
str.  

 
1 

 

 

TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW S.A. 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  

ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU 

 

  



str.  

 
2 

Spis treści 

 

1. Informacje o Spółce ......................................................................................................................... 5 

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki ................................................................. 6 

3. Aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa .................................................................................... 7 

4. Przewidywana sytuacja finansowa ................................................................................................ 10 

5. Działalność sportowo-szkoleniowa ............................................................................................... 11 

6. Sprzedaż i marketing ..................................................................................................................... 15 

7. Badania i rozwój ............................................................................................................................ 20 

8. Akcje własne .................................................................................................................................. 20 

9. Oddziały ......................................................................................................................................... 20 

10. Instrumenty finansowe ............................................................................................................. 21 

 



str.  

 
3 

WSTĘP 

Poniższe sprawozdanie Zarządu zamyka okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 
czerwca 2022 roku. 2021 rok to dla Wisły Kraków czas 115-lecia. Z tej okazji 
klubowi towarzyszyły liczne atrakcje mające uświetnić jubileusz i zacieśnić więzi 
z kibicami. Głównym punktem obchodów był mecz z SSC Napoli rozegrany przy 
R22, którego Sponsorem był ORLEN OIL, a także bieg na 1906 metrów, wybór 
jedenastek 115-lecia, turniej im. A. Grabki czy turniej dla firm. W związku z tym 
wyjątkowym okresem dla społeczności zgromadzonej wokół Białej Gwiazdy 
oficjalne gadżety klubowe zostały wzbogacone o dedykowaną kolekcję, w której 
znajdowały się m.in. koszulki retro, piłki retro czy kubki.  
 
Nie bez znaczenia była współpraca ze Sponsorami i Partnerami klubu 
towarzyszącymi Wiśle nie tylko na co dzień, ale także podczas 115-lecia. Ich 
wkład włożony w rozwój 13-krotnego mistrza Polski został doceniony podczas 
dorocznej Gali Wisła Biznes. Kooperacja z klubem na stałe wpisała się w kodeksy 
funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw pragnących w dalszym ciągu 
kroczyć ramię w ramię z Białą Gwiazdą. Potwierdzenie niech stanowi 
przedłużenie współpracy ze Sponsorem Strategicznym - ORLEN OIL, z firmą Astor 
(na plecach koszulki meczowej pierwszej drużyny pojawiło się logo AVEVA), z 
firmą Nowak-Mosty, będącą również Sponsorem Strategicznym obchodów 115-
lecia Wisły Kraków, z firmą LV BET (logo bukmachera przyozdobiło spodenki 
meczowe), z firmą Volvo Wadowscy, będącą Sponsorem Motoryzacyjnym Wisły 
Kraków, z firmą PRODIM i z Partnerem Klubu oraz Akademii - PKO Bank Polski i 
nawiązanie współpracy z firmą Emeralld.  
 
Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju klubu było otwarcie w 
kwietniu 2022 roku Official Fanshop w narożniku Stadionu Miejskiego im. H. 
Reymana. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Sponsorów i Partnerów, którzy 
przyczynili się do ukończenia prac modernizacyjnych. Dzięki ich pomocy kibice 
mogą dokonywać zakupów w komfortowych warunkach wraz z widokiem na 
stadion. 
 

W okresie 01.2021-06.2022 pierwsza drużyna Wisły Kraków rozegrała 26 
meczów w ramach rozgrywek Ekstraklasy, lecz z powodu pandemii koronawirusa 
spotkania w ramach piłkarskiej wiosny 2021 toczyły się bez udziału publiczności. 
Zniesienie restrykcji pozwoliło fanom na udział w potyczce, a łączna frekwencja 
w przytoczonym przedziale czasowym wyniosła 276.293 kibiców, co daje średnią 
15.350 na mecz. Najwyższa frekwencja została zanotowana podczas meczu 
derbowego z Cracovią i wynosiła 25.317 kibiców (7.11.2021). Sympatycy biorący 
udział w spotkaniach domowych zakupili w tym czasie 3983 karnetów 
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całosezonowych 2021/2022, 489 karnetów Jesień 2021 i 323 karnetów Wiosna 
2022. 
 
W sezonie 2020/2021 pierwsza drużyna przystąpiła do rozgrywek Ekstraklasy 
pod wodzą trenera Artura Skowronka, którego na początku grudnia 2020 zastąpił 
Peter Hyballa. W trakcie letniego oraz zimowego okienka transferowego szeregi 
zespołu zasiliło łącznie 12 zawodników, z kolei 17 piłkarzy pożegnało się ze stolicą 
Małopolski. W końcowym rozrachunku Biała Gwiazda z dorobkiem 33 oczek 
zakończyła ligowe zmagania na 13. miejscu. W grudniu 2021 roku 
mniejszościowymi współwłaścicielami Wisły Kraków zostali: Władysław Nowak, 
Adam Adamczyk i Adam Łanoszka. 
 
