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Rozdział 4 

 

 Sukces modelu biznesowego 
Konfrontacji Sztuk Walki 

 

Robert Leksiński1 

 

 

Streszczenie: 

Celem artykułu jest przedstawienie metody, jaką posługuje się organizacja 
sportowa Konfrontacja Sztuk Walki (Federacja KSW Sp. z o.o. lub KSW) w celu tworzenia 
wartości i czerpania z niej zysków. Jest także próbą ukazania źródeł jej sukcesu w branży 
sportowej. Badania obejmują studia literaturowe oraz studium przypadku. W pracy 
przedstawiono charakterystykę rynku sportu profesjonalnego oraz federacji Mieszanych 
Sztuk Walki (których przykładem jest KSW). W zasadniczej części zaprezentowano 
wybrane definicje modelu biznesowego oraz dokonano analizy działań KSW z perspektywy 
tych modeli. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że KSW jest przedsięwzięciem, 
które zdefiniowało cały rynek Mieszanych Sztuk Walki w Polsce i zmieniło standardy 
wydarzenia sportowego jako widowiska. Jest wyjątkowym przykładem stworzenia wysoce 
efektywnego produktu i udanej adaptacji modeli światowych organizacji sportów walki 
w rodzimych warunkach biznesowych i medialnych.  

Słowa kluczowe: model biznesowy, rynek sportu profesjonalnego, przedsiębiorstwo 
sportowe, Mieszane Sztuki Walki, Konfrontacja Sztuk Walki

 

Wstęp 

Celem artykułu jest przedstawienie modelu biznesowego podmiotu profesjonalnego 

rynku sportowego na przykładzie organizacji Konfrontacja Sztuk Walki (Federacja KSW 

Sp. z o.o. lub KSW). KSW jest przedsięwzięciem, które zdefiniowało cały rynek Mieszanych 

Sztuk Walki i zmieniło standardy wydarzenia sportowego jako widowiska. Przypadek KSW jest 

rzadkim przykładem stworzenia wysoce efektywnego produktu i udanej adaptacji modeli 

                                                                 
1 mgr Robert Leksiński - Mixed Media Arts 
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światowych organizacji sportów walki w rodzimych warunkach biznesowych i medialnych. 

Dlatego podjęto próbę określenia miejsca Federacji Mieszanych Sztuk Walki na rynku sportu 

profesjonalnego oraz opisania modelu biznesowego Federacji KSW. 

Artykuł jest studium przypadku analizy przedsiębiorstwa działającego na rynku 

sportowym przez pryzmat jego modelu biznesowego. Pierwsza część pracy przedstawia 

charakterystykę rynku sportowego oraz jego podmiotów ze szczególnym uwzględnieniem 

federacji Mieszanych Sztuk Walki (MMA). Część druga przedstawia Federację KSW i jej miejsce 

na rynku MMA w Polsce. W części trzeciej następuje natomiast analiza modelu biznesowego 

KSW według koncepcji Obłoja (2002) oraz Osterwaldera i Pigneur (2002). 

Przedsiębiorstwo sportowe 

Rynek sportu profesjonalnego 

Rynek sportowy jest specyficznym obszarem rynkowym. Nie tylko charakteryzuje 

się większym ryzykiem od innych rynków (wynik rywalizacji sportowej jest z reguły niepewny), 

ale organizacje sportowe jako podmioty działające na rynku sportu po stronie podaży są silnie 

zróżnicowane i wyróżniają się następującymi cechami (Sznajder 2007): 

 cele organizacji sportowych są zdecydowanie bardziej zróżnicowane niż cele 

przedsiębiorstw działających w innych branżach, 

 rynek sportu jest rynkiem podwójnie dualnym – organizacje sportowe działają 

równocześnie na rynku sportu (sprzedają swój produkt klientowi indywidualnemu) 

oraz na rynku reklamowo-sponsoringowym (sprzedaż instytucjom), 

 produkty oferowane przez organizacje sportowe są zróżnicowane w zależności 

od tego, czy są kierowane do konsumentów (kibiców sportowych), czy też 

do nabywców instytucjonalnych (firm prowadzących marketing przez sport, czy stacji 

telewizyjnych); 

 kibice sportowi jako nabywcy mają swoje specyficzne cechy, charakteryzują 

się przywiązaniem i lojalnością. 

