
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Przykłady rozwiązań AI, które były tworzone lub współtworzone przez Polaków:

 •  OpenAI14 – jedna z najważniejszych na świecie organizacji zajmujących się 
rozwojem sztucznej inteligencji

 •  PyTorch15 – biblioteka do sztucznych sieci neuronowych i obliczeń numerycznych 
w języku Python (druga pod względem popularności w zastosowaniach 
aplikacyjnych, pierwsza – w badawczych)

 •  FastText16 – algorytm pozwalający maszynom zrozumieć znaczenie słów,  
jest on jednym z algorytmów stworzonych z myślą o językach fleksyjnych  
(jak np. język polski)

 •  Flo17 – aplikacja wykrywająca za pomocą zaawansowanych algorytmów obecność 
chorób ginekologicznych

 •  Inception-v318 – architektura głębokiej sieci neuronowej, najlepsza sieć 
do rozpoznawania obrazu w roku 2016

 •  AlphaStar19 – samoucząca się sieć, która gra w grę strategiczną StarCraft II 
na poziomie arcymistrzów.

Źródło: Uchwała Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r., dokument:  
„Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”

Wzrost napędzany sztuczną inteligencją
Jak prognozuje firma doradcza PwC do  2030  r. sztuczna inteligencja wniesie 
do  światowej gospodarki 15,7 bln dolarów. Spodziewane w  obecnej dekadzie 
upowszechnienie sztucznej inteligencji oprócz korzyści niesie jednak ze  sobą także 
wiele wyzwań.

Jak zauważono w projekcie dla konsultacji społecznych “Polityka Rozwoju Sztucznej 
Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027” opracowanym przez międzyresortowy zespół 
analityczno-redakcyjny (ustanowiony na podstawie memorandum zawartego w dniu 
26 lutego 2019  r. przez Ministra Cyfryzacji, Ministra Przedsiębiorczości i  Technologii, 
Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Inwestycji i  Rozwoju) proces 
transformacji cyfrowej społeczeństwa oraz gospodarka z  udziałem algorytmów 
wymaga tego, by usługi publiczne i komercyjne oraz przemysł były głęboko nasycone 
danymi. W  ciągu ostatnich lat dane stały się bowiem jednym z  najważniejszych 
czynników produkcji XXI wieku. Ich pozyskiwanie, gromadzenie, analiza, przetwarzanie 
i  wykorzystywanie stały się fundamentalną kompetencją zarówno gospodarek 
jak i  państw. Dzięki gwałtownemu rozwojowi mocy obliczeniowych, rosnącej 
liczbie źródeł pozyskiwania danych w  czasie rzeczywistym a  także algorytmów 
wnioskujących, osiągnęliśmy niebywały rozwój zdolności do  zarządzania złożonymi 
zagadnieniami, które nierzadko przekraczają ludzkie możliwości poznawcze. Jak 
podkreślali we wcześniej wspomnianym dokumencie eksperci – Polska, by zachować 
zdolność do  suwerennego tworzenia warunków dla odpowiedzialnego rozwoju, 
budowania dobrobytu obywateli oraz świadomego postępu technologicznego 
musi inwestować w  rozwój sztucznej inteligencji – w  przeciwnym wypadku straci 
szansę i  potencjał kreowania rozwoju na  swoich warunkach, stając się głęboko 
zależna od  rozwiązań dostarczanych przez zewnętrzne otoczenie gospodarcze.  
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Istnieje ryzyko, że  AI włączona w  światową sieć teleinformatyczną przetransferuje 
bogactwo lub generowaną lokalnie wartość dodaną do tych krajów lub organizacji, 
które będą potrafiły ją budować i najsprawniej kontrolować.

Misją przygotowanej przez polski rząd „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji 
w Polsce” w obszarze sztucznej inteligencji jest wsparcie nauki, badań i rozwoju AI dla 
wzrostu innowacyjności i produktywności gospodarki budowanej na wiedzy, a także 
wsparcie obywateli w  procesach transformacji środowiska pracy oraz doskonalenia 
kompetencji przy uwzględnieniu ochrony godności człowieka oraz zapewnieniu 
warunków dla uczciwej konkurencji. Celem Polski jest wejście do wąskiej grupy 20-
25  proc. krajów budujących AI. Jak podkreślają specjaliści jest to  cel ambitny, ale 
zgodny z ogólnym potencjałem gospodarczym Polski. W praktyce oznacza to, że już 
do roku 2025 przedsiębiorstwa budujące AI muszą zwiększyć swoją wielkość prawie 
25 razy, aby stać się produktywne. Potrzebna jest fundamentalna zmiana podejścia 
do rozwoju innowacji i AI w szczególności poprzez zapewnienie sprawnie działającego 
ekosystemu. Celem polityki jest również m.in. wzrost inwestycji własnych w cyfryzację 
przemysłu i  usług, z  uwzględnieniem AI, lepsza koordynacja finansowania oraz 
koordynacja projektów badań naukowych, czy zmniejszenie odpływu kadry za granicę.

Bariery rozwoju
Opublikowany w Monitorze Polskim dokument – uchwała Rady Ministrów z 28 grudnia 
2020 r. „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” ma pomóc 
w  realizacji wykorzystania technologii AI dla zbudowania potencjału polskiej 
gospodarki. Dokument ten opisuje działania, które Polska powinna podjąć dla rozwoju 
społeczeństwa, nauki i gospodarki w obszarze sztucznej inteligencji. Polska nie jest 
oczywiście jedynym krajem, który w  sztucznej inteligencji dostrzega gospodarczy 
potencjał. Wiele rządów jak i organizacji opracowało w ostatnich latach swoje formalne 
dokumenty opisujące wykorzystanie AI dla pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i technologicznego.

We  wcześniej przygotowanym projekcie dla konsultacji społecznych (“Polityka 
Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027”, wrzesień 2019) autorzy 
podkreślali, że “w tej chwili na świecie trwa wyścig związany ze sztuczną inteligencją” 
i że “ma on wymiar zarówno wojskowy, jak i gospodarczy”. Szacuje się zresztą, że PKB 
krajów budujących AI będą rosły średnio o 1,5 punktu procentowego szybciej od tych, 
które tego zaniechają lub się spóźnią.

Jak wskazywał międzyresortowy zespół analityczno-redakcyjny dotychczas 
największymi barierami dla innowacji cyfrowych było to, że  6 na  10 polskich firm 
nie było zainteresowanych inwestycjami w  cyfryzację swojej działalności, poziom 
innowacyjności w Polsce wzrósł o zaledwie 0,6 proc. w latach 2010 – 2017 w stosunku 
do  średniej europejskiej, a  sztuczna inteligencja w  przypadku polskiej gospodarki 
miała dotychczas dziesięciokrotnie mniejszy udział w tempie wzrostu gospodarczego 
w stosunku do średniej globalnej (co zresztą oznacza, że rozwiązania AI wzmacniają 
wzrost gospodarczy w  Polsce 10-krotnie słabiej niż wynosi ich potencjał).  
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Barierą rozwoju tego obszaru jest także kadra. Obecnie w Polsce kariera naukowa nie 
jest uważana za atrakcyjną, nie występują też mechanizmy zatrzymania absolwentów 
polskich uczelni ani przyciągania do Polski naukowców z zagranicy.

Spośród mocnych stron Polski wskazano, że polska gospodarka jest silnie uzależniona 
od  transgranicznego przepływu danych elektronicznych co  jest sprzyjającą 
okolicznością dla tworzenia algorytmów przetwarzających dane i  generujących 
wartość dodaną dla międzynarodowych łańcuchów wartości. Kolejnym elementem 
jest to, że według Global Creativity Index21 Polska ma ponad 33 proc. udział populacji 
klasyfikowany jako tzw. creative class (to wyżej niż USA, Hiszpania czy Japonia; wynik 
jest porównywalny z  Włochami czy Izraelem). Istotnym elementem jest też wysoka 
jakość edukacji szkolnej (wyniki testu PISA plasują Polskę na  poziomie krajów 
Europy Północnej), a ponad 110 tys. absolwentów kierunków naukowo-technicznych 
rocznie daje nam 4. miejsce w UE. “Przy aktywnych działaniach budowania synergii 
postawienie na rozwój AI może spowodować dodatkowe przyspieszenie dla wzrostu 
gospodarki. W praktyce dzięki AI możemy osiągnąć do 2030 r. poziom PKB taki jaki 
bez AI mielibyśmy dopiero na przełomie 2034 r. i 2035 r. Oznacza to, że dzięki inwestycji 
w AI możemy osiągnąć ten poziom PKB ok. 5 lat szybciej”.