Ponadto do rozgrywek przystąpiły również drużyny z wiślackiej Akademii, która 
od 1 lipca 2020 roku znalazła się w strukturach piłkarskiej spółki. Zespoły z 
kategorii wiekowych U-15, U-17 oraz U-18 rywalizowały na szczeblu Centralnej 
Ligi Juniorów, gdzie najstarsza z ekip wywalczyła tytuł wicemistrza Polski.  
 
Przed startem nowej kampanii przeorganizowano dział sportu, za którego 
funkcjonowanie odpowiedzialny został Tomasz Pasieczny, obejmując funkcję 
Dyrektora Sportowego. Trenerskie stery 13-krotnego mistrza Polski trafiły 
natomiast w ręce Adriána Guľi. Drużynę wzmocniło 11 zawodników, a taka sama 
liczba graczy opuściła Kraków. Sezon 2021/2022 piłkarze Białej Gwiazdy 
rozpoczęli od zwycięstwa w meczu z Zagłębiem Lubin, które pozwoliło im objąć 
pierwsze miejsce w ligowej tabeli.  
 
Niesatysfakcjonujące wyniki osiągane w rozgrywkach PKO Bank Polski 
Ekstraklasy spowodowały zmianę na stanowisku trenera pierwszego 
szkoleniowca, a miejsce Adriána Guľi  zajął Jerzy Brzęczek. Były selekcjoner 
reprezentacji Polski podjął się zadania utrzymania Wisły Kraków na najwyższym 
szczeblu rozgrywkowym. Wdrożone działania mające na celu ustabilizowanie 
formy drużyny, w tym zimowe transfery (8 do klubu i 7 z klubu), w końcowym 
rozrachunku nie przyniosły oczekiwanych skutków, przez co Wisła Kraków - po 
26 latach nieprzerwanych występów - pożegnała się z Ekstraklasą. 
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1. Informacje o Spółce 

Spółka Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. (dawniej: Wisła Kraków S.A.) 

została utworzona Aktem Notarialnym Rep A Nr 3/96 z 2 stycznia 1996 roku. 

Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, przy ulicy Reymonta 20.  

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000130748. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 stycznia 1996 roku.  

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. działa w obszarze profesjonalnego 

prowadzenia drużyn piłkarskich w rozgrywkach organizowanych przez spółkę 

Ekstraklasa w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 (podmiot prowadzący 

rozgrywki w najwyższej klasie rozgrywkowej) oraz drużyn juniorskich 

uczestniczących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, której organizatorem 

jest Polski Związek Piłki Nożnej. 

Na podstawie umowy z Gminą Miejską Kraków i jednostkami jej podległymi Klub 

organizuje mecze piłkarskie ligi zawodowej na Stadionie Miejskim im. Henryka 

Reymana w Krakowie. 

W okresie sprawozdawczym członkami Zarządu Spółki byli: 

1. Dawid Błaszczykowski – Prezes Zarządu - od 20 kwietnia 2020 roku do 31 

lipca 2022 roku  

2. Maciej Bałaziński – Wiceprezes Zarządu – od 19 czerwca 2020 r.do 31 lipca 

2022 roku 

 

W okresie sprawozdawczym członkami Rady Nadzorczej byli: 

1. Tomasz Jażdżyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Jarosław Królewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
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3. Jakub Błaszczykowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

4. Michał Róg - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 21.06.2021 r. 

 

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, zaszła 

zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7 października 2022 r. z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Jarosław Królewski.  

Od 1 sierpnia 2022 roku do 22 listopada funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan 

Władysław Nowak. Po rezygnacji Władysława Nowaka - 25 listopada 2022 roku - 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu 

Jarosława Królewskiego. 

 

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki 

Zdarzeniach istotnie, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego 

zakończeniu: 

• W trakcie roku obrotowego Prokuratura Regionalna w Poznaniu 

kontynuowała śledztwo z art. 296 par. 1 kodeksu karnego przeciwko byłym 

członkom Zarządu Spółki w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej 

przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Spółka została 

zobligowana do wydania wszystkich rzeczy mogących stanowić dowód w 

sprawie, w szczególności dokumentacji księgowo – rachunkowej za okres 

pełnienia funkcji przez podejrzanych oraz umów zawieranych w tym okresie.  

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą: I DS. 3.2019 i na dzień 

sporządzenia niniejszego sprawozdania jest w toku. 

• W lutym 2021 roku Spółka uzyskała wsparcie w formie subwencji finansowej 

(Tarcza Finansowa PFR 2.0) w kwocie 3.500 tys. Złotych. Natomiast w lipcu 

2022 roku uzyskała decyzję o całkowitym umorzeniu zobowiązania 

wynikającego z subwencji. 

• W marcu 2021 roku Spółka pozyskała finansowanie zewnętrzne w formie 

pożyczek udzielonych przez p. Jakuba Błaszczykowskiego, p. Jarosława 

Królewskiego oraz p. Tomasza Jażdżyńskiego - w łącznej wysokości 3 mln 

złotych. 