Wpływy ze sprzedaży produktów sportu często nie pozwalają na pokrycie wydatków 

organizacji sportowych, więc zmuszone są one do stosowania kombinacji dwóch modeli 

biznesowych: B2C (Business-to-Consumers) i B2B (Business-to-Business). Oznacza to, 
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że na rynku sportu konieczne jest sprzedawanie produktów na rynku pierwotnym i na rynku 

wtórnym (Sznajder 2007). 

Podmioty na rynku sportu profesjonalnego 

Cechą charakterystyczną rynku sportowego jest silne zróżnicowanie podmiotów 

po stronie podaży (rysunek 4.1). Organizacje sportowe różnią się co do formy prawnej 

(stowarzyszenia, spółki, federacje), celów działania (prowadzenie rozgrywek, uczestnictwo 

w rywalizacji sportowej), zasięgu działania, struktur organizacyjnych, sposobów 

podejmowania decyzji oraz znaczenia dla funkcjonowania rynku sportu. Organizacjami 

sportowymi są zarówno te międzynarodowe o dużym zasięgu działania (np. FIFA), związki 

sportowe mające charakter stowarzyszeń́ (np. Polski Związek Piłki Ręcznej), profesjonalne 

kluby sportowe (np. Legia Warszawa, Wisła Kraków), które zgodnie z polskim prawem 

powinny funkcjonować ́ jako spółki kapitałowe, operatorzy lig (np. Ekstraklasa S.A.), 

jak  i  poszczególni sportowcy. Wiele niejasności powstaje przy nazewnictwie 

międzynarodowych federacji. Federacja to związek różnych organizacji, zaś federacja 

sportowa (np. UEFA) to zgromadzenie europejskich związków piłkarskich.  

Rysunek 4.1. Rynek pierwotny i rynek wtórny produktów sportu 

 

Źródło: Sznajder (2007), s. 57. 
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Jeszcze inna specyfika panuje w zawodowych sportach walki. Zawody amatorskie 

organizowane są przez związki sportowe (funkcjonujące z reguły jako stowarzyszenia). Jednak 

istnieją także organizacje zawodowych sportów walki i to one są organizatorami pojedynków 

o tytuły (mistrzostwo świata, Europy i inne). Te organizacje jednak nie organizują innych 

pojedynków (gali) poza mistrzowskimi. Organizatorami poszczególnych gal bokserskich 

są promotorzy i grupy promotorskie (np. Knockout Promotions, Golden Boy Promotions). 

Zawodnicy nie należą do klubów, ale mają kontrakt z konkretnym promotorem i to on ich 

reprezentuje, odpowiadając na oferty od promotorów innych pięściarzy. Są to więc z punktu 

widzenia prawnego kontrakty dwustronne na walkę w boksie zawodowym. 

Federacje Mieszanych Sztuk Walki 

Organizacjami będącymi hybrydami organizatorów rozgrywek ligowych (typu 

Ekstraklasa S.A.) i grup promotorskich (typu Knockout Promotions), są federacje Mieszanych 

Sztuk Walki. Nazywane ze względu na tradycję branżową, a nie osobowość prawną, gdyż pod 

względem prawnym jest to przeważnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Federacja 

Mieszanych Sztuk Walki jako przedsiębiorstwo usługowe ma za zadanie tworzyć pożądany 

produkt sportowy dla konsumenta, atrakcyjny dla dystrybutorów (telewizja, platformy 

online), silnie osadzony w segmencie rozrywki. Jednak osiągnięcie takiego poziomu produktu 

jest celem wielu podmiotów na rynku sportu profesjonalnego. Federację Mieszanych Sztuk 

Walki można zatem zdefiniować jako przedsiębiorstwo sportowe organizujące masowe 

widowiska sportowe, w trakcie których przeprowadzane są pojedynki według zasad 

Mieszanych Sztuk Walki (czyli Mixed Martial Arts, w skrócie MMA). Charakterystyczne dla tego 

rodzaju przedsiębiorstwa sportowego są: silna marka własna, orientacja na odbiorcę 

masowego i duża niezależność.  