Źródło: V7Labs, v7labs.com/blog/ai-in-sports
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Zastosowania AI w sporcie

Źródło: V7Labs, v7labs.com/blog/ai-in-sports
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Polski startup tworzy system analizy wideo  
wykorzystujący AI
Polskie firmy już starają się pracować nad nowymi technologiami wykorzystującymi 
sztuczną inteligencję. Sport Algorithmics and Gaming tworzy rozwiązania dedykowane 
akademiom i  klubom piłkarskim, a  podstawowym produktem firmy jest system 
analizy wideo, który wspiera rozwój zawodników poprzez komputerową analizę 
meczów i treningów. Robi to dostarczając analitykom czy trenerom dane statystyczne 
i motoryczne o piłkarzach. Oprogramowanie służące zbieraniu danych wykorzystuje 
najnowocześniejsze algorytmy widzenia komputerowego (tzw. computer vision) i jest 
wzbogacone o modele sztucznej inteligencji.

Firma ma  na  swoim koncie wiele sukcesów. W  sierpniu 2018 roku SAG dołączył 
do  programu NVIDIA Inception (mającego na  celu wsparcie startupów 
rewolucjonizujących przemysł dzięki postępom w  sztucznej inteligencji i  analityce 
danych), w  marcu 2019 roku firma została zakwalifikowana do  półfinału konkursu 
jednego z czołowych seed akceleratorów w USA (Chicago New Venture Challenge), 
a  w  marcu 2021 roku dostała się do  globalnego programu Microsoft for Startups, 
którego celem jest wsparcie i pomoc w skutecznym rozwoju startupów wyróżniających 
się szczególną innowacyjnością.

Podstawą systemu opracowanego przez Sport Algorithmics and Gaming jest 
zestaw rejestrujący, który składa się z  4 lub 6 kamer umieszczonych na  słupach 
oświetleniowych wokół boiska (tak rozmieszczone kamery pozwalają na płynną i ciągłą 
rejestrację meczów oraz treningów). Moduł oparty o rozwiązania z dziedziny widzenia 
komputerowego i algorytmów AI umożliwia automatyczne śledzenie zawodników oraz 
piłki, ale także wykrywanie poszczególnych aspektów gry zawodników i konkretnych 
formacji. Dzięki takiemu rozplanowaniu systemu możliwe jest późniejsze odtwarzanie 
nagrań z kilku kamer oraz inteligentne przybliżenie obrazu, które pozwala na dokładną 
analizę każdego zagrania.

System analizuje zapis wideo i  dostarcza dane techniczno-taktyczne i  motoryczne. 
Trenerzy finalnie otrzymują więc pełen wykaz statystyk, w  tym między innymi: 
przebiegnięte kilometry, liczbę sprintów, osiągane prędkości, liczbę kontaktów z piłką, 
liczbę podań, strzałów i dryblingów (zarówno tych udanych jak i nieudanych). Sama 
aplikacja umieszczona jest w chmurze i pozwala trenerom na nieprzerwany dostęp 
do  nagrań, przegląd czy pobieranie automatycznie otagowanych akcji, a  także 
statystyk wraz z  historią umożliwiającą monitorowanie rozwoju poszczególnych 
zawodników. Dzięki historii nagrań i statystyk można stale monitorować wszystkich 
piłkarzy, a na podstawie zgromadzonych informacji śledzić ich postępy na przestrzeni 
kolejnych sezonów. Po  zalogowaniu analitycy mogą przeglądać i  udostępniać 
wybrane fragmenty meczów, treningów, a  także poszczególne zagrania wybranych 
zawodników.

Z systemu analizy piłkarskiej SAG skorzystała m.in. Akademia Piłkarska Legii Warszawa. 
W  listopadzie 2019 roku zrealizowano reportaż, w  którym trenerzy i  analitycy klubu 
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wypowiadali się o  nowych treningowych możliwościach. Koordynator działu analiz 
przyznał, że zamontowane kamery umożliwiły spojrzeć na to co dzieje się na boisku 
“dosłownie pod każdym kątem”. Tłumaczono, że  system SAG pozwala analizować 
każdy element techniki młodych piłkarzy, np. jak ułożony jest ciężar ciała, którą częścią 
zawodnik dotyka piłki, czy poprawnie układa tułów. Jak podkreślano każdy element 
przy dobrym wykorzystaniu wideo można przeanalizować i przedstawić zawodnikom. 
Systemem z zainteresowaniem przyglądali się także sami zawodnicy.

Spółka IDEAS ma rozwinąć AI w Polsce
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło w 2021 roku nowy ośrodek badawczy 
z  zakresu AI, który ma  szansę stać się jednym z  największych w  kraju i  na  arenie 
międzynarodowej. Przedsięwzięcie ma  na  celu przede wszystkim rozwój prac 
badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii.

Jak informowano w oficjalnych dokumentach „stworzenie silnego ośrodka badawczo-
-rozwojowego w tak innowacyjnej dziedzinie jaką jest sztuczna inteligencja to istotny 
krok na  drodze do  odniesienia sukcesów naukowo-badawczych, a  w  konsekwencji 
gospodarczych i społecznych. Skupienie w jednej innowacyjnej firmie docelowo nawet 
ponad 200 pracowników naukowo-badawczych pozwoli na stworzenie w kilkuletniej 
perspektywie jednego z największych w Polsce centrów rozwoju sztucznej inteligencji”. 

Z  przygotowanych przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju analiz wynika, 
że Polska nie w pełni nadąża za światowymi trendami rozwoju AI, a wsparcie Centrum 
realizowane wyłącznie w postaci finansowania odpowiednich programów B+R może 
okazać się niewystarczające dla zapewnienia szybkiej zmiany tego stanu rzeczy.

Głównym celem powołania IDEAS (Intelligent Digital Economy AlgorithmS) NCBR 
jest zwiększenie potencjału B+R+I (badania, rozwój, innowacje) w obszarze sztucznej 
inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także zwiększenie kompetencji kadr B+R, zwiększenie 
liczby prac B+R oraz intensyfikacja współpracy biznesu z  jednostkami naukowymi. 
Jak wyjaśniano, pozwoli to  na  skupienie w  jednym miejscu potencjału kadrowego, 
zapewnienie naukowcom i  praktykom możliwości codziennych bezpośrednich 
kontaktów i wymiany doświadczeń oraz kumulację wiedzy i kompetencji w wieloletniej 
perspektywie. 

Uzyskanie wyżej wymienionych elementów jest niemożliwe do osiągnięcia w ramach 
programów, w  których trudno uniknąć rozproszenia zadań zarówno w  sensie 
tematycznym jak też organizacyjnym i geograficznym. W ramach spółki powoływane 
mają być ok. 20-osobowe zespoły badawcze kierowane przez uznanych naukowców 
o  wysokim autorytecie naukowym w  dziedzinie AI i  ekonomii cyfrowej złożone 
zarówno z  doświadczonych badaczy na  stanowiskach Senior Researcher, stażystów 
odbywających staże post doktorskie tzw. Post Doc, a  także młodych naukowców 
i doktorantów. Tematy badawcze dotyczą rozwijania technologii, które mają potencjał 
stać się kluczowymi za 3-5 lat, a nie metod będących w użyciu. 
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Planowana agenda badawcza obejmie  m.in. inteligentne zdrowie, inteligentne 
algorytmy ekonomiczne, uczenie maszynowe w  grafice komputerowej, uczenie 
maszynowe w robotyce, uczenie maszynowe w rozszerzonej rzeczywistości, badania 
podstawowe w  dziedzinie uczenia maszynowego, cyfrowych walut i  inteligentnych 
kontraktów.

Rosną nakłady na B+R
Jak informował Główny Urząd Statystyczny nakłady na  działalność badawczą 
i rozwojową w Polsce w 2020 r. wyniosły 32,4 mld zł i zwiększyły się rok do roku o 7%, 
natomiast w stosunku do 2016 r. – o 80,6%. Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów 
wewnętrznych na działalność B+R w relacji do PKB wyniósł 1,39%, co oznacza wzrost 
o 0,07 p. proc. wobec roku poprzedniego oraz o 0,43 p. proc. w porównaniu z 2016 r.

Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD)

Według statystyk prezentowanych przez GUS nieprzerwanie od 2012 roku sektorem 
wykonawczym charakteryzującym się najwyższymi nakładami na prowadzenie badań 
naukowych i prac rozwojowych jest sektor przedsiębiorstw, który w 2020 r. na ten cel 
przeznaczył 20,4 mld zł.  

Nakłady tego sektora stanowiły 62,8% nakładów krajowych brutto na  działalność 
B+R i wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 7,0%. Wskaźnik relacji nakładów 
wewnętrznych na  działalność B+R sektora przedsiębiorstw do  PKB (BERD/PKB) 
wyniósł 0,88% i zwiększył się w skali roku o 0,05 p. proc.

Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) – definicja.
Praca twórcza, prowadzona w sposób metodyczny, podejmowana w celu zwiększenia 
zasobów wiedzy (w  tym wiedzy o  rodzaju ludzkim, kulturze i  społeczeństwie) oraz 
w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r., 2021r.
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Działalność taka musi być:

 • nowatorska – ukierunkowana na nowe odkrycia,

 •  twórcza – opierająca się na oryginalnych, nieoczywistych koncepcjach i hipotezach,

 •  nieprzewidywalna – niepewna co do ostatecznego wyniku oraz kosztu,  
w tym poświęconego czasu,

 •  metodyczna – prowadzona w sposób zaplanowany  
(z określonym celem projektu B+R oraz źródłem finansowania),

 •  możliwa do przeniesienia lub odtworzenia – prowadząca do wyników,  
które mogą być odtwarzane.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r., 2021r.

Niezmiennie największymi nakładami wewnętrznymi na prace B+R charakteryzowały 
się nauki inżynieryjne i techniczne – 16,1 mld zł oraz nauki przyrodnicze – 7,5 mld zł, 
stanowiące odpowiednio 49,7% i  23,3% nakładów krajowych brutto na  działalność 
B+R. Najwyższy wzrost wartości nakładów wewnętrznych na  prowadzenie prac 
B+R w porównaniu z 2019 r. zaobserwowano w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu (o 14,0%) oraz w dziedzinie nauk przyrodniczych (o 10,5%)

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według dziedzin B+R

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r., 2021r.
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Sport to  gra zespołowa. Przywołując to  znane wszystkim stwierdzenie, chcemy 
zwrócić uwagę na fakt, że polska branża sportowa potrzebuje zewnętrznego wsparcia, 
by w pełni i  świadomie wykorzystać potencjał nowych technologii. O  ile zawodnicy, 
trenerzy czy menadżerowie dysponują bezcenną, niedostępną reszcie świata wiedzą 
– o  tyle szeroko rozumiani znawcy technologii są  w  stanie uzupełnić tę  wiedzę 
w sposób praktyczny. Zrobią to, dostarczając produkty czy usługi, które przyczynią się 
do rzeczywistej zmiany. Zmiany na lepsze.

Czym byłaby taka zmiana? Optymalizacją metod treningowych dla zawodników 
i  efektywniejszym przyswajaniem wiedzy ze  szkoleń dla kadry trenerskiej. 
Zwiększonym dostępem do  rekreacji i  skuteczniejszą rehabilitacją. Głębszym 
zanurzeniem się w  świat emocji przez kibiców i  łatwiejszym dostępem działów 
marketingu do ich zachowań.

Nasuwa się tu  oczywista sportowa analogia, również ze  świata sportu. Wystarczy 
spojrzeć na  zaangażowanie sponsorów, bez których wsparcia nie ma  mowy 
o profesjonalnym zarządzaniu drużyną czy trenowaniu zawodniczki lub zawodnika. 
W podobny sposób należy spojrzeć na zewnętrzne firmy – choćby startupy – które 
dostarczą rozwiązania pozwalające na  dokonanie zmiany. Jest jednak pewien 
szkopuł. Mechanizmy wyszukiwania sponsorów oraz nawiązywania z  nimi relacji 
są powszechnie znane oraz zinstytucjonalizowane (istnieją odpowiednie stanowiska 
oraz procedury, którymi kierują się zatrudnione na  tych stanowiskach osoby).  
Tego samego nie da się jednak powiedzieć o schemacie nawiązywania współpracy 
między polskim światem sportu a  światem technologii. Na  szczęście istnieją 
sprawdzone, tylko czekające na  transfer, metody. Jak choćby – akceleracja, 
np.  w  obrębie Programów Akceleracyjnych realizowanych w  ramach Programu 
Inteligentny Rozwój.

Przemysław Zieliński
Specjalista  

ds. promocji i marketingu 
KPT ScaleUp
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Kto? Po trochu wszyscy. Za każdą indywidualną i grupową aktywnością sportową stoi 
liczne grono twórców: decydenci budujący szkolne boiska, producenci sprzętu i ubrań 
sportowych, rodzice czy koledzy/koleżanki zachęcający do  ruchu, media kreujące 
bohaterów, w których chcemy się wcielić.

Polski sport co  do  zasady się profesjonalizuje, wymusza to  sama międzynarodowa 
konkurencja, jak i sponsorzy, media, kibice, mieszkańcy lokalnych społeczności chcący 
mieć dobrą infrastrukturę na wyciągnięcie ręki. Biorąc do ręki lupę i przyglądając  się 
bliżej konkretnym elementom, widzimy też różne obszary nad którymi musimy 
intensywnie popracować. To między innymi zwiększenie liczebności dzieci i młodzieży 
uprawiających sport w  klubach, poprawianie jakości funkcjonowania związków 
sportowych i klubów, efektywniejsze wydawanie publicznych i prywatnych środków, 
sięganie w  bardziej zdecydowany sposób po  nowe technologie zarówno w  sporcie 
wyczynowym, jak i tym powszechnym.

PARP dedykowany jest największej i najważniejszej grupie polskich przedsiębiorców. 
To mikro – małe i średnie firmy zatrudniają najwięcej ludzi i dokładają się do polskiego 
PKB. Ich produkty i usługi znajdują zainteresowanie wśród głównych graczy polskiego 
sportu, ale jest tu ciągle duży potencjał do zagospodarowania. Aby te światy do siebie 
zbliżyć, PARP poprzez programy inkubacyjne oraz akceleracyjne (w ramach Programów 
Akceleracyjnych realizowanych w Programie Inteligentny Rozwój) i edukacyjne tworzy 
przestrzeń do współpracy. Szeroko rozumiany świat sportu i firm z nim kooperujących 
korzysta z powodzeniem z oferty edukacyjnej (szkolenia, doradztwo, mentoring, studia 
podyplomowe) w ramach usług oferowanych przez PARP.

Sport to coś więcej niż tylko gra, co świetnie ujął legendarny szkocki menadżer piłkarski 
Bill Shankly. To emocje, to element pewnej identyfikacji i część tożsamości, to sposób 
na życie i czasem też na biznes. Grajmy razem, by zmieniać nasze sportowe otoczenie 
na lepsze.

Mikołaj Różycki
Zastępca Prezesa 

PARP
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Pytanie czy mistrzostwa świata w  Katarze przełożą się na  wzrost zainteresowania 
inwestorów technologiami sportowymi wciąż pozostaje otwarte, jednak 
bezdyskusyjnym wydaje się fakt, że rosnąca dostępność danych oraz ich analiza 
pomagają sportowcom na całym świecie osiągać lepsze wyniki – przy okazji wpływając 
na  rozwój całego przemysłu sportowego. Jak wynika z  danych Crunchbase, tylko 
w 2020 roku w technologie sportowe zainwestowano rekordowe 1,4 miliarda dolarów. 
Postępy w  dziedzinie sztucznej inteligencji, wzrost mocy obliczeniowej aplikacji 
w chmurze czy gromadzenie coraz bogatszych zbiorów danych – czyli kwestie, które 
opisywaliśmy w  poprzednich rozdziałach, już dziś umożliwiają stosowanie takich 
technologii w sporcie, których do niedawna nikt nie brał pod uwagę. I co najważniejsze, 
przynoszą efekty.