• Spółka zakończyła sezon rozgrywkowy 2021/2022 na 17 miejscu w tabeli 

Ekstraklasy i w konsekwencji sezon 2022/2023 rozpoczęła w rozgrywkach 
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Piłkarskiej 1Ligi. Utrata miejsca w rozgrywkach Ekstraklasy powoduje stratę z 

przychodów z praw medialnych w wysokości ok. 10 mln złotych w okresie 

sezonu rozgrywkowego.  

• W związku z podniesieniem kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 4.875 tys. 

złotych, grono Akcjonariuszy powiększyło się o Panów Adama Adamczyka, 

Władysława Nowaka i Adama Łanoszkę. Każdy z nowych akcjonariuszy 

posiada udział w wysokości 3,75% w kapitale akcyjnym Spółki.  

• W listopadzie 2022 roku Pan Jarosław Królewski udzielił Spółce nowych 

pożyczek w kwocie 2.592.760 złotych oraz 480.000 EUR. 

 

3. Aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa  

Zobowiązania Spółki na koniec czerwca 2022 roku wyniosły 89,5 mln złotych z 

czego realne zobowiązania (z wyłączeniem długu historycznego wobec 

Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków i zobowiązań z tyt. otrzymanej 

subwencji PFR, która będzie podlegać umorzeniu) wynoszą ok. 43 mln złotych (w 

tym zobowiązania wobec Jakuba Błaszczykowskiego, Tomasza Jażdżyńskiego, 

Jarosława Królewskiego, Adama Adamczyka, Władysława Nowaka oraz Adama 

Łanoszki z tytułu uzyskanych pożyczek w kwocie 11,8 mln złotych), co oznacza 

ogólny wzrost zobowiązań o ok. 17 mln złotych w stosunku do stanu na koniec 

2020 roku. 

Na koniec okresu Klub osiągnął zysk netto w kwocie blisko 477 tys. złotych. Strata 

ze sprzedaży, z uwzględnieniem otrzymanych wpływów z darowizn (głównie ze 

Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków) i z wyłączeniem wpływu działalności 

transferowej, na 30 czerwca 2022 roku wyniosła blisko 16,2 mln złotych.  

Analiza bilansu spółki TS Wisła Kraków S.A. 

Na dzień 30 czerwca 2022 r. aktywa Spółki Akcyjnej wynosiły łącznie 29.429 tys. 

zł. Aktywa trwałe zwiększyły się z poziomu 5.281 tys. zł na dzień 31 grudnia 2020 

roku do poziomu 7.456 tys. zł na dzień 30 czerwca 2022 r. 

Saldo aktywów obrotowych na dzień 30 czerwca 2022 roku zwiększyło się do 

poziomu 21.973 tys. zł z poziomu 7.665 tys. zł (stan na koniec poprzedniego roku 

obrotowego) tj. o 14.308 tys. zł. 

Kapitał własny Spółki na 30 czerwca 2022 roku był ujemny i wyniósł -61.379 tys. 

zł, w porównaniu z kapitałem wynoszącym -66.731 tys. zł przypadającym na 31 
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grudnia 2020 r. Zmiana wielkości kapitału własnego wynikała z przeprowadzonej 

emisji akcji Spółki w kwocie 4.875 tys. złotych oraz z osiągniętym zyskiem netto 

w wysokości 477 tys. zł w okresie 18 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2022 

roku.  

Rezerwy na zobowiązania wynosiły 486 tys. zł na 30 czerwca 2022 roku i ich 

wartość zwiększyła się o 249 tys. zł w porównaniu z 31 grudnia 2020 roku.  

Zobowiązania długoterminowe na 30 czerwca 2022 roku wynosiły 45.358 tys. zł 

i reprezentowały głównie zobowiązania wobec Towarzystwa Sportowego Wisła 

Kraków w kwocie 42.980 tys. złotych oraz Wisła Sport Development sp. z o.o. sp. 

k. w kwocie 2.378 tys. złotych. W stosunku do poprzedniego okresu 

zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 6.390 tys. zł i wynikało to 

głównie z reklasyfikacji do zobowiązań krótkoterminowych.  

Saldo zobowiązań krótkoterminowych na koniec czerwca 2022 wynosiło 44.145 

tys. zł i zwiększyło się wobec stanu na koniec grudnia 2020 o kwotę 21.806 tys. 

zł.  

Saldo rozliczeń międzyokresowych na koniec czerwca 2022 roku wynosiło 819 

tys. zł i zmniejszyło się w stosunku do stanu na koniec grudnia 2020 roku o kwotę 

4.534 tys. zł.  

Analiza rachunku zysków i strat spółki TS Wisła Kraków S.A.   

Spółka akcyjna zakończyła rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2022 roku 

zyskiem netto w wysokości 477 tys. zł w porównaniu do straty netto w kwocie 

3.356 tys. zł poniesionej w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 

roku. 