Silna marka własna na tle innych organizacji sportowych jest elementem 

charakterystycznym dla federacji MMA. Nazwa federacji (a częściej jej akronim, jak UFC, KSW) 

jest znacznie lepiej rozpoznawalna niż poszczególne kluby Mieszanych Sztuk Walki, 

a nobilitacja zawodnika odbywa się poprzez walki i zdobywanie mistrzowskich pasów 

federacji.  

Orientacja na odbiorcę masowego objawia się w dążeniu każdej federacji Mieszanych 

Sztuk Walki do zaistnienia w mediach masowych. Jak wykazali to Comisky, Bryant i Zillman 
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do wzrostu zainteresowania sportem w mediach przyczynia się obecna w nim przemoc 

(Comiskey, Bryant, Zillmann 1983). Każda gala Mieszanych Sztuk Walki jest wyreżyserowanym 

spektaklem, w którym jedynymi punktami niewiadomymi są wyniki. Powstaje więc nie tylko 

produkt sportowy, ale i produkt telewizyjny. 

Duża niezależność federacji Mieszanych Sztuk Walki wynika zarówno z krótkiej historii 

dyscypliny (brak tradycyjnych związków sportowych i wypracowywanych regulaminów), 

jak również z jej działalności na rynku. Mieszane Sztuki Walki mają swoje zasady 

międzynarodowe, ale gala MMA nie ma sztywnej konstrukcji (jak np. mecz piłkarski: dwie 

połowy po 45 minut i 15 minut przerwy). Gala MMA może zostać dostosowana do wymogów 

telewizji, czy oczekiwań publiczności. W zmieniających się warunkach działania federacja 

MMA może swobodnie zmieniać swoją strategię i metody działania. 

Powstanie Federacji Konfrontacje Sztuk Walki 

Początki Mieszanych Sztuk Walki 

Mieszane Sztuki Walki to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy różnych sztuk 

i sportów walki walczą wręcz bez broni przy dużym zakresie dozwolonych technik. 

Jej początków można doszukiwać się w antycznym greckim pankrationie (połączenie 

klasycznego boksu i zapasów). Jednak jeśli chodzi o czasy nowożytne jest to bardzo młody 

sport, wywodzący się z brazylijskich turniejów Vale tudo (port. dosłownie „można wszystko”) 

z lat dwudziestych i japońskich turniejów Kakutougi z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.  

W ostatnim dwudziestoleciu XX wielu powstały federacje organizujące walki 

bez podziału na style: japońska K-1 od 1980 roku łącząca kick-boxing z innymi stylami walki 

na stojąco (www.k-1.tv/about-k1 10.09.2014) oraz znacznie młodsza amerykańska Ultimate 

Fighting Championship (UFC) od 1993 roku łącząca wszelakie style walki. Ta druga dała 

początek sportowej wersji MMA i stała się największą federacją MMA na świecie 

(www.ufc.com 10.09.2014). 

Popularność MMA na świecie zbudowała w oparciu o widowiskowość i poziom 

sportowy jednak inna organizacja - PRIDE FC, która od 1997 organizowała gale w Japonii i USA; 

a w 2007 została przejęta i włączona do UFC. 

http://www.k-1.tv/about-k1
http://www.ufc.com/discover/ufc
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Początki Mieszanych Sztuk Walki w Polsce 

W Polsce Mieszane Sztuki Walki jeszcze 10 lat temu były dyscypliną znaną tylko 

nielicznym pasjonatom, trenującym różne dyscypliny sportów walki i to głównie w charakterze 

ciekawostki. Nie była to dyscyplina brana pod uwagę przez zawodowych sportowców, gdyż nie 

stała za nią żadna sportowa organizacja. 

Jeszcze na początku XXI w. zawodowi zawodnicy i zawodniczki sportów walki mieli dwie 

drogi kariery. Mogli być wierni swojemu stylowi i starać się walczyć za granicą (USA, Niemcy, 

Japonia). Mogli też  zmieniać dyscypliny na coraz bardziej płatne, czyli od sztuk walki przez 

kick-boxing do boksu zawodowego, w którym osiągano najwyższe gaże. Tą drogą potoczyła 

się kariera m.in. Przemysława Salety, Iwony Guzowskiej, Alberta Sosnowskiego, Marka 

Piotrowskiego. Równolegle coraz więcej osób w Polsce trenowało różne sporty walki. 

