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1. Pismo Zarządu 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

W imieniu Zarządu „Ruchu” Chorzów S.A. pragniemy przedstawić Państwu raport podsumowujący działalność  

„Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie ( zw. dalej „Spółką” ) począwszy od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 

r. Ubiegły rok obrotowy obfitował w wiele ważnych dla Spółki wydarzeń, które przyczyniły się do jej 

intensywnego rozwoju. W części zatytułowanej „Sprawozdanie”, Zarząd wybrał najważniejsze wydarzenia 

ostatniego roku obrotowego, istotne dla Spółki i jej akcjonariuszy. 

 

                                                                                                                Z poważaniem, 

  

     Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 

         „Ruchu” Chorzów S.A.                                                                     „Ruchu” Chorzów S.A. 

 

         Dariusz Smagorowicz                                                             Mirosław Mosór 
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2. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 

30.06.2014 
Stan na 30.06.2015 

Stan na 

30.06.2014 

Stan na 

30.06.2015 

PLN EUR 

Kapitał własny -22 611 299,19 -24 193 827,96 -5 434 232,78 -5 768 126,06 

Kapitał podstawowy 18 676 695,00 21 676 695,00 4 488 619,05 5 168 008,53 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
43 068 599,39 48 894 954,80 10 350 789,35 11 657 198,84 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 41 245 297,81 47 089 341,70 9 912 590,50 11 226 716,98 

Aktywa razem 20 457 300,20 24 701 126,84 4 916 556,56 5 889 072,77 

Należności długoterminowe 16 504,22 46 504,22 3 966,50 11 087,22 

Należności krótkoterminowe 6 300 915,82 7 926 402,05 1 514 315,61 1 889 758,26 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
124 650,67 153 045,87 29 957,62 36 488,14 

 

Wybrane dane finansowe 

okres od 

01.01.2013 do 

30.06.2014 

okres od 

01.07.2014 do 

30.06.2015 

okres od 

01.01.2013 do 

30.06.2014 

okres od 

01.07.2014 do 

30.06.2015 

PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 
16 985 102,16 17 909 199,02 4 082 074,11 4 269 788,06 

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 214 274,40 -1 869 486,66 -772 494,99 -445 710,15 

Amortyzacja 1 052 879,14 561 323,92 253 041,20 133 826,99 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 
-4 546 895,02 -460 490,70 -1 092 767,19 -109 787,03 

Zysk (strata) brutto -8 751 129,83 -8 082 528,76 -2 103 181,96 -1 926 980,92 

Zysk (strata) netto -8 740 913,43 -8 082 528,76 -2 100 726,63 -1 926 980,92 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
-10 460 092,83 -9 482 628,18 -2 513 901,52 -2 260 782,99 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
-66 519,72 -401 135,00 -15 986,86 -95 635,85 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 
10 641 870,13 9 912 158,38 2 557 588,53 2 363 188,63 

Przepływy pieniężne netto, razem 115 257,58 28 395,20 27 700,16 6 769,79 

Liczba akcji (w szt.) 18 676 695 21 676 695   

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  -0,4681 -0,3729   
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Wartość księgowa na jedną akcję -1,2107 -1,1162   

 

Przeliczenia kursu 30.06.2014 30.06.2015 

Kurs euro na dzień bilansowy  4,1609 4,1944 

Średni kurs euro w okresie 01.07 do 30.06 4,2311 4,1670 
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3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. Sprawozdanie finansowe dotyczy: 

„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie, ul. Cicha 6 

   Spółka  wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – 

Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224997. 

   Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność sportowa – PKD 9311Z. 

2. Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 

3. Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się 01.07.2014 r. i kończący się 

30.06.2015 r. 

Spółka sporządza sprawozdanie za inny rok obrotowy niż rok kalendarzowy. Rok obrotowy trwa od lipca 

do czerwca następnego roku kalendarzowego. Zmiana roku obrotowego wynika ze specyfiki rozgrywek 

piłkarskich. Sezon rozgrywek obejmuje okres od lipca do czerwca, więc wszystkie przychody będą ujęte 

w jednym roku obrotowym, a nie jak poprzednio – gdy  rok obrotowy ( pokrywający się z rokiem 

kalendarzowym) obejmował częściowo dwa różne sezony rozgrywek. Zmiana roku obrotowego pozwoli 

dokładniej ująć wszystkie przychody i wydatki dotyczące danego sezonu.        

4. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie 

sprawozdanie finansowe. 

 

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden 

rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym zakresie.  

 

Zarząd  podejmuje oraz  planuje  podjąć szereg działań mających na celu zwiększenie płynności finansowej 

oraz polepszenie ogólnej sytuacji Spółki. Zarząd prowadzi również negocjacje w sprawie pozyskiwania 

nowych sponsorów. 

W planach  Zarządu  jest  również zwiększenie aktywności marketingowej, która w konsekwencji będzie 

zmierzać do pozyskania nowych sponsorów oraz  ustabilizowanie sytuacji  drobnego akcjonariatu, jak 

i poprawienie frekwencji na meczach. 