Prawdziwa rewolucja w  sporcie dopiero się zaczyna, a  cyfrowa transformacja 
sportu dokonuje się na  naszych oczach. Kiedy sztaby trenerskie w  kolejnych latach 
znajdą sposoby na  automatyzację najważniejszych procesów i  uzyskają możliwość 
wykorzystywania większej ilości danych, będą mogły jeszcze bardziej uwolnić potencjał 
swoich sportowców. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że wówczas będziemy 
świadkami zupełnie nowej ery – przekraczania kolejnych granic i  bicia kolejnych 
rekordów. Należy przy tym pamiętać, że choć nowoczesne rozwiązania nie zastąpią 
ani determinacji, ani sportowego talentu, wszystkim interesariuszom mogą pomóc 
pracować po prostu mądrzej. Dynamika jaką można obserwować w sektorze sportu 
robi duże wrażenie. Na  wyobraźnię działają pojawiające się informacje o  kolejnych 
innowacyjnych projektach prowadzonych przez zachodnie, ale także polskie firmy, 
które mają ambicje podbić świat. Polski rynek SportsTech jednak dopiero raczkuje. 
Tkwi w nim duży potencjał, ale droga do komercjalizacji rozwiązań i wejścia na rynek 
nie jest łatwa.

Inwestycje  
w technologie  
sportowe  
w Polsce
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Networking w startupowym środowisku
Jednym z najpopularniejszych modeli identyfikowania młodych spółek w Polsce są 
konkursy startupowe i  konferencje technologiczne. Jak omawialiśmy w  rozdziale 
VI, w  2022 roku Polski Związek Piłki Nożnej powołał do  życia spółkę PZPN Invest, 
a jednym z jej głównych projektów jest pierwszy w naszym kraju program wspierający 
współpracę młodych spółek technologicznych z  ekosystemem piłkarskim.  
„Startupy w  grze” są efektem umowy zawartej przez PZPN, spółkę PZPN Invest, 
Państwowy Instytut Badawczy NASK, oraz firmę Rebels Valley, specjalizującą się 
w  akceleracji projektów technologicznych. Idea konkursu dla polskich startupów 
opierała się na  wybraniu wyzwania z  opublikowanej listy i  wysłanie zgłoszenia 
opisującego gotowy produkt lub usługę, która w krótkim czasie może zostać wdrożona 
u  odbiorców. Jedną z  potrzeb, w  kontekście której poszukiwano innowacyjnych 
rozwiązań były nowoczesne narzędzia poprawiające jakość komunikacji sztabu 
i zawodników.

W  tym wyzwaniu poszukiwano rozwiązań, dzięki którym „wszyscy członkowie  
zespołu na  bieżąco będą otrzymywać informacje wspierające proces treningowy, 
w  tym zlecania zadań do  realizacji, poleceń wykonania badań czy materiałów 
do  analizy”. Do  konkursu zgłosić się mogły także firmy, które pracowały nad 
bezinwazyjnymi metodami pozyskiwania danych pozwalających maksymalnie 
wykorzystywać potencjał zawodników, czy te które pomogłyby sztabowi 
szkoleniowemu, lekarzom i  fizjoterapeutom podejmować decyzje strategiczne, 
zarówno na  poziomie całego zespołu, jak również dotyczących rozwoju każdego 
z poszczególnych piłkarzy. Na liście wyzwań poszukiwanych przez PZPN Invest było 
też „wzmocnienie banku danych – cyfrowy analityk sportowy”. Jak tłumaczono, 
poszukiwano rozwiązań, które umożliwiłyby zbieranie i  wykorzystanie danych, 
np.  do  analizy predykcji zachowań. Organizatorzy skupili się także na  wsparciu 
treningu mentalnego (poszukiwano rozwiązań, które wesprą i  zautomatyzują 
część zadań realizowanych przez trenera mentalnego lub psychologa sportowego). 
Do konkursu mogły zgłosić się także pozostałe firmy mające inne, niewymienione 
rozwiązania mogące wpłynąć na rozwój technologii sportowych.

W  październiku 2022  r. wybrano finalistów. Spośród 40 zespołów, które 
zgłosiły  się do  programu, 11 otrzymało zaproszenie na  z  konsultacje z  ekspertami 
odpowiedzialnymi m.in. za szkolenie i utrzymanie formy zawodników polskiej kadry 
oraz czołowych klubów Ekstraklasy. Zgrupowanie miało pozwolić młodym spółkom 
zapoznać się ze  szczegółowymi wymaganiami polskiego rynku stratupowego oraz 
realiami codziennej pracy z  reprezentacją piłkarską. Zwieńczeniem prac ma  być 
zaprezentowanie potencjału poszczególnych rozwiązań przed szerokim forum 
przedstawicieli krajowego ekosystemu piłki nożnej. Wystąpienia oceniać będą 
członkowie jury, w  skład którego wchodzą przedstawiciele PZPN wspierani przez 
specjalistów na co dzień pracującymi z nowoczesnymi technologiami oraz inwestorów 
venture capital. Najwyżej ocenione zespoły dołączą do delegacji piłkarsko- biznesowej, 
która będzie towarzyszyć kadrze Czesława Michniewicza na  Mistrzostwach Świata 
w Katarze.
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Na liście wybranych młodych spółek z branży SportsTech znalazły się: 

 Oxymotion – (rozwiązanie spółki odpowiada na wyzwanie dotyczące bezinwazyjnej 
kontroli poziomu kwasu mlekowego w mięśniach, w efekcie sztab trenerski jest 
w stanie przygotować efektywne zadania treningowe a także zarządzić składem 
na boisku podczas meczu), 

 ReSpo.Vision (system wizyjnego śledzenia zawodników w 3D, dzięki zastosowaniu 
sztucznej inteligencji i widzenia maszynowego startup pomaga zespołom pozyskać 
i wykorzystać dane dotyczące zdarzeń na boisku),

 Stretchme – (startup dostarcza aplikację pozwalającą na cyfrowy nadzór  
nad prawidłowością wykonywania ćwiczeń, takich jak m.in. trening mobilności  
oraz rozciąganie, pozwala to zawodnikom na uniknięcie kontuzji i wykonywanie 
ćwiczeń także w domu, bez nadzoru sztabu),

AISENS – (spółka dostarcza rozwiązanie pozwalające sprawować kontrolę  
nad wykonywaniem ćwiczeń – np. w procesie rehabilitacji po kontuzji zawodnika, 
dzięki czemu procesu powrotu na boisko może ulec znaczącemu skróceniu), 

GeniusCoach – (narzędzie do natychmiastowej analizy video dla trenerów zespołów 
na różnych poziomach rozgrywek – pozwalające w intuicyjny sposób budować 
i przekazywać wiedzę nt. taktycznych niuansów), 

4GOAL.app – (startup przygotował platformę, w ramach której młodzi zawodnicy 
i pasjonaci piłki nożnej na całym świecie mogą zdobywać wiedzę na temat treningu 
oraz dzielić się swoimi umiejętnościami), 

 Smarter Diagnostics – (spółka typu spin-off wywodząca się z Uniwersytetu 
Warszawskiego, poprzez zastosowanie autorskich algorytmów startup pozwala 
na wykorzystanie rezonansu magnetycznego w procesie zmniejszania ryzyka 
kontuzji), 

FC.APP – (startup przygotował narzędzie do zarządzania całym środowiskiem  
osób skupionych wokół klubu piłkarskiego: trenerów, zawodników oraz fanów, 
rozwiązanie pozwala skuteczniej przekazywać informacje a także wdraża  
elementy angażowania użytkowników poprzez gamifikację), 

Sporitigio – (platforma online łącząca kluby, fanów i sponsorów, aktywizując 
użytkowników pozwala na zwiększanie atrakcyjności biznesowej piłki nożnej 
i tworzenie nowych kanałów przychodowych), 

 SAG – Sport Algorithmics and Gaming – (firma dostarcza narzędzia wspierające 
pracę akademii piłkarskich, dzięki którym mogą one analizować grę swoich 
podopiecznych a także produkować profesjonalny kontent video) oraz 

 Higgsone sp. z o.o. – (spółka skupia się na rozwiązaniu, które wykorzystujące 
technologię inteligentnych ubrań pozwalających monitorować kluczowe  
parametry biomechaniczne i monitorować pracę ciała zawodnika).
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Startupowa jedenastka
Zainteresowanie inwestorów innowacyjnymi spółkami z  Polski najlepiej pokazuje 
droga jaką przeszły wybrane przez PZPN w drodze konkursu startupy.