O ile w 2000 roku Główny Urząd Statystyczny odnotował 447 sekcji różnych sportów walki 

z  ponad 25 tysiącami ćwiczących (GUS 2001), to już w 2013 roku było 798 sekcji i aż 52,5 

tysiąca ćwiczących (GUS 2014). 

Do prekursorów MMA w Polsce można zaliczyć trenerów brazylijskiego ju-jitsu (BJJ), 

ze względu na mnogość technik stosowanych w tym stylu walki. Pierwsze turnieje 

wszechstylowej walki wręcz (jeszcze pod nazwą Vale Tudo) odbywały się w latach 2001-2003.  

Organizował je Mirosław Okniński, trener BJJ. To on też zorganizował pierwszy oficjalny turniej 

Mieszanych Sztuk Walki pod nazwą MMA Polska 1 (26.04.2003). Na turniejach Oknińskiego 

swoje pierwsze doświadczenia zbierał Maciej Kawulski (późniejszy założyciel KSW) 

i Łukasz Jurkowski (pierwszy mistrz KSW). 

Federacja KSW Sp. z o.o. 

W 2004 roku Maciej Kawulski (były zawodnik MMA) i Martin Lewandowski 

(menedżer ds. promocji hotelu Marriott) zorganizowali pokaz sztuk walki w znajdującej się 

w hotelu Marriott sportowej restauracji Champions. Rozwinięciem tego projektu było 

zorganizowanie turnieju pod nazwą „Konfrontacje Sztuk Walki” (KSW). Turniej miał 

odpowiedzieć na pytania:  który styl walki jest najlepszy i kto ze startujących jest mistrzem we 

wszystkich stylach. Ideę tę zaczerpnięto z filmu Mortal Kombat (reż. Paul Anderson, 1995), 

który powstał z kolei według gry komputerowej pod tym samym tytułem (Midway Games 

Chicago, 1992). Turniej „Konfrontacje Sztuk Walki 1” (KSW 1 27.02.2004)  był imprezą 
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towarzyską,  kameralną, a zawodnicy byli ubrani w charakterystyczne dla każdego stylu 

tradycyjne stroje. 

Z każdą następną galą organizacja się profesjonalizowała. Od KSW 2 turnieje 

transmitowała już telewizja Polsat. Kawulski i Lewandowski zawiązali spółkę cywilną w 2004 r., 

która zajęła się organizowaniem kolejnych turniejów. Jednocześnie jako promotorzy 

od początku budowali swoją drużynę zawodników (KSW Team) i na konfrontacjach z nimi 

budowali całą federację Mieszanych Sztuk Walki. W 2011 r. przekształcili się w Federację KSW 

Sp. z o.o. Pierwsze trzy gale odbyły się w restauracji Champions (ok 200 miejsc), kolejne 

na warszawskim Torwarze  (do 4 tys. osób). Od KSW 13. (07.05.2010) udaje się zapełniać 

największe hale widowiskowe w Polsce (od katowickiego Spodka przez gdańską Ergo Arenę 

po największą Kraków Arenę (06.12.2014) - do 18. tys. miejsc). 

Konkurencja na rynku Mieszanych Sztuk Walki w Polsce 

Federacja KSW nie jest jedyną polską federacją Mieszanych Sztuk Walki. Jest jednakże 

jedyną działającą tak długo (nieprzerwanie przez 10 lat) i z tak wielkim rozmachem 

(kilkunastotysięczne hale i wielomilionowa publiczność telewizyjna). Jednocześnie 

przez tę dekadę powstało wiele małych, lokalnych i sublokalnych organizacji. Odbyło 

się też wiele jednorazowych gal w formule MMA. Jednak tylko kilka organizacji spróbowało 

stworzyć bezpośrednią konkurencję dla KSW. 