Przychody operacyjne w bieżącym roku obrotowym osiągnęły wartość 56.295 

tys. zł, zaś za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku wynosiły 

28.805 tys. zł. Główne kategorie przychodów w bieżącym okresie to: reklama, 

prawa telewizyjne oraz działalność handlowa, a także bilety i karnety sezonowe 

na imprezy sportowe. 

Łączne koszty operacyjne w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem 

wyniosły 76.437 tys. zł, na co składały się głównie wynagrodzenia zawodników 

oraz usługi obce. 
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W bieżącym okresie Klub poniósł stratę ze sprzedaży w wysokości 20.142 tys. zł 

w porównaniu do straty 7.011 tys. zł zrealizowanej w poprzednim okresie. 

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 238 tys. zł wobec straty operacyjnej 

wynoszącej 2.502 tys. zł w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 

roku.  

Analiza przepływów pieniężnych spółki TS Wisła Kraków S.A. 

Saldo gotówki na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 1.904 tys. zł i zmniejszyło się 

w ciągu kolejnych 18 miesięcy do kwoty 1.176 tys. zł (stan na dzień 30 czerwca 

2022 roku). Ujemne przepływy netto z działalności operacyjnej w wysokości 

19.356 tys. zł zostały sfinansowane dodatnimi przepływami netto z działalności 

inwestycyjnej w kwocie 4.867 tys. zł oraz dodatnimi przepływami netto z 

działalności finansowej w kwocie 13.760 tys. zł.  

Ocena Zarządu Spółki co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności 

została szerzej opisana we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. 

Wybrane wskaźniki finansowe: 

Wskaźnik rentowności majątku za bieżący rok obrotowy wyniósł 4,0%. 

Wskaźnik rentowności netto sprzedaży za bieżący rok obrotowy wyniósł: 0,8%. 

Powyższe wskaźniki finansowe przyjmowały wartość ujemną w roku obrotowym 

zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Wskaźnik płynności I na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 0,5 i uległ 

zwiększeniu w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, kiedy wynosił 

0,3. 

Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami na dzień 30 czerwca 2022 roku 

wyniósł 308,6% i uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 

2020 roku, kiedy wynosił 652,8%. 
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4. Przewidywana sytuacja finansowa 

Ujemne kapitały własne, wysokie zadłużenie, spadek I drużyny z rozgrywek 

Ekstraklasy stanowią czynniki wskazujące na niepewność co do zdolności 

jednostki do dalszej kontynuacji działalności.  Zarząd Spółki po dniu bilansowym 

uzyskał zobowiązanie jednego z akcjonariuszy (Jarosława Królewskiego) o 

dalszym finansowaniu działalności Spółki na poziomie dopasowanym do potrzeb 

Spółki i wynikającym ze sporządzonych prognoz finansowych. W ramach 

realizacji zobowiązania akcjonariusz udzielił Spółce nowych pożyczek w kwocie 

2.592.760 złotych w dniu 22 listopada 2022 roku oraz 480.000 EUR w dniu 24 

listopada 2022 roku. Dodatkowo, w opracowaniu prognoz finansowych przyjęto 

następujące kluczowe założenia: 

• Zajęcie przez klub miejsca dającego awans do rozgrywek Ekstraklasy na 

koniec sezonu 2022/2023; 

• Wypełnienie przez Spółkę wymagań licencyjnych stawianych klubom w 

rozgrywkach piłkarskich w sezonie 2022/2023 i w kolejnych okresach;    

• Ograniczenie kosztów wynagrodzeń zawodników oraz sztabu sportowego; 

• Przeprowadzenie przez Klub transferów gotówkowych zawodników I 

Drużyny TS Wisła Kraków S.A. do innych klubów.  

 

Biorąc pod uwagę działania podjęte przez Zarząd do dnia sporządzenia 

niniejszego sprawozdania sporządzone prognozy finansowe oraz deklarację 

akcjonariusza do dalszego finansowania Spółki, w opinii Zarządu Spółka będzie w 

stanie kontynuować działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 

miesięcy od dnia bilansowego, w związku z czym sprawozdanie finansowe 

zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę w 

dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok 

od dnia bilansowego, tj. od 30 czerwca 2022 roku. 
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5. Działalność sportowo-szkoleniowa  

Okres sprawozdawczy obejmuje rundę wiosenną 2020/2021 oraz sezon 

2021/2022. 

W tym okresie klub prowadził działalność polegającą na organizacji imprez 

sportowych - meczów piłki nożnej na następujących szczeblach rozgrywek: 

• Ekstraklasa - I drużyna Wisły Kraków; 

• Centralna Liga Juniorów w kategoriach: 

• U-18, 

• U-17, 

• U-15. 