Opisywany przez nas w  trzecim rozdziale Higgsone wyceniany jest obecnie 
na 30 mln zł (dane spółki). Założycielce firmy, Paulinie Sołtysiak udało się połączyć 
innowacje, biznes i  sport – firma powstała w  2018 r. na  kanwie jej osobistych 
doświadczeń. Kiedy zakończyła swoją sportową karierę postawiła sobie pytanie: 
jak technologia rozwiązuje problem kontuzji w  sporcie zawodowym? Po  wielu 
rozmowach przeprowadzonych z trenerami, fizjoterapeutami i sportowcami powstał 
pomysł na stworzenie inteligentnych ubrań, które zapobiegają kontuzjom w sporcie.

Pomysł był unikatowy i  innowacyjny, ale także mocno ryzykowny. Znalezienie  
inwestora nie było łatwe, bo  jak zaznaczała Paulina Sołtysiak w  jednym 
z  wywiadów, większość startupów to  rozwiązania softwarowe, a  w  przypadku 
Higgsone była to  technologia oparta o  zaawansowane czujniki, które chciano 
zintegrować z  ubraniem. Do  dziś nie ma  ani w  Polsce, ani na  świecie rozwiązania 
tak zaawansowanego jak to  stworzone przez Higgsone – a  co  za  tym idzie, nie 
ma  ekspertów, którzy potencjalnie mogliby ocenić wykonalność takiego pomysłu. 
By  rozpocząć prace nad inteligentnym strojem pozyskano wsparcie od  NCBR, 
a  na  dalszym etapie od  funduszu Shape VC. Łącznie firma na  rozwój otrzymała 
8 mln zł i jest to jedna z wyższych rund na tzw. etapie pre-seed w Polsce.

Po dwóch latach wytężonych prac Higgsone jest tuż przed etapem komercjalizacji. 
Wejście na  rynek planowane jest na  2023 r. Opracowana przez polski zespół 
technologia budzi dziś duże zainteresowanie klubów sportowych w Polsce jak i poza 
granicami kraju. O  wykorzystaniu strojów startup rozmawia z  klubami z  Włoskiej 
Serii A i ośrodkami innowacji współpracującymi z największymi klubami Hiszpańskiej 
La Liga. Z  kolei o  inwestycjach z  funduszami współpracującymi z  największymi 
światowymi ligami (NBA, NFL, Premier League). Sporą inwestycją może się pochwalić 
także ReSpo.Vision – startup zajmujący się analityką danych sportowych 3D (case 
study startupu wraz z  informacjami na  temat inwestycji prezentujemy na stronach 
50-57 niniejszego raportu).

W  październiku 2022  r. kolejnego inwestora pozyskała firma Smarter Diagnostics,  
która rozwinęła narzędzie do  analizy obrazów rezonansu magnetycznego 
kończyny dolnej. Rozwiązanie SmarterAchillesMRI wykorzystuje technologię 
sztucznej inteligencji, by  znacząco przyspieszyć diagnostykę ścięgna Achillesa 
i  zapewnić prewencję urazów. Spółka wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jej założycielami są Bartosz Borucki i  dr  Norbert Kapiński. Projekt „Budowa 
i  testowanie w  warunkach klinicznych prototypu narzędzia do  oceny ścięgna 
Achillesa w  obrazowaniu Rezonansu Magnetycznego (RM) opartego o  algorytmy 
konwolucyjnych sieci neuronowych” początkowo dofinansowany był z  Funduszy 
Europejskich (dofinansowanie projektu z UE wynosiło 880 tys. zł), spółka pozyskała 
także fundusze z  programu Granty na  Eurogranty w  wysokości 280 060 zł. 
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W październiku 2022 r. uzyskano z kolei 2,2 mln zł od Aligo VC i Sunfish Partners.

W  bieżącym roku również startup Stretchme, który także znajduje się na  wybranej 
przez PZPN jedenastce – uzyskał zainteresowanie dwóch funduszy venture capital. 
Założycielki firmy to  Monika Stasiak (wieloletnia trenerka i  pasjonatka stretchingu) 
oraz Barbara Andrzejewska (informatyk z doświadczeniem w prowadzeniu biznesu). 
Obie mają globalne ambicje – chcą, by ich młoda marka stała się rozpoznawalna nie 
tylko w kraju a fundusze mają im w tym pomóc. Ich innowacyjny pomysł opiera się 
o aplikację, która dzięki technologii computer vision ma dawać informację zwrotną 
w czasie rzeczywistym na temat poprawności wykonywanych ćwiczeń. Do skorzystania 
z niej ma wystarczyć telefon, komputer lub tablet z aparatem i mata do jogi. Aplikacja 
na wstępie zbierze podstawowe informacje na  temat budowy ciała, wcześniejszych 
urazów czy schorzeń i nawyków żywieniowych użytkownika.

Na  podstawie analizy formularza dobierze następnie program treningowy i  będzie 
automatycznie korygowała postęp podczas ćwiczeń. Algorytm stworzony na potrzeby 
aplikacji ma wykrywać nie tylko położenie ćwiczącego, ale także ma udzielać informacji 
zwrotnych co  powinien zrobić, by  przyjąć prawidłową pozycję. W  domyśle będzie 
to  przypominało współpracę z  prawdziwym trenerem personalnym. Pod koniec 
października 2022 r. aplikacja była wciąż w  fazie testów. W 2022 r. spółka zamknęła 
pierwszą rundę pre-seed. W  inwestycję zaangażowały się fundusze Shape.vc  
i  Porsche Investment. Wypuszczenie pierwszej wersji aplikacji planowane jest 
na grudzień 2022 r. (ma być dostępna w AppStore).

Współpraca
Ponad 2,5 mld zł popłynęło w  ciągu trzech kwartałów 2022 r. z  funduszy VC 
do  startupów w  Polsce (wynik ten jest aż o  45  proc. lepszy niż w  analogicznym 
okresie rekordowego 2021  r.). Jak wynika ze  szczegółowych danych PFR Ventures 
i Inovo Venture Partners tylko w trzecim kwartale 2022 r. łączna wartość kapitału, jaki 
lokalne i zagraniczne fundusze zainwestowały w polskie firmy wyniosła 513 milionów 
złotych. 67% środków finansowych zainwestowanych w trzecim kwartale to kapitał 
publiczno-prywatny, a  udział międzynarodowych funduszy w  wartości transakcji 
wyniósł 49%.

Jednocześnie 110 z  127 transakcji bazowało na  kapitale publiczno-prywatnym a  113 
transakcji przeprowadziły polskie zespoły. 32 ze  127 transakcji to  z  kolei inwestycje 
z  udziałem funduszy PFR Ventures (w  trzecim kwartale zapewniły one około 47,5% 
kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw). Istotną rolę w segmencie odgrywają też 
fundusze pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które dokonały 66 
transakcji na rynku (ok.  15% udziału w wartości). 15 największych transakcji z 2022 r. 
odpowiada za 75% kapitału, który trafił do startupów.

Polski ekosystem startupowy pomimo słabych nastrojów na  świecie udowodnił,  
że ma niesamowity potencjał a analitycy przewidują, że w 2022 r. może udać się pobić 
kolejny rekord, a być może przebić magiczną granicę 4 mld złotych.
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Przykłady opisywanych przez nas wyżej firm świadczą jednak o tym, że wciąż zdarza 
się, że startupowcy poszukujący inwestorów wybierają dany fundusz tylko dlatego, 
że jako jedyny był zainteresowany ich projektem. Rozczarowanie polskim rynkiem 
skłania młode spółki do szukania kapitału poza granicami kraju ze szkodą dla polskiej 
gospodarki, rozwoju rynku i sektora.

