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Drodzy Akcjonariusze, Kibice, Sympatycy Wisły Kraków,

W sprawozdaniu finansowym klubu za 2021 rok Zarząd Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków SA wy-
szczególnił najważniejsze czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik finansowy. Poniższe podsumowanie 
ma na celu przybliżenie istotnych zdarzeń.

Rok 2021 był dla wiślackiej społeczności niezwykły ze względu na 115-lecie klubu. W minionych dwunastu 
miesiącach wraz z sympatykami Białej Gwiazdy - pozostając w pandemicznym rygorze - wzięliśmy udział 
w wydarzeniach towarzyszących jubileuszowi, co obok rozgrywek piłkarskich przyniosło sympatykom 
wiele emocji. W ramach obchodów do Krakowa zawitała drużyna SSC Napoli, aby wziąć udział w meczu 
okolicznościowym. Jednocześnie zaprezentowana została koszulka jubileuszowa, a limitowane 1906 eg-
zemplarzy trafiło do sprzedaży, poszerzając kolekcje kibiców Białej Gwiazdy. Poza meczem jubileuszowym, 
obchody objęły okolicznościowe biegi, odsłonięcie tablic pamiątkowych z legendarnymi zawodnikami klu-
bu na stadionie przy ul. Reymonta 22 i wydanie specjalnej publikacji książkowej.

W roku 2021 mecze piłkarskie wciąż odbywały się bez udziału publiczności lub w późniejszym etapie z nie-
wielkim zapełnieniem trybun, co przekładało się na sytuację finansową klubu. W związku z ograniczeniami 
administracyjnymi, Wisła zmuszona była do zrekompensowania kibicom faktu, iż nie mogli wykorzystać 
karnetów na mecze w sezonie 2020/2021. 

Minioną edycję rozgrywek na szczeblu Ekstraklasy pierwsza drużyna seniorów Wisły Kraków zakończy-
ła na 13. miejscu, co było wynikiem niezadowalającym i poniżej założeń sportowych oraz budżetowych.  
Mimo to na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce z dobrej strony pokazała się młodzież - zgodnie  
z zaplanowanym kierunkiem rozwoju - co sprawiło, że klub w sezonie 2020/2021 w programie Pro Junior 
System zajął 4. lokatę na 16 uczestników. Należy zaznaczyć, iż według stanu na grudzień 2021, klub zajmo-
wał 1. miejsce w programie Pro Junior System. Swoje umiejętności piłkarskie na krajowych boiskach zapre-
zentowali również adepci futbolu z Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków, którzy uplasowali się w czołówce  
w swoich kategoriach wiekowych, w szczególności drużyna U-18 zajęła 2. miejsce w klasyfikacji końcowej 
w sezonie 2020/2021. 

Jednocześnie klub postanowił rozszerzyć swoją działalność, powołując żeńską sekcję piłkarską. Do roz-
grywek ligowych w sezonie 2021/2022 przystąpiły także - obok pierwszej drużyny - zespoły Amp Futbolu  
i Blind Footballu oraz poszczególne roczniki w ramach Akademii Piłkarskiej.

Wiosną 2021 roku właściciele udzielili Wiśle kolejnych pożyczek w kwocie 3 mln złotych, aby pomóc Spół-
ce przezwyciężyć trudności wynikające z braku kibiców na trybunach i utrzymać płynność finansową klu-
bu. Klub otrzymał również subwencję finansową z tarczy finansowej PFR 2.0.

Przed przystąpieniem do nowego sezonu Wisła Kraków zyskała silne ramię biznesowe w postaci Spon-
sora Strategicznego - firmę ORLEN OIL - czyli Spółkę należącą do największej grupy kapitałowej w Polsce.  
Dzięki tej współpracy klub uzyskał istotne wpływy sponsoringowe, ale przede wszystkim bardzo wiary-
godnego i stabilnego partnera.

2021 rok przyniósł także zmiany na poziomie właścicielskim - podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału za-
kładowego Spółki w kwocie 4.875 mln zł i objęciu akcji przez trzech nowych akcjonariuszy: Adama Adam-
czyka, Władysława Nowaka oraz Adama Łanoszkę. Kapitał ten został w pełni wpłacony.
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Klub zdecydował się też podjąć decyzję o transferze Mateusza Lisa do tureckiego klubu Altay SK, co było 
największym transferem od czterech lat, tj. od transferu Petara Brleka do Genoa CFC.