W okresie sprawozdawczym I drużyna Wisły Kraków uczestniczyła w 

rozgrywkach Ekstraklasy oraz Pucharu Polski, osiągając następujące wyniki: 

Wiosna 2020/2021 Sezon 2021/2022 

Rozgrywki Wynik sportowy Rozgrywki Wynik sportowy 

Ekstraklasa 13. miejsce 

(na koniec sezonu 

20/21) 

Ekstraklasa 

17. miejsce 

(na koniec sezonu 

21/22) 

Puchar Polski I runda Puchar Polski 1/4 finału 

 

W rozgrywkach Ekstraklasy od sezonu 2021/2022 uczestniczy 18 zamiast 16 

zespołów. Najwyższy poziom rozgrywek ligowych w Polsce po 34 kolejkach 

ligowych rozgrywanych systemem mecz i rewanż wyłania mistrza Polski.  

Pion sportowy i sztab trenerski I drużyny 

W okresie objętym sprawozdaniem TS Wisła Kraków była prowadzona przez trzy 

sztaby trenerskie przedstawione poniżej.  

Wiosna 2020/2021 Jesień 2021/2022 / 

Wiosna 2021/2022 
Wiosna 2021/2022 

Peter Hyballa - I 

trener 
Adrian Gula - I trener 

Jerzy Brzęczek - I 

trener 

Robin Adriaenssen- 

trener 

Martin Kojnok- trener 

przygotowania 

fizycznego 

Leszek Dyja- trener 

przygotowania 

fizycznego 
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przygotowania 

fizycznego 

Maik Drzensla- 

asystent 

Marian Zimen - 

asystent 

Radosław 

Sobolewski- 

asystent 

Kazimierz Kmiecik- 

asystent 
Ladislav Kubalik- 

asystent  

Tomasz 

Mazurkiewicz- 

asystent 

Grzegorz Żmija- 

trener bramkarzy 

Kazimierz Kmiecik- 

asystent 

Michał Siwierski- 

asystent 

Dominik Dyduła - 

analityk 

Maciej Kowal- trener 

bramkarzy 

Kazimierz Kmiecik- 

asystent 

 Dominik Dyduła - 

analityk 

Maciej Kowal- 

trener bramkarzy 

 
 

Dominik Dyduła - 

analityk 

 

Polityka transferowa klubu 

W okresie sprawozdawczym w składzie I drużyny Wisły Kraków doszło do 

następujących zmian: 

Transfery do klubu Transfery z klubu 

Wachowiak 

Krystian 

MKS 

Chojniczanka 

1930 Chojnice 

Janicki Rafał TS Podbeskidzie 

Uryga Alan  Wisła Płock 
Zdybowicz 

Przemysław 

LKS Orlęta Spomlek 

Radzyń Podlaski 

Młyński 

Mateusz 
Arka Gdynia 

Abramowicz 

Dawid 
Radomiak 

Rosa Kacper OKS Odra Opole Mak Michał Górnik Łęczna 

Biegański 

Mikołaj 

KS Skra 

Częstochowa 
Niepsuj David TS Podbeskidzie 

Sobol Hubert KKS Lech Poznań  
Silva Rocha 

Jean Carlos 
Pogoń Szczecin 
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Poletanović 

Marko 

RKS Raków 

Częstochowa 

Pawłowski 

Damian 
Zagłębie Sosnowiec 

Medved Zan 
SK Slovan 

Bratislava 
Boguski Rafał 

Puszcza 

Niepołomice 

Kone 

Souleymane 
KVC Westerlo Burliga Łukasz Wieczysta Kraków 

Mawutor David FC Zhetysu Duda Mateusz Garbarnia Kraków 

Radakovic Uros Sparta Praha Balicki Artur KS Legionovia 

Hanousek 

Matej 
Sparta Praha 

Moya Martinez 

Victor 
MKS Miedź Legnica 

Hugy Dor SKN St. Pölten Buchalik Michał Lechia Gdańsk 

El Mahdioui 

Aschraf 
FK AS Trencin Klemenz Lukas Honved FC 

Skvarka Michal Ferencvarosi TC Lis Mateusz Altay SK 

Kliment Jan FC Slovacko Yeboah Yaw Columbus Crew 

Kieszek Paweł Rio Ave FC 
El Mahdioui 

Aschraf 
Al Taawoun 

Cisse Alkhaly 

Momo 
VfB Stuttgart Fatos Beqiraj FC Astana 

Ring Sebastian Kalmar FF 
Buksa 

Aleksander 
FC Genoa 

Colley Joesph IK Sirius FK 
Felicio Brown 

Forbes 
Wuhan Yangtze 

Ondrasek 

Zdenek 
Tromsø IL Mawutor David 

Szachtior 

Karaganda 

Fernandez Luis Khor Fakkan Vullnet Basha Ionikos Nikeas 

Fazlagic Enis MSK Zilina 
Kone 

Souleymane 
 

Manu Elvis Ludogorets Hall Tim  

Tsitaishvili  

Heorhii 
FC Dynamo Kyiv Ring Sebastian Amiens SC 

Hall Tim Gil Vincente Frydrych Michal FC Banik Ostrava 

  
Poletanović 

Marko 
Zagłębie Lubin 

  Szota Serafin Widzew Łódź 
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W zakresie szkolenia młodzieży TS Wisła Kraków SA prowadzi własną Akademią 