Polski rynek VC zrobił przez ostatnie lata jednak ogromny skok i  dostrzegalny jest 
trend coraz większej profesjonalizacji. Powołanie spółki PZPN Invest przez największy, 
a zarazem jednym z najstarszych polskich związków sportowych należy postrzegać jako 
dobry krok a program jak “Startupy w grze” za pierwsze próby budowy networkingu dla 
ludzi z pasją do innowacji i sportu. Case studies startupów prezentowanych przez nas 
w niniejszym raporcie pokazują, że jest potencjał w polskich młodych, technologicznych 
spółkach, które budzą zainteresowanie nie tylko na rodzimym rynku ale i na świecie. 
Droga do  komercjalizacji i  rozwoju firm nie jest jednak prosta. Start i  skalowanie 
biznesów młodych spółek na pewno ułatwiłaby budowa ekosystemu startupowego, 
merytoryczne wsparcie, wymiana wiedzy, współpraca z  jednostkami naukowymi, 
szeroko rozumiany networking a przede wszystkim zrozumienie wzajemnych potrzeb. 
Całość mogłaby się wówczas przełożyć na długofalowe efekty biznesowe.
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CASE STUDY  
Inwestycja  
ff Venture Capital 
w ReSpo.Vision
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Motywacja
Fundusz ffVC Tech & Gaming powered by  Totalizator Sportowy skupia się 
na  inwestycjach w  innowacyjne technologie ze  szczególnym naciskiem na  ich 
wykorzystanie w sporcie i grach, dlatego ReSpo.Vision od razu przykuło naszą uwagę. 
Wzrost rynku analityki sportowej przewiduje się na  ponad 20% rocznie i  już dziś 
widzimy rosnące zainteresowanie bukmacherów, klubów sportowych oraz telewizji 
w  wykorzystywaniu technologii sztucznej inteligencji do  analizowania danych. 
Ponadto, dzięki współpracy naszego funduszu z Totalizatorem Sportowym, będącym 
największym mecenasem polskiego sportu, jesteśmy w stanie wnieść specjalistyczną 
wartość dla spółek z  tego sektora, co  pozycjonuje nas jako jeden z  najbardziej 
atrakcyjnych funduszy w  regionie dla przedsiębiorców tworzących technologie 
w sporcie i grach.

Etapy rozwoju
Analizując spółkę, kluczowym aspektem jest dla nas zespół, szczególnie w przypadku 
zaawansowanych technologii takich jak sztuczna inteligencja i  uczenie maszynowe 
w analizie obrazu. Zespół ReSpo.Vision posiada fundament w postaci światowej klasy 
data scientists, którzy zostali wielokrotnie wyróżnieni przez renomowaną organizację 
Kaggle. Ponadto, zespół posiada doświadczenie biznesowe w zarządzaniu i sprzedaży 
technologii AI. Te umiejętności pozwoliły dostać się do  najlepszego akceleratora 
dla technologii w  sporcie, Hype. Niedługo potem, ReSpo.Vision pozyskało swojego 
pierwszego klienta w postaci topowego klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain, który 
dostrzegł wartość w zastosowaniu technologii do analizy danych z boiska.

Finansowanie
Pomimo dynamicznie rosnącego rynku technologii w sporcie, nie ma wielu funduszy 
venture capital z ekspertyzą w tej dziedzinie, zarówno w Polsce, jak i w regionie CEE. 
Dzięki temu dla obu stron było jasne, że możemy sobie nawzajem pomóc i stworzyć 
wartość w unikatowej branży. Już od pierwszego klienta ReSpo.Vision wykazało swoją 
ambicję do globalnego rozwoju, co jest w zgodzie z naszym podejściem, jako że nasz 
fundusz ffVC Tech & Gaming, który współfinansowany jest przez Totalizator Sportowy, 
PFR Ventures oraz Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju w  ramach programu  
PFR NCBR CVC, działa w  połączeniu z  nowojorskim oddziałem ff Venture Capital. 
Często koinwestujemy z  funduszami, które myślą podobnie, dlatego do  rundy 
dołączyło RKKVC, które inwestuje w spółki z międzynarodowym potencjałem.
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Kluczowe rozwiązanie i jego wdrożenie
ReSpo.Vision dostarcza innowacyjną technologię dla sportu, w  szczególności dla 
branży piłkarskiej. Ten polski startup skupia się na  wyodrębnianiu unikalnego 
zakresu danych z  rozgrywki meczowej, które pozyskiwane są  dzięki modelowaniu 
3D przebywających na  boisku piłkarzy, ruchów 50 części ciała, 60 razy w  ciągu 
sekundy oraz poszczególnych zagrań w trakcie spotkania. Dziesiątki tysięcy danych 
trafiają następnie do  procesowania dokonywanego przez autorski model sztucznej 
inteligencji, a efektem procesu jest predykcja końcowego wyniku spotkania. Podczas 
jednej rozgrywki pozyskiwane jest ponad 150 milionów punktów danych, które 
przyczyniają się do większej dokładności predykcji w przyszłości.

Innowacyjność technologii
Dotychczasowe rozwiązania do  analizy sportu wymagały ludzi operujących 
specjalnie umiejscowione kamery. Takie podejście jest kosztowne, czasochłonne oraz 
niedokładne. Technologia ReSpo.Vision wymaga jedynie dostępu do transmisji z jednej 
kamery lub relacji z telewizji na żywo bądź z przeszłości. Dzięki zastosowaniu sztucznej 
inteligencji, dane pozyskiwane z tych źródeł są dokładniejsze niż to, co oferują bardziej 
skomplikowane aktualne rozwiązania. Istnieje wiele zastosowań pozyskanych danych, 
między innymi predykcje wyniku, analiza graczy i  zespołu, wizualizacje na  żywo, 
replikacja spotkania w  interaktywnym formacie 3D oraz VR. Kluby piłkarskie, stacje 
telewizyjne oraz firmy zajmujące się analityką sportową są  przykładami klientów,  
dla których takie dane mają ogromną wartość.

Perspektywy na przyszłość
Wzrostowe trendy w  branży sprawiają, że  jesteśmy przeświadczeni o  doskonałej 
pozycji spółki do  pozyskiwania nowych klientów, chcących zastosować technologię  
ReSpo.Vision. Amerykańska liga NBA jest przykładem pioniera w  dziedzinie 
wykorzystywania analizy danych, czego efektem jest rewolucja polegająca na skupianiu 
się na  rzutach za  trzy punkty. Podobne prace z  wykorzystaniem AI mają miejsce  
w  lidze NFL, podczas gdy cały czas penetracja zaawansowanej analizy danych 
w klubach piłkarskich jest relatywnie niska. Zespół ReSpo.Vision wraz ze wsparciem  
ff Venture Capital oraz Totalizatora Sportowego jest idealnie spozycjonowany 
na globalną ekspansję i monetyzację tych trendów.



107





109

 
Podsumowanie

08



110

Już w  listopadzie oczy miliardów kibiców będą zwrócone na  Katar, który stanie się 
stolicą światowego sportu. Na mistrzostwach świata oprócz reprezentacji czy samych 
kibiców zameldują się także najważniejsi międzynarodowi inwestorzy, poszukujący 
rozwiązań łączących sport i technologię.

Jak opisywaliśmy w  niniejszym opracowaniu w  ostatnich latach pojawiło się wiele 
rozwiązań i  innowacji, które już teraz pomagają profesjonalnym sportowcom 
poprawiać sprawność fizyczną a  klubom, ligom i  organizacjom sportowym dają 
nowe możliwości biznesowe. Nastąpił także niesamowity wzrost dostępności danych, 
z których korzystać mogą zarówno badacze, sportowcy, praktycy jak i konsumenci. 
Rozwój technologii ubieralnej, systemów monitorujących czy aplikacji ma  z  kolei 
wpływ na realizację wydarzeń sportowych a w przyszłości może redefiniować i na nowo 
określić  m.in. rolę trenerów. Rozwój technologii związanej ze  sportem w  ostatnich 
latach zapewnił wiele partnerstw pomiędzy organizacjami sportowymi i biznesem. 
W  związku z  ogromnym sektorem jakim jest branża sportowa przedsiębiorcy 
dostrzegają w rozwoju branży możliwości zarówno inwestycji jak i zysku.

Wraz z rozwojem technologii i big data pojawia się jednak wiele pytań. Czy powinniśmy 
ufać wszystkim danym? Czy każda z innowacyjnych technologii pozytywnie wpłynie 
na sport? Co z dokładnością pomiarów? 

Pytania pojawiają się także w obszarze systemowym. Jak wpłynąć na kulturę innowacji 
w polskich firmach? Jak tworzyć wspólne projekty w branży?