 Fighters Arena – założona przez Marcina Jesiotra w 2010 roku. Od początku 

organizowała duże gale (dwie pierwsze w łódzkiej Atlas Arenie – ok. 13 tys. widzów) 

i angażowała wielkie gwiazdy sportów walki, jak Paweł Nastula (mistrz olimpijski 

z Atlanty, zawodnik PRIDE FC), czy Tomasz Drwal (pierwszy Polak w UFC). Pomimo tych 

zabiegów Fighters Arena nie okazała się sukcesem komercyjnym (od trzeciej gali 

pojemność obiektów zaczęła spadać do 2-3 tys., jak również zmniejszyła 

się częstotliwość gal, z czterech do jednej  rocznie).  

 MMA Attack – federacja Dariusza Cholewy w 2011 roku, podobnie jak KSW, zaczynała 

od gali na Torwarze, żeby potem spróbować swoich sił na większych obiektach 

(katowicki Spodek, ponad 10 tys. widzów). Gale MMA Atack bazowały nie tylko 

na celebrytach sportowych (Przemysław Saleta, Robert Bruneika), ale także na bardzo 

wysokim poziomie sportowym innych zawodników (Tomasz Drwal, Michał Kita, 



R. Leksiński – Sukces modelu biznesowego Konfrontacji Sztuka Walki 
  

-------------------- 
K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Bezpieczeństwo i organizatorzy imprez sportowych 

71 
 

Damian Grabowski). O ile pierwsze trzy gale okazały się sukcesem i wskazywały, 

że dla KSW wyrosła konkurencja, o tyle gala MMA Atack 4 (przewidziana w roku 2013), 

oparta już wyłącznie na najlepszych zawodnikach, została odwołana i kolejnych 

nie zorganizowano. 

 Profesjonalna Liga MMA (PLMMA) – jest federacją założoną przez prekursora polskiego 

MMA, Mirosława Oknińskiego. Organizuje mniejsze gale z mniej znanymi zawodnikami 

i wyróżniającymi się amatorami z Amatorskiej Ligi MMA (ALMMA). Zawodnicy PLMMA 

nie mogą liczyć na wielkie honoraria, ale wielu traktuje tę federację jako pierwszy 

zawodowy przystanek. PLMMA organizuje 4-10 gal w roku. 

 Professional MMA Challenge (PROMMAC) – z powodu coraz mniejszej aktywności 

Fighters Areny i zawieszeniu MMA Attack zawodnicy skupieni wokół Tomasza Drwala 

i Michała Kity wraz z inwestorem strategicznym stworzyli nową organizację, 

której celem miało być wypełnienie luki między mniejszymi galami a KSW. Pomimo 

sukcesu dwóch zorganizowanych gal (PROMMAC 1 w 2013 r. oraz PROMMAC: Po 

prostu walcz w 2014 roku) o zawieszeniu działalności federacji zadecydowało przejście 

Tomasza Drwala do KSW. 

 Fight Exclusive Night (FEN) – organizator walk w formule MMA i K-1, którego gale 

z bogatą oprawą i wieloma towarzyszącymi atrakcjami (pokazy taneczne, licytacje, 

występy muzyczne) zbudowane są na nieznanych zawodnikach – jako wydarzenie 

rozrywkowe. 

W czwartym kwartale 2014 roku na rynku federacji wszechstylowej walki wręcz 

w Polsce wytworzyła się sytuacja, w której Federacja KSW jest nie tylko największą organizacją 

MMA, ale także jako jedyna posiada zasoby do ekspansji (podpisywanie kontraktów z nowymi 

zawodnikami, planowana gala w Londynie). Pozostałe aktywne federacje w zdecydowanej 

większości, działają w ograniczonej skali, organizują lokalne gale bez transmisji telewizyjnych 

(chociaż niektóre retransmitowane są przez Polsat Sport lub Orange Sport). 
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Model biznesowy Federacji KSW 

Istota modelu biznesowego  

Model biznesowy to narzędzie zawierające pewien zestaw elementów i opisujące 

relacje między nimi w sposób schematyczny prezentując pomysł na biznes (Brzóska 2009). 