Piłkarską, nad którą ma pełny nadzór i władzę. W okresie objętym niniejszym 

sprawozdaniem - w sezonach 2020/2021 oraz 2021/2022 - drużyny młodzieżowe 

osiągnęły poniższe wyniki sportowe: 

Drużyna Miejsce w sezonie 2020/2021 

CLJ U-18 2. miejsce - Wicemistrzostwo Polski 

CLJ U-17 
3. miejsce w gr. południowo-

wschodniej  

CLJ U-15 3. miejsce 

Drużyna Miejsce w sezonie 2021/2022 

CLJ U-18 4. miejsce 

CLJ U-17 2. miejsce - Wicemistrzostwo Polski 

CLJ U-15 
3. miejsce w gr. południowo-

wschodniej 

 

W okresie sprawozdawczym zawodnicy Wisły Kraków byli powoływani do kadr 

Polski w różnych kategoriach wiekowych. Wśród tych zawodników znaleźli się 

między innymi: Daniel Hoyo-Kowalski, Aleksander Buksa, Kacper Duda, Patryk 

Plewka, Piotr Starzyński, Kacper Chełmecki, Jakub Krzyżanowski, Kacper 

Skrobański, Konrad Gruszkowski, Mateusz Młyński, Kacper Przybyłko, Filip 

Baniowski, Jakub Stępak, Adam Pieniądz, Filip Przybyłko, Michał Głogowski, 

Wojciech Urbański. Ponadto F.B. Forbes otrzymał powołanie do drużyny 

narodowej Kostaryki, Enis Fazlagić znalazł się w kadrze Macedonii Północnej, 

Yaw Yeboah w kadrze Ghany, Gierogij Żukow do kadry Kazachstanu, Giorgy 

Tsitaishvili do kadry Gruzji. 
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6. Sprzedaż i marketing 

Hospitality: styczeń 2021 - czerwiec 2022  

Początek 2021 roku związany był z ograniczeniami wynikającymi z pandemii 

koronawirusa. Kolejne miesiące przyniosły jednak stopniowe znoszenie 

restrykcji, co było równoznaczne z powrotem gości do Stref Biznesowych, którzy 

regularnie pojawiali się w sektorach Maxfliz VIP Gold oraz w ORLEN OIL VIP Silver 

(sektor ten zyskał Sponsora tytularnego od momentu podpisania umowy z 

nowym Sponsorem Strategicznym w czerwcu 2021 roku). W sezonie piłkarskim 

2021/2022 tylko 3 z 33 skyboxów nie miały swoich długoterminowych 

najemców, w związku z czym były oferowane w najmie krótkoterminowym.  

W marcu 2021 roku odbyła się druga edycja Gali Wisła Biznes, podczas której 

Wisła Kraków nagrodziła Sponsorów i Partnerów wspierających Klub w 

następujących kategoriach: Sponsor Klubu (LV Bet Zakłady Bukmacherskie, 

Macron, Nowak-Mosty, Socios Wisła Kraków, ASTOR, CASS Construction and 

Steel Structures, PRODiM, All in! Games), Wyjątkowy Projekt (Stowarzyszenie 

SOCIOS Wisła Kraków), Wiślackie Zaangażowanie (PRODiM) oraz Lojalność w 

Biznesie (Volvo Wadowscy Kraków).  

Sponsoring: styczeń 2021 - czerwiec 2022  

W styczniu 2021 roku Biała Gwiazda nawiązała współpracę barterową z firmą 

Emeralld, która zapewnia wsparcie merytoryczne, sprzętowe i produktowe w 

kwestii utrzymania muraw na stadionie oraz w Centrum Treningowym Orlen Oil 

w Myślenicach. Również w styczniu odbyła się prezentacja dedykowanych 

koszulek meczowych od Sponsora technicznego - firmy Macron. W maju 2021 

roku przedłużona została umowa sponsoringowe z firmą ASTOR, dzięki czemu na 

koszulkach meczowych pierwszej drużyny Wisły Kraków pojawiło się logo 

AVEVA.  

Czerwiec 2021 roku wiązał się z historycznym wydarzeniem, którym było 

dołączenie do społeczności biznesowej Klubu Sponsora Strategicznego firmy 

Orlen Oil. Spółka swoim patronatem objęła również Akademię Wisły Kraków, a 

logo firmy oraz marki Platinum pojawiło się m.in. na strojach zawodników 

pierwszej drużyny. W tym samym miesiącu firma Nowak-Mosty została 

Sponsorem Strategicznym obchodów 115-lecia Klubu.  