Plany i zamierzenia Spółki na przyszły okres sprawozdawczy zostały opisane w sprawozdaniu zarządu 

z uwzględnieniem planowanych zmian  i przewidywanego rozwoju, które wpłyną w przyszłości na 

poprawę wyników ekonomicznych oraz wyeliminowanie strat z działalności operacyjnej. 

Rozszerzenie ochrony znaków  towarowych  zarejestrowanych  przez Spółkę z pewnością zwiększy 

przychody z umów licencyjnych. Ponadto planowane są na szeroką skalę  wydarzenia, mające  na celu 

uatrakcyjnienie i rozpropagowanie wśród kibiców i potencjalnych  inwestorów  zakupu  akcji  Ruch 

Chorzów S.A.  

Na uwagę zasługuje również fakt, iż Spółka oczekuje na zakończenie postępowań  windykacyjnych  wobec 

swoich dłużników.  

Pozytywne zakończenie prowadzonych  negocjacji z potencjalnymi sponsorami znacznie poprawi poziom 

płynności finansowej oraz pozwoli na bieżące regulowanie zobowiązań jak i pomoże szybciej spłacić 

zaciągnięte zobowiązania. 

Zdaniem Zarządu podjęte działania zostaną zakończone powodzeniem. 
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6. Charakterystyka przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów w zakresie dającym prawo wyboru 

jednostce. 

Zasady ( polityka) rachunkowości 

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym za okres  01.07.2013 do 30.06.2014 roku, obejmującym 

bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych 

oraz noty objaśniające sporządzone zostały zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

 Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez Spółkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych, 

nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, przeznaczonym do używania na własne potrzeby Spółki. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 

oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł 

amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wprowadzenia do ewidencji. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównoważone z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. 

Do środków trwałych zalicza się: 

a) Nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowanie gruntów, budowle, budynki  

przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki; 

b) Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; 

c) Ulepszenia w obcych środkach trwałych. 

 Środki trwałe w budowie, to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już 

istniejących obiektów. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich 

budowy i oddania do użytkowania. 

Środki trwałe Spółka wycenia na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartości nakładów poniesionych na 

ich ulepszenie (przebudowę, modernizację, rekonstrukcję). 

 Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności 

składników majątku. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu 

następujących okresów: 

1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-40lat 

2. Urządzenia techniczne i maszyny 3-14 lat 

3. Środki transportu 3-5 lat 

4. Inne środki trwałe 5-10 lat 
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 Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych Spółka dokonuje począwszy od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. Środki trwałe, których 

wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zaliczane są do zużycia materiałów w miesiącu ich nabycia. 

Należności 

 Spółka kwalifikuje należności z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe oraz od jednostek 

powiązanych i od pozostałych jednostek. 

 Do należności krótkoterminowych Spółka zalicza ogół należności z tytułu dostaw i usług (bez względu 

na termin wymagalności), a także całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów 

finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

 Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności. W wycenie tej uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki 

w zapłacie, jeżeli Spółka nie zrezygnowała z ich dochodzenia. Należność główną na dzień bilansowy 

powiększa się o odsetki tylko wówczas, gdy Spółka obciąży odsetkami dłużnika, wystawioną w tym celu 

notą księgową oraz w każdym przypadku, gdy w umowie (np. o pożyczkę lub z innego tytułu) odsetki takie 

zostały  przewidziane. 

 Odpisu aktualizującego Spółka dokonuje uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty 

w stosunku do należności: 

 od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nie 

objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 

 od dłużników w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie ich upadłości, gdy ich majątek nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości 

należności 

 kwestionowanych przez dłużnika oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny jego 

sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – 

do wysokości należności niepokrytej gwarancją  lub innym zabezpieczeniem, 

 nieprzeterminowanych o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności – w pełnej wysokości 

należności, 

 przeterminowanych – według oceny indywidualnej  

 Odpisy aktualizujące wartości należności Spółka zalicza do pozostałych kosztów operacyjnych lub do 

kosztów operacji finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis z tytułu aktualizacji. 

 Należności umorzone przedawnione lub nieściągalne, zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizacyjne ich wartości. 

 W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności (np. 

zmiana sytuacji majątkowej dłużnika), równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio odpisanej 

wartości Spółka zalicza do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów z operacji finansowych. 

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 

Do rozchodu rzeczowych aktywów obrotowych Spółka stosuje metodę FIFO “pierwsze przyszło – pierwsze 

wyszło”. 
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 Wycena poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest dla  

materiałów i towarów według cen nabycia, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. 

 Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą ich 

wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania 

przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych składników obrotowych jest odnoszona 

na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 

Rozliczenia międzyokresowe (aktywne) 

 Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych 

kosztów, z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Zaliczone do aktywów Spółki rozliczenia 

międzyokresowe kosztów są następnie, stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, odpisywane 

w ciężar odpowiednich kont wynikowych –aż do chwili, kiedy na wynik zostaną przeniesione wszystkie 

koszty zaliczone  uprzednio do aktywów. Czas i sposób rozliczenia uzależniony jest od charakteru 

rozliczanych kosztów. 