W przeciwieństwie do strategii podlegającej nieustannym zmianom, model biznesowy 

jest raczej statyczny, a jego zmiana oznacza znaczący zwrot w działalności biznesowej 

przedsiębiorstwa.  

W 1998 roku P. Timmers zdefiniował model biznesowy jako architekturę dla produktu 

i usługi, uwzględniając aktorów biznesowych oraz ich rolę, a także przepływy informacji 

między nimi oraz opisem potencjalnych dochodów (Timmers 1998). 

Natomiast M. Doubosson-Torbay, A. Osterwalder i Y. Pigneu (2002) określili model 

biznesowy w sposób bardziej szczegółowy, jako architekturę firmy i jej sieć powiązań 

z partnerami w celu tworzenia, wprowadzania, dostarczania wartości i kapitału relacyjnego 

do jednego lub kilku segmentów klientów dla generowania określonych strumieni zysków 

i zrównoważonych dochodów. Dodatkowo A. Osterwalder i Y. Pigneur (2002) uściślili 

tę definicję, przedstawiając model biznesowy jako koncepcyjne i architektoniczne wdrażanie 

strategii oraz jako podstawę do realizacji procesów biznesowych. Model biznesowy według 

tej definicji jest zbudowany z czterech filarów: produkty i usługi, infrastruktura i sieć pomiędzy 

partnerami, kapitał wynikający ze związków z klientami, aspekty finansowe. 

Inne spojrzenie na kwestie definiowania modelu biznesowego ma K. Obłój traktujący 

model jako totalną koncepcję działania firmy: „połączenie koncepcji strategicznej firmy 

i technologii jej praktycznej realizacji, rozumianej jako budowa łańcucha wartości pozwalającą 

na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów i umiejętności” (Obłój 2002, s. 96). 

Choć Obłój przyjmuje zróżnicowanie modeli pod względem budowy, to zakłada, że każdy musi 

odpowiadać na pytania związane z przewagą konkurencyjną: „Co firma będzie robić?“, „Jakie 

są jej podstawowe zasoby i kompetencje?“, „W jaki sposób zasoby i kompetencje 

są skonfigurowane w praktyce codziennego działania?“ (Obłój 2002). 
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Model biznesowy KSW 

Korzystając z modelu biznesowego Obłója wykazano najważniejsze cechy organizacji 

i jej kluczowe kompetencje w generowaniu wartości (tabela 4.1).  

Tabela 4.1. Przedstawienie modelu biznesowego KSW wg metody K. Obłója 

Model biznesowy KSW 

Co firma będzie robić? Federacja KSW dostarcza wysokiej jakości widowiska 
sportowe wypełnione pojedynkami MMA z bogatą 

oprawą i oparte na sprawnym marketingu 

Jakie są jej podstawowe zasoby i kompetencje? KSW jako firma ma dostęp do wysokiej klasy 
zawodników MMA i posiada wysokie kompetencje 

marketingowe 

W jaki sposób zasoby i kompetencje są 
skonfigurowane w praktyce codziennego działania? 

KSW sprawnie promuje każdego swojego zawodnika 
i zawodniczkę, tworząc dramaturgię wyzwalającą 

emocje i przyciągającą publiczność do każdej walki 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu biznesowego Obłója (2002). 

 

Do szerszego omówienia istoty modelu biznesowego użyto jednak szablonu 

A. Osterwaldera i Y. Pigneur (2010) (rysunek 4.2). 

Rysunek 4.2. Schemat modelu biznesowego KSW według Osterwaldera i Pigneur 

 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu biznesowego Osterwaldera i Pigneur (2010). 
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KSW oferuje swoim klientom konkretne wartości. Główną z nich jest sprawnie 

zorganizowane i zrealizowane wydarzenie sportowe na wysokim poziomie, atrakcyjne 

wizualnie, z widowiskowymi walkami. Zaspokaja to zarówno oczekiwania miłośników sportów 

walki, jak i wielkich widowisk, a znaczna atrakcyjność wizualna pozwala zbudować 

wielomilionową publiczność, co z kolei zapewnia wysoki potencjał reklamowy dla sponsorów. 

Dodatkową wartością dla polskiego odbiorcy jest to, że KSW jest produktem rodzimym. 