W lipcu 2021 roku Volvo Wadowscy zostali Sponsorem Motoryzacyjnym Wisły 

Kraków, natomiast w sierpniu rozegrany został mecz z okazji 115-lecia istnienia 

Wisły Kraków, którego Sponsorem został Orlen Oil. Ponadto PRODiM przedłużył 
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współpracę sponsoringową z Klubem, a PKO Bank Polski został Oficjalnym 

Partnerem Wisły Kraków oraz Akademii.  

2022 rok rozpoczął się od nawiązania współpracy sponsorskiej z firmą Texom. W 

kolejnym miesiącu Partnerem Białej Gwiazdy została firma Allspace.com. W 

marcu 2022 roku firma Tadex-Pol została z kolei Sponsorem sekcji AMP Futbol.  

W kwietniu 2022 roku powstał nowy Fanshop Wisły Kraków. Partnerami projektu 

zostały firmy Interior Commercial Space, Stowarzyszenie SOCIOS Wisła Kraków, 

Maxfliz, Expander Integrator IT oraz Stalco.  

Na sprzęcie meczowym Wisły Kraków w sezonie 2020/2021 znalazły się 

logotypy następujących firm / organizacji: LV Bet Zakłady Bukmacherskie, 

Stowarzyszenie SOCIOS Wisła Kraków, Nowak-Mosty, Kawasaki Robotics, CASS 

Construction and Steel Structures oraz Gminy Miejskiej Kraków.  

Z kolei w sezonie 2021/2022 układ sponsorski na sprzęcie meczowym pierwszej 

drużyny wyglądał następująco: Orlen Oil oraz Platinum, Stowarzyszenie SOCIOS 

Wisła Kraków, Nowak-Mosty, Aveva, CASS Construction and Steel Structures 

oraz LV Bet Zakłady Bukmacherskie. 

Sponsorzy Wisły Kraków sezon 2020/2021:  

1. LV Bet Zakłady Bukmacherskie - Sponsor Główny, 

2. Nowak-Mosty - Oficjalny Sponsor,  

3. CASS (Constructions and Steel Structures) - Oficjalny Sponsor,  

4. Stowarzyszenie SOCIOS Wisła Kraków - Oficjalny Sponsor,  

5. Astor (Aveva) - Oficjalny Sponsor,  

6. PRODiM - Oficjalny Sponsor,  

7. Macron - Sponsor Techniczny,  

8. All in! Games - Sponsor Sekcji e-sportowej. 

Sponsorzy Wisły Kraków sezon 2021/2022:  

1. Orlen Oil - Sponsor Strategiczny,  

2. Nowak-Mosty - Oficjalny Sponsor,  

3. CASS (Constructions and Steel Structures) - Oficjalny Sponsor,  

4. Stowarzyszenie SOCIOS Wisła Kraków - Oficjalny Sponsor,  
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5. Astor (Aveva) - Oficjalny Sponsor,  

6. PRODIM - Oficjalny Sponsor,  

7. Texom - Oficjalny Sponsor,  

8. LV Bet Zakłady Bukmacherskie - Oficjalny Sponsor,  

9. Macron - Sponsor Techniczny,  

10. All in! Games - Sponsor Sekcji e-sportowej. 

Całą społeczność biznesową skupioną wokół Wisły Kraków (www.wislabiznes.pl) 

tworzyło niemal 100 firm.  

W tym czasie Partnerami Klubu były następujące firmy:  

a) Brilliant Group (marki Beloud i Besite),  

b) Coca-Cola,  

c) Copy Office,  

d) Creative Group 303,  

e) Dasta Invest,  

f) Dematec,  

g) Expander Integrator IT,  

h) Foodcare (również jako Sponsor Sektora Rodzinnego),  

i) Go Rental Cars,  

j) Hotel Niebieski,  

k) Intense Group,  

l) Interior Commercial Space,  

m) KIM Group,  

n) Maxfliz  

o) Novotel City West Kraków,  

p) Olimp Sport Nutrition,  

q) Oshee,  

r) Salumanus,  
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s) Profix,  

t) Arida,  

u) Body Balance. 

Ticketing  

W okresie 01.2021-06.2022 TS Wisła Kraków SA rozegrała 26 meczów w ramach 

rozgrywek Ekstraklasy oraz mecz jubileuszowy z SSC Napoli, który uświetnił 

obchody 115-lecia klubu. Z powodu trwającego stanu epidemiologicznego mecze 

w rundzie wiosennej 2021 roku były rozegrane przy pustych trybunach. 

Zniesienie obostrzeń pozwoliło kibicom wrócić na obiekt, a łączna frekwencja w 

tych spotkaniach wynosiła 276.293 kibiców, co daje średnią 15.350* na mecz 

(średnia liczona tylko dla meczów z kibicami). 

Szczegółowe dane w sezonie 2020/2021, w rundzie jesiennej 2021/2022 oraz w 

rundzie wiosennej 2021/2022 przedstawiają się następująco:  

• Wiosna 2021: 9 meczów z łączną frekwencją 0 kibiców (wszystkie mecze 

bez kibiców);  

• Jesień 2021: 10 meczów z łączną frekwencją 158.239 kibiców, średnia na 

mecz 15.824;  

• Wiosna 2022: 8 meczów z łączną frekwencją 118.054, średnia na mecz 

14.756. 