Do  odpowiedzi na  te i  podobne pytania długa droga, niemniej należy wierzyć, 
że  technologia zastosowana w  sporcie otworzy drzwi dla zupełnie nowej wiedzy, 
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wzrostu sportowego jak i wykorzystania tkwiącego w kraju gospodarczego potencjału. 
Jednym z  największych wyzwań stojących przed administracją i  zaangażowanym 
środowiskiem są  kwestie przepisów i  regulacji prawnych, które będą musiały być 
na bieżąco dostosowywane do pojawiających się technologii. Innowacje w określonych 
przypadkach mogą być, bowiem traktowane jak doping. Nie należy także zapominać 
o wrażliwości uzyskiwanych danych. Przestrzeganie standardów etycznych i poufności 
powinno stać się nadrzędnym celem. Już dziś należy się także zastanowić nad tym, 
jak w momencie upowszechnienia się niektórych innowacji wypełnić lukę pomiędzy 
zaawansowaną technologią a jej zastosowaniem. Jak powinno zaprojektować się nowe 
technologie, by dostęp do nich był powszechny i jak nauczyć wszystkich interesariuszy 
interpretacji danych, które są generowane przez innowacyjne techniki. Duże wyzwania 
stoją także przed organami zarządzającymi sportem, uniwersytetami, ośrodkami 
badawczymi i  korporacjami. Wciąż rozwijająca się branża sportsTech potrzebuje 
zarówno wsparcia, jak i koordynacji działań, by można było poświęcić więcej wysiłku 
na badania, budowę strategii rozwoju i polityki w zakresie innowacji technologicznych, 
które mogą przynieść korzyści wszystkim stronom.

Przez ostatnie kilkanaście lat Polska poczyniła ogromny postęp w  sektorze prac 
badawczo-rozwojowych. Wystarczy przypomnieć, że  jeszcze w  2010 roku istniała 
zaledwie garstka centrów B+R. Moment ten był jednak początkiem wzrostowego 
trendu, którego rozwój możemy obserwować obecnie. Branża sportowa w zakresie prac 
badawczych w Polsce nie wzbudzała dotychczas dużego zainteresowania. Większość 
zaimplementowanych technologii na  polskim rynku była kupowana globalnie.  
Ten stan rzeczy należałoby zmienić, tak aby więcej technologii mogło być tworzonych 
w kraju, podobnie jak robią to prezentowane w niniejszym raporcie polskie startupy: 
Sportigo, Zetly, TISA, Higgsone, ReSpo.Vision, Insys Video Technologies, SAG –- Sport 
Algorithmics and Gaming..

Zachodnie przykłady pokazują, że  innowacje często zaczynają się od sektora sportu. 
To  właśnie tam inwestowane są  duże środki w  technologie, które następnie trafiają 
na  komercyjny rynek. Dla przykładu firma Nike najpierw produkowała buty dla 
sportowców i  skupiała się na  tym, by  buty te były odpowiednie do  biegania dla 
wyczynowych sportowców i olimpijczyków, a dopiero później te same technologie trafiały 
do  masowego zastosowania. Podobnie było w  rozwiązaniach biotechnologicznych 
i w sektorze sportowych odżywek. Według analityków Research and Markets światowy 
rynek technologii sportowych zwiększy swoje przychody z  niemal 18 mld dol., 
zanotowanych w 2021 roku, do 40 mld dol. estymowanych na rok 2026.

Sport wpływa na rozwój polskiej gospodarki
Sport i  rekreacja pozytywnie wpływają na  rozwój polskiej gospodarki, co  opisywał 
w  swoim raporcie Polski Instytut Ekonomiczny. Jak zauważyli ekonomiści można 
oczekiwać, że korzyści społeczno-gospodarcze byłyby jeszcze większe, gdyby zaradzić 
głównym problemom polskiego sportu. Wśród wybranych wyzwań stojących 
przed krajową branżą sportową, w  której krzyżują się interesy sektora publicznego 
z  prywatnym wymieniono  m.in. efektywne gospodarowanie środkami publicznymi. 
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Właściwe pozyskanie i wykorzystanie środków publicznych szczególnie przez związki 
oraz instytucje sportowe, począwszy od  transformacji aż do  dziś, pozostaje – jak 
zauważono – nierozwiązanym problemem. Związki są  nadal słabo przygotowane 
do pełnienia swoich zadań od strony zarządczej, a organizacje narzekają na bardzo 
niskie budżety, którymi dysponują.

Należałoby także wprowadzić rozwiązania systemowe i  prawno-administracyjne. 
Jak zauważyli autorzy raportu można byłoby przyjrzeć się dobrym praktykom 
z Europy Zachodniej, a zwłaszcza liderom w obszarze sukcesów osiąganych w sporcie 
zawodowym. I  tak np.  istotną rolę w  rozwoju niemieckiego sektora sportowego 
pełnią organizacje wspierające sport. Są  to zarówno grupy dedykowane (zrzeszenia 
kibiców) czy instytucje badawcze, ale także osoby prawne będące tylko pośrednio 
związane ze  sportem, jednak wykorzystujące go do  promocji własnej działalności. 
Tak szeroka skala oddziaływania na różnorodnych interesariuszy mogłaby przynieść 
dywersyfikację źródeł finansowania. Tempo i  dynamika rozwoju branży sportowej 
zależy przecież od inwestycji, a ich potencjalnie przybywa, gdy więcej niezwiązanych 
ze sobą grup interesuje się sportem. Jednocześnie branża mogłaby zyskać tym bardziej 
i być uważana za  jedną z kluczowych gałęzi gospodarki, gdy potencjalni inwestorzy 
reprezentowaliby różnorodne sektory. „Optymalnie uregulowany, zorganizowany 
i doinwestowany sektor sportowy w kraju umożliwia podejmowanie sprawniejszych 
działań, zwiększających pełne wykorzystanie potencjału do  stymulowania wzrostu 
gospodarczego. Jednocześnie, właściwie zdywersyfikowany poziom finansowania 
najczęściej przekłada się na  sukcesy turniejowe reprezentacji. Kraje bogatsze, 
wydatkując więcej na zawodników, zwiększają swoje szanse na zwycięstwo. Związek 
ten potwierdza analiza zależności między zamożnością kraju a klasyfikacją medalową 
igrzysk olimpijskich (…)” – wskazywali eksperci.

Oprócz zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania profesjonalnego 
sportu ważnym aspektem jest zapewnienie dostępu do  kompetentnych kadr. Jak 
zauważono, uwolnienie potencjału wartości polskiego rynku sportowego wymaga 
systemowych modyfikacji obecnego modelu kształcenia, a rosnące zainteresowanie 
zatrudnieniem w branży wymaga ułatwień kształcenia kompetentnych kadr, których 
zakres specjalizacji i  zadań będzie rosnąć wraz z  wprowadzeniem nowoczesnych 
technologii do sportu. W kontekście nowych technologii do tych samych wniosków 
doszła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Z  opracowanego przez PARP 
raportu „Monitoring trendów w innowacyjności” wynika, że do 2025 r. Polska będzie 
potrzebować ok. 200 tys. specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją. Rosnące 
zapotrzebowanie na  specjalistów AI powinny zwrócić uwagę obecnej administracji. 
Edukacja w  zakresie kompetencji przyszłości i  podnoszenia kwalifikacji osób 
funkcjonujących już na rynku pracy stanowi niezachwiany priorytet.

Ramy prawne dla rozwoju sztucznej inteligencji stara się wyznaczać opracowana 
przez Ministerstwo Cyfryzacji Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji na  lata 2019-
2027, która przedstawia cele dotyczące budowy potencjału Polski w  obszarze AI.  
– Żyjemy w czasach rewolucyjnych zmian technologicznych, które otwierają zupełnie 
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nowe możliwości rozwoju i budowania zasobności materialnej. Celem strategii Polski 
w  zakresie rozwijania gospodarki jest wejście do  wąskiej grupy krajów budujących 
AI. Do  tego niezbędne jest maksymalne wykorzystanie polskiego potencjału 
intelektualnego i patentów w dziedzinie sztucznej inteligencji, które pozwalają na to, 
by do 2025 r. powstało 700 firm ją wykorzystujących. Polityka w tym zakresie zakłada 
przemodelowanie programów edukacji, wsparcie nauki zamówieniami na  projekty 
długoterminowe oraz stworzenie przestrzeni do  prowadzenia eksperymentów 
i testowania modeli AI. Strategia uwzględnia wsparcie przedsiębiorstw w procesach 
wytwarzania i komercjalizacji innowacji w obszarze sztucznej inteligencji m.in. poprzez 
zamówienia, programy badawcze i programy akceleracyjne – mówiła Paulina Zadura, 
dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Ekonomiści w  raporcie opracowanym przez PARP wskazują, że  AI będzie miała 
na ludzkość taki wpływ, jaki miało upowszechnienie się elektryczności czy internetu. 
Zmieni funkcjonowanie wszystkich branż (medycznej, rolnictwa, transportu, 
finansowo-ubezpieczeniowej, handlu, produkcji, edukacji etc.) oraz wpłynie na rynek 
pracy. Według World Economic Forum do  2022  r., dzięki nowym technologiom, 
powstanie 133 mln miejsc pracy, często związanych z  nowymi zawodami. Część 
stanowisk zniknie, ale ogólny bilans pozostanie dodatni i  powstanie 58 mln 
dodatkowych. Wartość globalnego rynku sztucznej inteligencji w 2017 r. przekroczyła 
16 mld dolarów Przewiduje się, że do 2025 r. wzrośnie ona do przeszło 190 mld dolarów 
przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 36 procent. Jak czytamy w raporcie 
„firmy związane z  technologiami sztucznej inteligencji mają szansę na  bardzo 
dynamiczny wzrost, a startupy działające w obszarze AI budzą zainteresowanie dużych 
korporacji, które chętnie przejmują proponują innowacyjne rozwiązania”.