 Do rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółki zalicza się: 

 koszty pośrednictwa finansowego – rozliczane proporcjonalnie przez cały okres trwania 

kontraktu zawodnika, 

 koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy 

sprawozdawcze, 

 koszty umów cesji wierzytelności – rozliczane przez cały okres trwania umowy do momentu 

wymagalności, 

 inne koszty proste i złożone, poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące 

przyszłych okresów, których zaliczenie – ze względu na ich wielkość - może powodować 

zniekształcenie wyniku finansowego. 

Kapitały 

 Spółka ujmuje kapitały własne w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z podziałem na ich 

rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa. 

 Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej z wpisem 

w rejestrze sądowym. 

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest zgodnie ze Statutem Spółki z odpisu z zysku, z nadwyżki osiągniętej 

przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

 

Rezerwy 

 Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. 

Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

 na Spółce ciąży istniejący obowiązek ( prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych; 

 prawdopodobne jest, ze spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków 

uosabiających korzyści ekonomiczne; 

 można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. 

 Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: 
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 pozostałe rezerwy ( m.in. z tytułu skutków toczących się postępowań przeciwko Spółce lub innych 

przyszłych zobowiązań wynikających ze spraw w toku). 

 Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne. Powstanie 

zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie rezerwy. 

 

 

Zobowiązania 

 Zobowiązaniem Spółki jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń 

o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 

aktywów Spółki. Zobowiązania Spółka dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe oraz zobowiązania 

wobec jednostek powiązanych i pozostałych jednostek. Na dzień bilansowy Spółka wycenia zobowiązania 

z tytułu dostaw i usług w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Rozliczenia międzyokresowe ( pasywne) 

 Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują: 

- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 

- rozliczenia międzyokresowe przychodów. 

 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów bieżącego okresu, 

których pokrycie nastąpi w przyszłości. Rozliczenia te Spółka stosuje w odniesieniu do kosztów 

występujących nieperiodycznie, a wymagających równomiernego rozłożenia na poszczególne okresy 

sprawozdawcze. 

 Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń na rzecz Spółki 

przez kontrahentów i których kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. 

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów stosowane są do rozliczania umów sponsorskich, umów 

reklamowych i umów sprzedaży praw medialnych, które zawierane są na cały sezon i fakturowane 

transzami bądź w całości jednorazowo. Takie rozwiązanie pozwala ustabilizować poziom przychodów w 

poszczególnych miesiącach. 

 

Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych.  

 Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych, wykazane w księgach 

rachunkowych, Spółka wycenia według średniego kursu NBP, ogłoszonego dla danej waluty. Nadwyżka 

dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi powstająca z tytułu rozliczenia aktywów 

i zobowiązań finansowych w ciągu roku oraz wyceny aktywów i zobowiązań ujmowana jest w przychodach 

finansowych okresu, natomiast nadwyżka ujemnych różnic finansowych nad dodatnimi w kosztach 

finansowych. 

 

Przychody i koszty działalności operacyjnej 

 Przychody ze sprzedaży towarów i produktów stanowią kwotę należną z tego tytułu od odbiorcy 

pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług. 

 Koszty sprzedanych towarów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży 

i obejmują wartość sprzedanych produktów (usług) i innych składników wycenionych po koszcie 

wytworzenia. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością Spółki. 

W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów 

trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne. 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2014 r. DO 30.06.2015 r.  str. 11 
 

 W skład pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych 

składników rzeczowych aktywów trwałych, koszty tworzonych rezerw, niezawinione niedobory 

inwentaryzacyjne, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne. 

 

Przychody i koszty finansowe 

 Przychody finansowe obejmują, przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od udzielonych 

pożyczek, rachunków bankowych oraz dodatnie różnice kursowe.  

 Koszty finansowe obejmują odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, zapłacone prowizje oraz 

ujemne różnice kursowe powstałe z operacji w walutach obcych. 

 W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo. 

 

7. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 

3.2.  Bilans 

BILANS na dzień 30.06.2015 r. ( w złotych )   

       

     Stan na dzień 

    Wyszczególnienie 30.06.2014 30.06.2015 

1   2 3 

AKTYWA      

A. AKTYWA TRWAŁE 13 556 761,52 14 622 599,17 

 I. Wartości niematerialne i prawne 86 472,48 1 055 011,35 

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   

  2. Wartość firmy   

  3. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - ZAWODNICY  84 805,76 1 055 011,35 

  4. pozostałe wartości niematerialne i prawne 1 666,72 0,00 

  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

 II. Rzeczowe aktywa trwałe 417 017,82 384 079,60 

  1. Środki trwałe 417 017,82 384 079,60 

   a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   

   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 146 068,67 128 862,07 

   c) urządzenia techniczne i maszyny 49 489,65 41 561,11 

   d) środki transportu 18 593,86 6 850,42 
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   e) inne środki trwałe 202 865,64 206 806,00 