W tym okresie sprzedano:  

• 0 karnetów Wiosna 2021,  

• 3983 karnetów całosezonowych 2021/2022,  

• 489 karnetów Jesień 2021,  

• 323 karnetów Wiosna 2022.  

 

Największa frekwencja została zanotowana podczas meczu derbowego z 

Cracovią - 25.317 kibiców (7.11.2021 r.).  

Merchandising  
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Okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku zakończył się 

przychodami ze sprzedaży towarów na poziomie 4.160 tys. złotych.  

• W związku z obchodami 115-lecia Klubu została wprowadzona 

dedykowana kolekcja gadżetów. Były to limitowane piłki retro, koszulki 

bawełniane, kubki, smyczki, poduszki i inne produkty. Zwieńczeniem 

obchodów był mecz z SSC Napoli, w którym zawodnicy Białej Gwiazdy 

zagrali w specjalnie przygotowanych koszulkach jubileuszowych w 

limitowanej liczbie1906 sztuk. Dodatkowo przy okazji meczu stworzona 

została dedykowana kolekcja; 

• W kwietniu 2022 roku udało się otworzyć Official Fanshop Wisły Kraków - 

to całkowicie nowa przestrzeń dla sympatyków klubu. Od tego momentu 

kibice mogą dokonywać zakupów w komfortowych warunkach, 

wybierając z pośród setek różnorodnych produktów dostosowanych do 

wieku i potrzeb. 

Działania promocyjne:  

• Koszulka jubileuszowa; 

• Nowe kolekcja odzieżowe; 

• Bluza retro; 

• Kolekcja Macron; 

• Wsparcie sprzedaży poprzez produkcję klipów promocyjnych i sesji 

fotograficznych; 

• Koszulki personalizowane;  

• Poszerzenie asortymentu dla kobiet i akcesoriów. 

Marketing:  

• Kontynuacja wirtualnych biletów i pakietów Wiosna 2021, które 

pozwoliły wesprzeć klub w czasach covidowych i utrzymać relacje z 

kibicami; 

• Obchody 115-lecia klubu, które rozpoczęły się w 2021 roku i trwały pełne 

dwanaście miesięcy.  To czas, w którym wydarzeniom towarzyszyły 

okazjonalne elementy, w tym okolicznościowe logo klubu, ambasadorzy 

uczestniczący w przedsięwzięciach, wybór jedenastek 115-lecia Retro i 

Złotej Ery, produkcja limitowanej koszulki jubileuszowej we współpracy z 

firmą Macron, pamiątkowe tablice przedstawiające zawodników i 

trenerów wybranych w ramach głosowania, bieg na 1906 metrów. 
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Główny punkt stanowił mecz z SSC Napoli, które zjawiło się przy R22, by 

wspólnie z Białą Gwiazdą świętować jubileusz.  

3. Otwarcie Official Fanshop przypadło na kwiecień 2021 roku i było długo 

wyczekiwanym momentem przez całą społeczność zgromadzoną wokół Wisły 

Kraków. Nowy sklep to wyjątkowa przestrzeń wkomponowana w Stadion 

Miejski im. H. Reymana dająca możliwość dokonywania zakupów w 

komfortowych warunkach. W Official Fanshop każdy z sympatyków Białej 

Gwiazdy znajdzie coś dla siebie, wybierając spośród bogatego asortymentu. 

4. Zmiana systemu biletowego - w czerwcu 2021 roku obsługę systemu 

sprzedaży wejściówek przejęła firma Roboticket, która dostarcza nowoczesne 

rozwiązania obiektom sportowym i klubom w Polsce oraz w Europie, 

specjalizując się w integracji poszczególnych usług. Krok ten stanowi odpowiedź 

na potrzeby fanów.  

 

7. Badania i rozwój 

Spółka w okresie sprawozdawczym nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych. 

8. Akcje własne 

Spółka w okresie sprawozdawczym nie nabywała własnych akcji. 

9. Oddziały 

Spółka w okresie sprawozdawczym nie posiadała oddziałów. 

  



str. 21 

 

10. Instrumenty finansowe 

Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową Spółki, w szczególności ryzyko 

płynności, kredytowe i kursowe. Spółka nie wykorzystuje w swojej działalności 

finansowej instrumentów finansowych innych niż pożyczki, należności i 

zobowiązania. 

W szczególności Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie 

wykorzystywała instrumentów finansowych w celu ograniczania ryzyka, w 

szczególności ryzyka zmiany cen, kredytowego lub utraty płynności finansowej. 

 

 

______________________________ 

Jarosław Królewski   

Prezes Zarządu 

  

 

  

Kraków, 1 grudnia 2022 r. 
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