Legia LAB
Przykładem działania w  ekosystemie innowacji jest Legia Warszawa, która stara 
się wdrażać osiągnięcia nauki do  praktyki sportowej oraz funkcjonowania klubu 
sportowego. Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe Legia LAB zapewnia naukowe 
wsparcie całego procesu szkolenia oraz upowszechnia najbardziej aktualną wiedzę 
naukową wśród sztabów szkoleniowych i zawodników. Jak w wywiadach prasowych 
przyznawał Piotr Żmijewski, kierownik Centrum Badawczo – Rozwojowego Legia Lab, 
poszukiwanie przewagi konkurencyjnej uzyskiwanej dzięki wiedzy i  technologii jest 
naturalnym sposobem na  poprawę pozycji i  warunków rywalizacji Legii o  sukcesy 
sportowe, zwłaszcza gdy dysponuje się znacząco mniejszym budżetem niż kluby 
z wielu europejskich lig.

Filary aktywności Legia LAB to:

 •  Badania diagnostyczno-wdrożeniowe obejmujące analizę wydolności fizycznej, 
sprawności motorycznej, kondycji zdrowotnej i ryzyk urazów

 •  Badania przedkontraktowe, przedsezonowe oraz kontrolne ukierunkowane 
na określenie predyspozycji, potencjału zawodników oraz kontrolę i optymalizację 
efektów treningowych
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 •  Testy użytkowe innowacyjnych rozwiązań, które mogą być stosowane w praktyce 
trenerskiej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej

 • Optymalizacja metod i środków treningowych oraz rehabilitacyjnych

 • Upowszechnianie wiedzy podczas konferencji, szkoleń i seminariów

Źródło: www.legia.com/legialab

Co ciekawe podobne ruchy można było obserwować w przypadku innych europejskich 
klubów,  m.in. Barca Innovation Hub, czy Arsenal Innovation Lab stworzyły oferty 
dla startupów. Jako jednostka badawczo-rozwojowa, Legia LAB prowadzi dziś 
samodzielnie i we współpracy z partnerami działalność ukierunkowaną na realizację 
usług o  charakterze diagnostyczno-wdrożeniowym oraz projektów o  potencjale 
wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Siedzibą Legia LAB jest Legia Training Center – 
najnowocześniejszy w naszej części Europy piłkarski ośrodek treningowy przeznaczony 
dla pierwszej drużyny Legii Warszawa oraz zespołów młodzieżowych Akademii. 
Budynek został oficjalnie otwarty 20 lipca 2020 r. Ośrodek znajduje się w Książenicach 
(gmina Grodzisk Mazowiecki). Koszt jego budowy wyniósł 80 mln złotych z czego 20,2 
mln zł pochodziło z Ministerstwa Sportu, 1,2 mln zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Legia Training Center w liczbach

 • Powierzchnia ośrodka – 15 ha

 •  8 pełnowymiarowych boisk piłkarskich z czego 6 naturalnych, 2 ze sztuczną 
nawietrzną w tym jedno zimą przykrywane halą pneumatyczną

 • Boiska do treningu bramkarskiego

 • 4 boiska do szybkiej gry ze sztuczną nawierzchnią

 • Boiska oświetlone – 300 lx

 • Budynek o powierzchni 9000m²

 • 22 pokoje hotelowe o standardzie 4-gwiazdkowym dla pierwszego zespołu Legii

 • 30 pokoi w bursie dla zawodników Akademii Legii Warszawa

 •  Hala sportowa o powierzchni 600m² przystosowana do gry w koszykówkę,  
piłkę ręczną, futsal

 • Siłownia o powierzchni 350m²

 • Centrum Badawczo-Rozwojowe ze strefą wellness – basen, 2 sauny

 •  14 szatni (dla pierwszego, drugiego zespołu, oraz zespołów Akademii Legii  
i drużyn przyjezdnych)

 •  7 sal konferencyjnych o nazwach odnoszących się do największych sukcesów Legii  
(St. Etienne’69, Genua’91, Goteborg’95, Blackburn’95, Moskwa’11, Edynburg’14, 
Dublin’16)

 •  Część gastronomiczna z kuchnią dla pierwszego zespołu Legii,  
Akademii dla 200 osób

 • 26 pokoi biurowych w tym 4 open space’y

Źródło: www.legia.com
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Legia LAB stała się klubową bazą wiedzy w  zakresie sportowych zagadnień 
związanych z  koronawirusem. Materiał przygotowany przez Legia LAB stanowił 
punkt wyjściowy do powołania przez Ekstraklasę SA grupy roboczej ds. wznowienia 
treningów i  rozgrywek a  sam ośrodek został zaproszony do  udziału w  medycznej 
grupie eksperckiej COVID-19 w  ramach European Club Association. Centrum 
Badawczo-Rozwojowe Legii jest też partnerem corocznej, multidyscyplinarnej 
konferencji Science4Football. Jej tematyka obejmuje naukowe i  praktyczne 
spektrum przygotowania fizycznego, fizjoterapii, medycyny sportowej, analityki 
gry, dietetyki i  psychologii przy zastosowaniu dynamicznego rozwoju technologii. 
Podczas wydarzenia odbywa się także finał konkursu S4F StartUp Challenge 
dla firm oferujących prototypy innowacyjnych rozwiązań w świecie sportu w takich 
obszarach jak: SportTech, HealthTech, Wellbeing, BigData i  IoT. Nagrodą, o  którą 
rywalizują startupy jest m.in. możliwość przeprowadzania badań z wykorzystaniem 
infrastruktury Legia LAB, Centrum Badawczo-Rozwojowego w Legia Training Center. 
Taką szansę miała m.in. Aisens – producent sensorów wykorzystywanych w leczeniu 
urazów i procesie treningowym, która była jednym z laureatów.

Sport to biznes
Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego w  2022  r. sport globalnie 
osiągnie wartość ponad 614 mld dol., a inwestycje w innowacje w sporcie są co najmniej 
tak samo ważne jak w innych sektorach gospodarki. Jak wskazywaliśmy rozwój branży 
to dziś nie tylko kwestie związane z infrastrukturą, ale przede wszystkim z optymalnym 
wykorzystaniem technologii w oparciu o takie obszary jak Big Data, AI, czy rozszerzona 
rzeczywistość.

Innowacje dają wszystkim interesariuszom rynku nową przestrzeń do  współpracy. 
Pytaniem jest tylko to, czy w obliczu sportowej rywalizacji i biznesowej konkurencji 
da się tworzyć wspólne projekty. By  polski sektor innowacji w  sporcie mógł się 
rozwijać, konieczna jest współpraca firm, uczelni, ale i  organizacji, które tworzą 
nowoczesne technologie. Warto zaznaczyć, że  organizacje sportowe również 
powinny dostrzec potencjał tkwiący w innowacjach – przecież istotnie nie różnią się 
od przedsiębiorstw z innych branż. By innowacje w sporcie mogły się rozwijać, należy 
przede wszystkim zadbać o budowę ekosystemu innowacji, który łączyłby organizacje 
sportowe ze  startupami, a  je  – z  inwestorami i  instytucjonalnym wsparciem.  
Z takiego mechanizmu korzyści odniosą wszyscy.

A przecież gramy do jednej bramki i wspólnie chcemy wygrać ten mecz.
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