  2. Środki trwałe w budowie   

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   

 III. Należności długoterminowe 16 504,22 46 504,22 

   1. Od jednostek powiązanych   

   2. Od pozostałych jednostek 16 504,22 46 504,22 

    a) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU TRANSFERÓW    

 IV. Inwestycje długoterminowe 13 032 767,00 13 032 767,00 

   1. Nieruchomości   

   2. Wartości niematerialne i prawne   

   3. Długoterminowe aktywa finansowe 13 032 767,00 13 032 767,00 

    a) w jednostkach powiązanych 12 974 187,00 12 974 187,00 

        - udziały lub akcje 12 974 187,00 12 974 187,00 

        - inne papiery wartościowe   

        - udzielone pożyczki   

        - inne długoterminowe aktywa finansowe   

    b) w pozostałych jednostkach 58 580,00 58 580,00 

        - udziały lub akcje 58 580,00 58 580,00 

        - inne papiery wartościowe   

        - udzielone pożyczki   

        - inne długoterminowe aktywa finansowe   

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 000,00 104 237,00 

   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 000,00 104 237,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 6 900 538,68 10 078 527,67 

 I. Zapasy 266 281,83 350 069,84 

  1. Materiały 200 973,14 176 125,16 
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  2. Półprodukty i produkty w toku   

  3. Produkty gotowe   

  4. Towary 65 308,69 91 544,68 

  5. Zaliczki na dostawy  82 400,00 

 II.  Należności krótkoterminowe 6 300 915,82 7 926 402,05 

  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

        - do 12 miesięcy   

        - powyżej 12 miesięcy   

   b) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU TRANSFERÓW    

   c) inne   

  2. Należności od pozostałych jednostek 6 300 915,82 7 926 402,05 

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 069 787,66 3 242 794,60 

        - do 12 miesięcy 2 069 787,66 3 242 794,60 

        - powyżej 12 miesięcy   

   b) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU TRANSFERÓW  0,00 0,00 

   c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 

509 560,02 499 849,60 

   d) inne 3 721 568,14 4 183 757,85 

   e) dochodzone na drodze sądowej   

 III. Inwestycje krótkoterminowe 165 179,44 201 974,64 

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 165 179,44 201 974,64 

   a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

       - udziały lub akcje 0,00 0,00 

       - inne papiery wartościowe  0,00 0,00 

       - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 

   b) w pozostałych jednostkach 40 528,77 48 928,77 
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       - udziały lub akcje   

       - inne papiery wartościowe    

       - udzielone pożyczki 40 528,77 48 928,77 

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

   c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 124 650,67 153 045,87 

       - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 124 650,67 153 045,87 

       - inne środki pieniężne   

       - inne aktywa pieniężne   

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 168 161,59 1 600 081,14 

AKTYWA RAZEM: 20 457 300,20 24 701 126,84 

       

PASYWA      

              1   2 3 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -22 611 299,19 -24 193 827,96 

 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 18 676 695,00 21 676 695,00 

 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   

 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

 IV. Kapitał (fundusz zapasowy) 2 983 671,86 2 983 671,86 

 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

 VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)   

 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -35 530 752,62  -44 271 666,06 

 VIII

. 

Zysk (strata) netto -8 740 913,43 -8 082 528,76 

 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   

 X. Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji 0,00 3 500 000,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 43 068 599,39 48 894 954,80 

 I. Rezerwy na zobowiązania 1 423 301,58 305 613,10 
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  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

  2.Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 354 512,00 230 913,32 

  3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 68 789,58 74 699,78 

    - długoterminowa   

    - krótkoterminowa 68 789,58 74 699,78 

 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

  1. Wobec jednostek powiązanych   

  2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

   a) kredyty i pożyczki   

   b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

   c) inne zobowiązania finansowe   

   d) ZOBOWIĄZANIA  Z TYTUŁU TRANSFERÓW   

   e) inne   

  III. Zobowiązani krótkoterminowe 41 245 297,81 47 089 341,70 

  1. Wobec jednostek powiązanych 2 274 630,04 325 000,00 

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 225 000,00 325 000,00 

     - do 12 miesięcy 225 000,00 325 000,00 

     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

   b) ZOBOWIĄZANIA  Z TYTUŁU TRANSFERÓW 0,00 0,00 

   c) inne 2 049 630,04 0,00 

  2. Wobec pozostałych jednostek 38 970 667,77 46 764 341,70 

   a) kredyty i pożyczki 11 529 175,78 12 112 994,99 

   b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

   c) inne zobowiązania finansowe 13 622 772,14 22 229 696,70 

   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 715 815,26 4 740 817,09 

     - do 12 miesięcy 5 715 815,26 4 740 817,09 

     - powyżej 12 miesięcy   
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   e) ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU TRANSFERÓW  195 237,16 126 742,85 

   g) zaliczki na otrzymane na dostawy   

   h) zobowiązania wekslowe  752 830,28 

   i) z tytułu podatków, ceł,  i innych świadczeń 2 278 509,11 2 891 030,80 

   j) z tytułu ZUS  732 429,59 725 707,18 

   k) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 905 827,00 379 089,72 

   l) z tytułu wynagrodzeń 2 016 785,33 1 528 007,58 

   m) inne 1 974 116,40 1 277 424,51 

  3. Fundusze specjalne   

 IV.  Rozliczenia międzyokresowe 400 000,00 1 500 000,00 

  1. Ujemna wartość firmy   

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 400 000,00 1 500 000,00 

    - długoterminowe   

    - krótkoterminowe 400 000,00 1 500 000,00 

PASYWA RAZEM: 20 457 300,20 24 701 126,84 

 