KSW w Polsce jest popularniejsze niż samo MMA, a klientami KSW są nie tylko 

miłośnicy sportów walki, ale także miłośnicy wielkich, spektakularnych widowisk. M.D. Shank 

wyróżnia następujące motywy skłaniające kibiców do oglądania zawodów 

sportowych: podniesienie własnej wartości, oderwanie się od codziennego życia, atrakcyjność ́

widowiska sportowego, emocje, wartość ́ekonomiczna, wartość ́estetyczna, potrzeba afiliacji, 

rozwój więzi rodzinnych (Shank 2002). 

To zaspokojenie właśnie tych potrzeb jest celem Federacji KSW - na rynku wtórnym 

(poprzez media), ale przede wszystkim na rynku pierwotnym (podczas widowiska na żywo). 

Segmentem klientów wymagającym natomiast innego podejścia biznesowego są sponsorzy 

(klienci instytucjonalni). Tutaj najważniejszy jest zasięg KSW (rekord to 6 mln widzów). 

Do kluczowych poczynań stanowiących o sukcesie federacji należą przede wszystkim 

działania marketingowe (w tym system zarządzania marketingowego nad luźno powiązanymi 

ze sobą zawodnikami) oraz organizacja i realizacja gal. To one właśnie zapewniły KSW sukces 

biznesowy. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w branży sportów walki jest dobieranie 

takich zawodników, którzy zapewnią właściwy poziom emocji. Jednakże działaniami 

wyróżniającymi KSW na tle innych przedsiębiorstw sportowych są: 

 projektowanie wydarzenia telewizyjnego – kreowanie gali sportowej pod kątem 

telewizyjnym, biznesowym i widowiskowym, zrównoważenia emocji z poziomem 

sportowym; 

 zapewnienie powtarzalności – widowni, jakości, poziomu walk, natężenia emocji, 

co ma z kolei kapitalne znaczenie dla sponsorów, ponieważ sport cechuje się dużą dozą 

nieprzewidywalności. Wiele innych wydarzeń sportowych może nie wypełnić 

pokładanych w nim nadziei, jeśli chodzi o emocje (np. mecz z wynikiem 0-0 bez sytuacji 
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bramkowych, walka bokserska spokojnie wygrana na punkty), natomiast w czasie gali 

MMA emocje są zapewnione. 

Partnerami KSW są internetowe portale specjalistyczne o MMA, firmy techniczne 

wspomagające gale, studia filmowe realizujące zapowiedzi każdej gali i każdej walki, platformy 

sprzedające transmisje gali w systemie Pay-Per-View (PPV). Ważnymi partnerami, bez których 

nie byłoby KSW, są kluby wszechstylowej walki wręcz (Ankos Zapasy, Arrachion Olsztyn, 

Nastula Club, Berserkers Team) i profesjonalni menedżerowie zawodników zapewniający 

udział sportowców na odpowiednim poziomie. Jednak głównym partnerem strategicznym 

(już od drugiej edycji KSW) jest telewizja Polsat transmitująca część gal w otwartym kanale 

ogólnopolskim. Cyfrowy Polsat jest też najważniejszą platformą PPV (pay per view) dystrybucji 

gali. MMA jest silnie kojarzone właśnie z telewizją Polsat (Goll 2014). 

Relacja KSW-klient opiera się na emocjach i fascynacji. Jest to wielopoziomowy system 

określany przez  Osterwaldera i Pigneura „przynęta i haczyk“ (Osterwalder i Pigneur 2010). 

Potencjalny klient KSW interesuje się sportem, ogląda mecze piłkarskie, siatkówkę oraz boks, 

albo lubi efektowne widowiska. W potencjalnym kliencie wzbudza się fascynacje, bądź to 

poziomem widowiska, bądź Mieszanymi Sztukami Walki jako sportem. Jak wynika z badań 

aż 82 procent respondentów wiedzących czym jest MMA ogląda gale KSW (Goll 2014). 

Najwięcej konsumentów KSW ma na rynku wtórnym, ale to rynek pierwotny zapewnia 

elitarność i prestiż przynależności do publiczności KSW na żywo. Wierni fani KSW kupują 

też gadżety i ubrania sygnowane logo federacji.  