W minionych dwunastu miesiącach Wisła, a w szczególności nowo utworzona Akademia, zyskała kil-
kudziesięciu nowych pracowników na różnych szczeblach (administracja/pion sportowy), co wpły-
nęło na wielkość wynagrodzeń i zmusiło do wygospodarowania odrębnego budżetu w wysokości 
ponad 2 milionów zł rocznie. Dodatkowo rozwój Akademii skutkował zwiększeniem kosztów utrzyma-
nia klubu - organizacyjnych i obiektowych. Zarząd jest przekonany, iż działania związane z rozbudo-
wą Akademii są dobrym kierunkiem rozwoju klubu i stanowią kluczowy element jego funkcjonowania. 

Najważniejszym celem działalności tej komórki jest wychowanie zawodników wykazujących przywiązanie 
do barw i reprezentujących określony - pożądany przez klub - poziom. Osiągane przez wiślacką mło-
dzież rezultaty potwierdzają słuszność obranej drogi. Rundę jesienną 2020 roku na pierwszych miejscach  
w swoich kategoriach wiekowych ukończyli zawodnicy CLJ U-18, CLJ U-17 oraz CLJ U-15. Zarząd nie kon-
centruje się wyłącznie na osiąganych przez te drużyny wynikach, zwracając uwagę na jakość sportową  
i rozwój poszczególnych zawodników, jednak rezultaty te zdają się potwierdzać wysoką jakość sportową 
młodych graczy. 

Systematycznie do pierwszego zespołu włączaniu ulegali także zawodnicy najstarszego rocznika, bę-
dący bezpośrednim zapleczem seniorskiej drużyny. Łącznie w ostatnim czasie szlify ze starszymi ko-
legami zbierało 11 graczy, co zaowocowało występami młodych zawodników w Ekstraklasie. Pozostali 
regularnie znajdują się w kadrach meczowych i oczekują na swoją szansę. Nie bez znaczenia jest efekt 
podjętych działań dla wzrostu poziomu sportowego adeptów piłkarskich, którzy z pewnością konty-
nuować będą karierę z piłką w Wiśle Kraków lub w innych małopolskich klubach. Łącznie średnia licz-
ba zawodników szkolących się w drużynach młodzieżowych wyniosła 400 graczy. W tym zakresie 
Wisła Kraków stara się również odgrywać rolę społecznie użyteczną i łączyć sport zawodowy z krze-
wieniem kultury fizycznej w młodszych rocznikach, z których wielu zawodników porzucić może ka-
rierę, ale pozostanie na zawsze w kręgu osób usportowionych i nauczonych zdrowych nawyków. 

W letnim oknie transferowym pomiędzy sezonami 2020/2021 i 2021/2022 klub pozyskał kilku perspekty-
wicznych zawodników, którzy dają nadzieję na poprawę sytuacji sportowej, ale również możliwe przycho-
dy transferowe. Byli to Aschraf El Mahdioui, Mateusz Młyński, Alan Uryga czy Mikołaj Biegański. Niestety  
na formę drużyn - i kondycję finansową Spółki - wpłynęła jednak pandemia, która zmusiła klub do korekt w ze-
stawieniu w obszarach - zarówno sportowych, jak i dotyczących funkcjonowania na różnych płaszczyznach.     

Przychody netto zostały zwiększone w roku 2021 w stosunku do roku 2020 o ponad 6,4 mln zł. Skła-
dają się na to przede wszystkim zwiększone przychody ze sponsoringu i reklamy, które wzrosły o bli-
sko 3 mln złotych, głównie dzięki pozyskaniu nowego Sponsora Strategicznego ORLEN OIL, a także  
za sprawą kontynuacji współpracy ze innymi ważnymi Sponsorami, jak: Socios, LV Bet, ASTOR, CASS. 

Mimo trwającej pandemii przychody z biletów wzrosły o blisko 2,7 mln złotych, biorąc pod uwa-
gę również przychód z meczu jubileuszowego. Jednakże z uwagi na konieczność przedłużenia waż-
ności karnetów z sezonu 2019/2020 na sezon 2020/2021 - ze względu na zamknięcie obiektów 
sportowych - przychody z tytułu sprzedaży karnetów zmniejszyły się o kwotę ok 1,1 mln złotych. 

W 2021 roku nie został wypłacony fundusz solidarnościowy UEFA, co spowodowało zmniej-
szenie przychodu o  blisko 700 tys. zł, lecz przychód ten został zrealizowany w 2020 roku. 

Równomiernie zwiększeniu ulega przychód ze sprzedaży pamiątek. W 2021 roku przychód ten został 
zwiększony o ok. 1 mln złotych i osiągnął poziom blisko 3,2 mln zł przy niewielkim zwiększeniu średniej 
marży sprzedaży.
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Ogółem przychody inne niż wynikające z transferów zostały zwiększone o 22% i osiągnęły poziom ponad 
35 mln zł. Uzupełniając go o przychody transferowe, łączne przychody operacyjne klubu wyniosły blisko 
40,6 mln zł, a wraz z pozostałymi przychodami operacyjnymi ponad 49,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 40% 
w stosunku do 2020 roku.