 

3.3.Rachunek zysków i strat 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT    

(WARIANT PORÓWNAWCZY)   

 za okres od 01.07.2014 - 30.06.2015   

 

Wyszczególnienie 

 Kwota w złotych za rok: 

  

 

 01.07.2013-

30.06.2014 

01.07.2014-

30.06.2015 

                         1  2 3 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 16 985 102,16 17 909 199,02 

  w tym: od jednostek powiązanych   
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 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 831 993,30 17 275 418,83 

 II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna 

-229 016,97 67 554,07 

 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  

 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 382 125,83 566 226,12 

B. Koszty działalności operacyjnej 20 199 376,56 19 778 685,68 

 I. Amortyzacja  1 052 879,14 561 323,92 

 II.  Zużycie materiałów i energii 670 817,07 794 277,07 

 III. Usługi obce w tym:  6 147 441,45 8 223 970,87 

 IV. Podatki i opłaty, w tym:  18 251,45 88 252,73 

   - podatek akcyzowy   

 V. Wynagrodzenia  10 995 686,45 8 698 739,65 

 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 686 812,07 493 993,24 

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 383 085,15 642 916,73 

 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 244 403,78 275 211,47 

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) -3 214 274,40 -1 869 486,66 

D. Pozostałe przychody operacyjne 422 400,68 3 922 941,35 

 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 871 036,28 

 II.  Dotacje  112 947,58 159 275,35 

 III. Inne przychody operacyjne 309 453,10 2 892 629,72 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 755 021,30 2 513 945,39 

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

 II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 216 024,19 179 667,65 

 III. Inne koszty operacyjne 1 538 997,11 2 334 277,74 

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) -4 546 895,02 -460 490,70 

G. Przychody finansowe  68 776,08 130 167,44 

 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

   - od jednostek powiązanych   
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 II. Odsetki, w tym:  68 595,62 8 415,59 

   - od jednostek powiązanych   

 III. Zysk ze zbycia inwestycji   

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

 V. Inne  180,46 121 751,85 

H. Koszty finansowe  4 273 010,89 7 752 205,50 

 I. Odsetki, w tym:  2 613 093,23 3 018 272,52 

   - dla jednostek powiązanych   

 II.  Strata ze zbycia inwestycji   

 III. Inne  1 659 917,66 4 733 932,98 

I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) -8 751 129,83 -8 082 528,76 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 

 I. Zyski nadzwyczajne   

 II. Straty nadzwyczajne   

K. Wynik brutto (I+/-J)  -8 751 129,83 -8 082 528,76 

L. Podatek dochodowy  -10 216,40  

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  

N. Wynik netto (K-L-M)  -8 740 913,43 -8 082 528,76 

      

O. Suma przychodów i zysków 17 476 278,92 21 962 307,81 

P. Suma kosztów i strat  26 227 408,75 30 044 836,57 

      

 Suma kontrolna wyniku brutto (O-P) -8 751 129,83 -8 082 528,76 
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3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

   

Treść pozycji 

    

01.07.2013-

30.06.2014 

01.07.2014-

30.06.2015 

      

 I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -14 987 149,76 -22 611 299,19 

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

   b) korekty błędów podstawowych   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do 

danych porównywalnych 
  

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 17 559 931,00 18 676 695,00 

      1.1. Zmiany kapitału podstawowego   

         a) zwiększenia (z tytułu) 1 116 764,00 3 000 000,00 

            - wydania udziałów (emisji akcji) 1 116 764,00 3 000 000,00 

            - inne   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - umorzenia udziałów (akcji)   

            - inne   

      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 18 676 695,00 21 676 695,00 

   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu   

      2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - z kapitału zapasowego   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            -    

      2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu   

   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu   

   a) zwiększenia (z tytułu)   

            -    

   b) zmniejszenia (z tytułu)   

            -    
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      3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu   

   4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 983 671,86 2 983 671,86 

      4.1. Zmiany kapitału zapasowego   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   

            - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON)   

            - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych   

            - podziału zysku   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - pokrycia straty   

            - pokrycie kosztów emisji   

            - wypłata dywidendy   

      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 983 671,86 2 983 671,86 

   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   

      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            -    

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - zbycia środków trwałych   

            -    

      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   

   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   

      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - wpłat na poczet akcji serii C   

            - wpłat na poczet akcji serii D   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/   

      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   

   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 35 530 752,62 44 271 666,05 
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      7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

         b) korekty błędów podstawowych   

      7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   

      7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            -   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - pokrycie straty   

      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   

            - korekty błędów   

      7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 35 530 752,62 44 271 666,05 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

         b) korekty błędów podstawowych   

      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 35 530 752,62 44 271 666,05 

      7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - pokrycia straty zyskiem   

      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 35 530 752,62 44 271 666,05 

      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 35 530 752,62 44 271 666,05 