Do głównych pozycji po stronie kosztowej należą: utrzymanie zespołu KSW, gaże 

zawodników walczących na galach, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych 

i marketingowych oraz organizacja i realizacja gal. Choć zarobki zawodników są w KSW objęte 

tajemnicą, szacuje się, że federacja płaci swoim największym gwiazdom od kilkudziesięciu 

do nawet kilkuset tysięcy złotych za walkę. Debiutant może liczyć na kilka tysięcy złotych. Gale 

różnią się od siebie nie tylko budżetem na walki, ale też kosztami organizacji widowiska. Średni 

koszt organizacji gali wraz z promocją to 2 miliony złotych. 

KSW dostarczane (dystrybuowane) jest do klientów-odbiorców na kilku 

poziomach: od uczestnictwa w galach na żywo (ebilet.pl) poprzez PPV (pay per view) 

i telewizję (różne platformy i Polsat) po oglądanie gali online w KSW TV i kupowanie gadżetów 
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i ubrań w KSW Shop. Co ciekawe, to KSW właściwie wprowadziło PPV jako kanał dystrybucji 

w Polsce. 

Struktura przychodów KSW opiera się w dużej mierze na wpływach z transmisji, 

(część gal w systemie PPV, część transmitowana przez Polsat Sport), sprzedaży biletów 

(komplet od wielu gal), ale także na sprzedaży licencji sponsorskich (sponsor płaci federacji 

za możliwość reklamowania się na galach KSW) oraz ubrań i gadżetów dla fanów. Chociaż 

federacja stara się nie ujawniać informacji o swoich finansach, szacuje się, że pierwsza gala 

sprzedawana w systemie PPV przy 80 tys. subskrypcji i 15 tys. sprzedanych biletów przyniosła 

zysk 2,4 mln zł (Czykile 2012). 

Podsumowanie 

 Nowym zjawiskiem na rynku sportu profesjonalnego są federacje Mieszanych Sztuk 

Walki charakteryzujące się silną marką własną, orientacją na odbiorcę masowego i dużą 

niezależnością. Przykładem federacji, która odniosła sukces na rynku polskim jest Federacja 

KSW. Analizując model biznesowy KSW według koncepcji Obłója (2002) oraz Osterwaldera 

i  Pigneur (2010), można stwierdzić, iż twórcy KSW potrafili wykorzystać sprzyjające 

okoliczności (duża liczba zawodników) i specyfikę rynku (dualność rynku sportowego) 

do zbudowania sprawnego biznesu. Oferując wartości poszukiwane przez odbiorców sportu, 

zapewnili dogodne warunki dla działań sponsorów i reklamodawców. Działaniami 

marketingowymi, produkcją powtarzalnych wydarzeń telewizyjnych i zapewnieniem wsparcia 

kluczowych partnerów (kluby Mieszanych Sztuk walki i telewizja Polsat) stworzyli markę 

własną i zaoferowali produkt o cechach odpowiadających zarówno klientom indywidualnym, 

jak i instytucjonalnym. Upowszechnili także nowe sposoby dystrybucji (PPV i transmisje 

online). 

 Model biznesowy KSW jest przykładem wykorzystania trendów na rynku sportu 

profesjonalnego i rozrywkowego w celu stworzenia nowego produktu, dostosowanego 

do nowych warunków rynkowych. 
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The KSW Federation as an example of a successful business model 

The aim of the paper is to present the method used by the KSW Federation to create value 
and to make profits. Another objective of this article is to show the factors that made 
the organization successful in the sports industry.  

The research includes literature studies, professional sport market analysis, and a critical 
analysis of management actions of the KSW Federation. The presentation of a selection 
of business models and the analysis of the federation activities in reference to these models 
form a core of this research.  

The research concludes that the KSW Federation has defined the Mixed Martial Arts market 
in Poland as well as redefined the idea of a sport event as a spectacle. The case of KSW is a rare 
example of creating a highly effective product and a successful adaptation of global models 
of martial arts organization to local business and media conditions.  

Keywords: business model, professional sport market, sports enterprise, Mixed Martial Arts, 
the KSW Federation
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