Jedocześnie zwiększeniu uległy koszty działalności klubu. Koszty personelu na poziomie całej gru-
py TS Wisła Kraków SA wzrosły o blisko 7 mln złotych. Wpływ na to miało zwiększenie wynagrodzeń 
pierwszej drużyny seniorów, w szczególności premie za podpisanie kontraktu dla zawodników „wol-
nych” pozyskanych przez klub, odszkodowanie dla trenera pierwszego zespołu oraz jego asysten-
tów za przedterminowe rozwiązanie umowy o świadczenie usług trenerskich, istotne zwiększenie per-
sonelu zatrudnionego w Akademii Piłkarskiej, podniesienie budżetu drużyny sportowej oraz zmiany 
w pionie sportowym, w tym zatrudnienie dyrektora sportowego. Istotnym elementem ogranicza-
jącym wynagrodzenia zawodników w 2020 roku była uchwała z dnia 27 marca 2020 roku Rady Nad-
zorczej Spółki Ekstraklasa Spółka Akcyjna, na podstawie której klub dokonał obniżenia wynagrodzeń 
zawodników w okresie od 14.3.2020-29.5.2020 o 50% w stosunku do ich nominalnych wynagrodzeń.  

O kwotę 1,2 mln zł zwiększeniu uległy koszty korzystania i funkcjonowania z obiektów, w tym koszty wy-
najmu stadionu na mecze pierwszej drużyny. Niewielkiemu zwiększeniu uległy koszty prowizji menedżer-
skich o ok. 400 tys. zł w 2021 roku w stosunku do 2020 roku. Zwiększenie to wynika również z pozyskania 
zawodników „wolnych”, za których menedżerowie otrzymują większe prowizje niż przy transferach odpłat-
nych. W 2021 roku Klub dokonywał również spłat prowizji menedżerskich z lat ubiegłych, stąd kwota wy-
płaconych w 2021 roku prowizji była większa. Zwiększeniu uległy koszty funkcjonowania Akademii z uwagi  
na rozpoczęcie działalności edukacyjnej oraz rozwój drużyn i powiększenie liczby trenerów. Ze względu  
na poczynione inwestycje zwiększyła się kwota amortyzacji zawodników o ponad 500 tys. zł.  

Wartość sprzedanych oficjalnych pamiątek klubowych uległa zwiększeniu z 1,2 mln zł do 1,8 mln zł, co wiąże  
się ze zwiększeniem obrotu w tym segmencie. Na wzrost kosztów wpłynęły również wydarze-
nia okolicznościowe, jak organizacja obchodów 115-lecia istnienia klubu oraz akcje podejmowane,  
aby uczcić tę okoliczność.

Rok 2021 zakończony został stratą netto na poziomie ponad 1,2 mln zł oraz blisko 1 mln na po-
ziomie skonsolidowanym całej Grupy. Zarząd zakłada poprawę rentowności w 2022 roku po-
przez uzyskanie istotnych przychodów z transferu Yawa Yeboaha oraz Aschrafa El-Mahdoui. 

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków SA kontynuowało spłaty zobowiązań „historycznych” oraz reali-
zowało terminowo spłatę wszystkich ugód. Obniżone zostały zobowiązania krótkoterminowe związane  
z bieżącą działalnością, natomiast zwiększone zostały zobowiązania wynikające z pożyczek właścicielskich. 
Jednocześnie zwiększeniu uległy należności krótkoterminowe z kwoty 3,5 mln zł do kwoty 7,4 mln zł. 

Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że warunki panujące w 2021 roku były znaczącym wyzwaniem  
dla stabilnego funkcjonowania Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków SA. Brak kibiców na stadionie 
istotnie wpłynął na wyniki finansowe, ale również na atmosferę podczas meczów i postrzeganie druży-
ny, a także odbiór rozgrywek ligowych na zewnątrz. Powrót fanów na stadiony stanowi niezbędny ele-
ment przywrócenia stabilizacji w działalności klubów Ekstraklasy, a w szczególności piłkarskiej Spółki.  
Futbol opiera się na sympatykach i ich udział w rozgrywkach na stadionach, ale i przed telewizo-
rami warunkuje nieprzerwany rozwój dyscypliny i wzrost zainteresowania ze strony odbiorców,  
a co za tym idzie - przychodów klubów.

Dawid Błaszczykowski, Maciej Bałaziński
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