   8. Wynik netto 8 740 913,43 8 082 528,76 

   a) zysk netto   

   b) strata netto 8 740 913,43 8 082 528,76 

   c) odpisy z zysku   

    9.Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji  3 500 000,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -22 611 299,19 -24 193 827,96 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 
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3.5  Rachunek przepływów pieniężnych 

Wyszczególnienie 30.06.2014 30.06.2015   

      

1      

A

. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

 I. Zysk ( strata) netto -8 740 913,43 -8 082 528,76 

 II. Korekty razem -1 719 179,40 -1 400 099,42 

  1. Amortyzacja 1 052 879,14 561 323,92 

  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 -370,02 

  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 -8 400,00 

  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 765 435,94 -871 036,28 

  5. Zmiana stanu rezerw 1 195 321,27 -1 117 688,49 

  6. Zmiana stanu zapasów 198 175,23 -83 788,01 

  7. Zmiana stanu należności -3 056 704,12 -1 655 486,23 

  8. Zmiana stanu zobowiązań krót., z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów  

-3 024 100,06 2 432 255,53 

  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 149 813,20 -694 985,27 

  10. Inne korekty 0,00 38 075,43 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +II) -10 460 092,83 -9 482 628,18 

B. Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej  

 I. Wpływy 0,00 1 133 865,00 

  1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów 

trw. 

0,00 1 133 865,00 

   a) zbycie środków trwałych 0,00 0,00 

   b) zbycie wartości niematerialnych i prawnych 

(zawodników) transfer 

0,00 1 133 865,00 

   c) zbycie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 

  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i 0,00 0,00 
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prawne 

  3. Z aktywów finansowych 0,00 0,00 

   a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

   b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

      - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

      - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

      - odsetki 0,00 0,00 

      - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

 II. Wydatki 66 519,72 1 535 000,00 

  1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych 

aktywów trw. 

66 519,72 1 535 000,00 

   a) nabycie środków trwałych 66 519,72 39 400,00 

   b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

(zawodników) transfer 

0,00 1 495 600,00 

   c) nabycie pozostałych wartości niematerialnych i 

prawnych 

0,00 0,00 

  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i 

prawne 

0,00 0,00 

  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

   a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

   b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

      - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

      - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -66 519,72 -401 135,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

 I. Wpływy 20 339 950,75 16 655 507,35 
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  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych  1 116 764,00 2 200 765,36 

  2. Kredyty i pożyczki 14 375 182,23 11 332 225,00 

  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  4. Inne wpływy finansowe (odsetki otrzymane,zaliczki na 

akcje,różnice kursowe,cesje) 

4 848 004,52 3 122 516,99 

 II. Wydatki 9 698 080,62 6 743 348,97 

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 

podziału zysku 

0,00 0,00 

  4. Spłaty kredytów i pożyczek 9 639 958,76 4 343 990,47 

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych- depozyt 0,00 0,00 

  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33 418,70 0,00 

  8. Odsetki 1 292,25 0,00 

  9. Inne wydatki finansowe (pożyczki udzielone, różnice 

kursowe) 

23 410,91 2 399 358,50 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 641 870,13 9 912,158,38 

D

. 

Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 115 257,58 28 395,20 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 115 257,58 28 395,20 

   zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych  

F. Środki pieniężne na początek okresu 9 393,09 124 650,67 

G

. 

Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: 124 650,67 153 045,87 

   o ograniczonej możliwości dysponowania   
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3.6 Informacja dodatkowa 

Zasady ( polityka) rachunkowości 
        Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym za okres  01.07.2014 do 30.06.2015 roku, obejmującym 
bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz 
noty objaśniające sporządzone zostały zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 

 
Rzeczowe aktywa trwałe 
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównoważone z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. 
Do środków trwałych zalicza się: 

a) Nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowanie gruntów, budowle, budynki      

                             przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki; 

b) Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; 

c) Ulepszenia w obcych środkach trwałych. 

 Środki trwałe w budowie, to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już 

istniejących obiektów. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy 

i oddania do użytkowania. 

Środki trwałe Spółka wycenia na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne 

lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartości nakładów poniesionych na 

ich ulepszenie (przebudowę, modernizację, rekonstrukcję). 

 Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności 

składników majątku. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących 

okresów: 

1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-40lat 

2. Urządzenia techniczne i maszyny 3-14 lat 

3. Środki transportu 3-5 lat 

4. Inne środki trwałe 5-10 lat 

 Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych Spółka dokonuje począwszy od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. Środki trwałe, których 

wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zaliczane są do zużycia materiałów w miesiącu ich nabycia. 

Wartości niematerialne i prawne 
 Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez Spółkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych, 
nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 
niż rok, przeznaczonym do używania na własne potrzeby Spółki. 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz 
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 
niematerialnych i prawnych. 
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 Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł 
amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wprowadzenia do ewidencji. 

 
Należności 

 Spółka kwalifikuje należności z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe oraz od jednostek 

powiązanych i od pozostałych jednostek. 

 Do należności krótkoterminowych Spółka zalicza ogół należności z tytułu dostaw i usług (bez względu 

na termin wymagalności), a także całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów 

finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

 Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności. W wycenie tej uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w 

zapłacie, jeżeli Spółka nie zrezygnowała z ich dochodzenia. Należność główną na dzień bilansowy powiększa się 

o odsetki tylko wówczas, gdy Spółka obciąży odsetkami dłużnika, wystawioną w tym celu notą księgową oraz 

w każdym przypadku, gdy w umowie (np. o pożyczkę lub z innego tytułu) odsetki takie zostały  przewidziane. 

 Odpisu aktualizującego Spółka dokonuje uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty 

w stosunku do należności: 

- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nie objętej 

gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 

- od dłużników w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie ich upadłości, gdy ich majątek nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności 

- kwestionowanych przez dłużnika oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny jego sytuacji 

majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości 

należności niepokrytej gwarancją  lub innym zabezpieczeniem, 

- nieprzeterminowanych o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności – w pełnej wysokości należności, 

- przeterminowanych – według oceny indywidualnej  

 Odpisy aktualizujące wartości należności Spółka zalicza do pozostałych kosztów operacyjnych lub do 

kosztów operacji finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis z tytułu aktualizacji. 

 Należności umorzone przedawnione lub nieściągalne, zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizacyjne ich wartości. 

 W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności (np. 

zmiana sytuacji majątkowej dłużnika), równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio odpisanej 

wartości Spółka zalicza do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów z operacji finansowych. 

 

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 

 Do rozchodu rzeczowych aktywów obrotowych Spółka stosuje metodę FIFO “pierwsze przyszło – 

pierwsze wyszło”. 

 Wycena poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest dla  

materiałów i towarów według cen nabycia, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. 
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 Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą ich 

wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny 

dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych składników obrotowych jest odnoszona na dobro 

pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

Rozliczenia międzyokresowe (aktywne) 

 Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych 

kosztów, z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Zaliczone do aktywów Spółki rozliczenia 

międzyokresowe kosztów są następnie, stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, odpisywane w 

ciężar odpowiednich kont wynikowych –aż do chwili, kiedy na wynik zostaną przeniesione wszystkie koszty 

zaliczone  uprzednio do aktywów. Czas i sposób rozliczenia uzależniony jest od charakteru rozliczanych 

kosztów. 

 Do rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółki zalicza się: 

- koszty pośrednictwa finansowego – rozliczane proporcjonalnie przez cały czas trwania kontraktu zawodnika, 

- koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze, 

- koszty umów cesji wierzytelności – rozliczane przez czas trwania umowy do momentu wymagalności, 

- inne koszty proste i złożone, poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych 

okresów, których zaliczenie – ze względu na ich wielkość - może powodować zniekształcenie wyniku 

finansowego. 

Kapitały 

 Spółka ujmuje kapitały własne w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z podziałem na ich 

rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa. 

 Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej z wpisem 

w rejestrze sądowym. 

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest zgodnie ze Statutem Spółki z odpisu z zysku, z nadwyżki osiągniętej przy 
emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

 
Rezerwy 
 Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. 
Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 
- na Spółce ciąży istniejący obowiązek ( prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych; 
- prawdopodobne jest, ze spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków uosabiających 
korzyści ekonomiczne; 
- można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. 
 Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: 
- pozostałe rezerwy ( m.in. z tytułu skutków toczących się postępowań przeciwko Spółce lub innych przyszłych 
zobowiązań wynikających ze spraw w toku). 
 Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne. Powstanie 
zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie rezerwy. 
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Zobowiązania 
 Zobowiązaniem Spółki jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń o 
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów 
Spółki. Zobowiązania Spółka dzieli na krótkoterminowe i długoterminowe oraz zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych i pozostałych jednostek. Na dzień bilansowy Spółka wycenia zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
w kwocie wymagającej zapłaty. 

 
Rozliczenia międzyokresowe ( pasywne) 
 Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują: 
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
- rozliczenia międzyokresowe przychodów. 
 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów bieżącego okresu, 
których pokrycie nastąpi w przyszłości. Rozliczenia te Spółka stosuje w odniesieniu do kosztów występujących 
nieperiodycznie, a wymagających równomiernego rozłożenia na poszczególne okresy sprawozdawcze. 
 Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń na rzecz Spółki przez 
kontrahentów i których kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. 
 Rozliczenia międzyokresowe przychodów stosowane są do umów sponsorskich, umów reklamowych 
i umów sprzedaży praw medialnych, które zawierane są na cały sezon i fakturowane transzami bądź w całości 
jednorazowo. Takie rozwiązanie pozwala ustabilizować poziom przychodów w poszczególnych miesiącach. 

 
Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych.  
 Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych, wykazane 
w księgach rachunkowych, Spółka wycenia według średniego kursu NBP, ogłoszonego dla danej waluty.
 Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi powstająca z tytułu 
rozliczenia aktywów i zobowiązań finansowych w ciągu roku oraz wyceny aktywów i zobowiązań ujmowana jest 
w przychodach finansowych okresu, natomiast nadwyżka ujemnych różnic finansowych nad dodatnimi 
w kosztach finansowych. 
 
Przychody i koszty działalności operacyjnej 
 Przychody ze sprzedaży towarów i produktów stanowią kwotę należną z tego tytułu od odbiorcy 
pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług. 
 Koszty sprzedanych towarów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży 
i obejmują wartość sprzedanych produktów (usług) i innych składników wycenionych po koszcie wytworzenia. 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 
 Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością Spółki. 
W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne. 
 W skład pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych 
składników rzeczowych aktywów trwałych, koszty tworzonych rezerw, niezawinione niedobory 
inwentaryzacyjne, przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne. 
 
Przychody i koszty finansowe 
 Przychody finansowe obejmują, przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od udzielonych 
pożyczek, rachunków bankowych oraz dodatnie różnice kursowe.  
 Koszty finansowe obejmują odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, zapłacone prowizje oraz 
ujemne różnice kursowe powstałe z operacji w walutach obcych. 
 W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są per saldo. 
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Informacje i objaśnienia do bilansu. 

 

  1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan 

końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 

amortyzacji lub umorzenia. 

Tabela ruchu środków trwałych – wartość początkowa 

 

Lp 

Nazwa grupy składników 

majątku 

Wartość nabycia (koszt wytworzenia) w PLN 

na początek roku zwiększenia z 

tytułu: 

- nabycia 

- aktualizacji 

- inne 

zmniejszenia z 

tytułu : 

- sprzedaży, 

- aktualizacji, 

- inne 

na koniec roku 

1. 2 3 4 5 6 

1. grunty     

2. budynki i budowle 172 065,95 - - 172 065,95 

3. maszyny i urządzenia       159 935,53 - -     159 935,53 

4. środki transportu         23 486,96    - -       23 486,96 

5. inne środki trwałe      343 975,02          39 400,00 -     383 375,02 

 razem      699 463,46         39 400,00 -     738 863,46 
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Tabela umorzenia środków trwałych 

Lp  

Nazwa grupy składników 

majątku 

Wartość umorzenia środków trwałych w PLN 

na początek 

roku 

Zwiększenia z 

tytułu: 

- amortyzacja 

- aktualizacja 

- inne 

Zmniejszenia z 

tytułu: 

-sprzedaż 

-aktualizacja, 

- inne 

na koniec roku 

1 2 3 4 5 6 

1. Wartość użytkowania 

wieczystego gruntów 

    

2.  budynki i budowle 25 997,28 17 206,60 - 43 203,88 

3. maszyny i urządzenia   110 445,88 7 928,54       118 374,42 

4. środki transportu  4 893,10        11 743,44 -        16 636,54 

5. inne środki trwałe   141 109,38        35 459,64 -      176 569,02 

 razem   282 445,64        72 338,22 -      354 783,86 

 

Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa 

 

Lp 

Nazwa grupy składników 

wartości niematerialnych i 

prawnych 

Wartość nabycia (koszt wytworzenia) w PLN 

na początek roku zwiększenia z 

tytułu: 

- nabycia 

- aktualizacji 

- inne 

zmniejszenia z 

tytułu : 

- sprzedaży, 

- aktualizacji, 

- inne 

na koniec roku 

1. 2 3 4 5 6 

1. koszty prac rozwojowych     

2. wartość firmy     

3. inne wartości niematerialne 

i prawne - zawodnicy 

360 100,00      1 495 600,00         328 500,00 1 527 200,00 

4. inne wartości niematerialne 

i prawne   

 27 202,22              -   -          27 202,22 
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5. zaliczki na wartości 

niematerialne  

    

 razem 387 302,22      1 495 600,00       328 500,00     1 554 402,22 

 

Tabela umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 

 

Lp 

 

Nazwa grupy składników  

wartości niematerialnych i 

prawnych 

wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych  

na początek 

roku 

Zwiększenia z 

tytułu: 

- amortyzacja 

- aktualizacja 

- inne 

Zmniejszenia z 

tytułu: 

-sprzedaż 

-aktualizacja, 

- inne 

na koniec roku 

1 2 3 4 5 6 

1. koszty prac rozwojowych     

2. wartość firmy     

3. inne wartości niematerialne i 

prawne - zawodnicy 

275 294,24 487 318,98 290 424,57 472 188,65 

4. inne wartości niematerialne i 

prawne  

25 535,50    1 666,72 - 27 202,22 

 razem 300 829,74 488 985,70 290 424,57        499 390,87 

 

Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe : 

 

Lp 

 

Nazwa grupy składników 

majątku   

Wartość składników majątkowych w PLN 

na początek 

roku 

zwiększenia z 

tytułu: 

- nabycia 

- aktualizacji 

- inne 

zmniejszenia z 

tytułu : 

- sprzedaży, 

- aktualizacji, 

- inne 

na koniec roku 

1. 2 3 4 5 6 

A. w jednostkach powiązanych     

 - udziały lub akcje 12 974 187,00                - - 12 974 187,00 
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 - inne papiery wartościowe     

 - udzielone pożyczki     

 - inne aktywa finansowe     

B. w innych jednostkach     

 - udziały lub akcje 58.580,00   58 580,00 

 - inne papiery wartościowe  1 000 000,00 1 000 000,00  

 - udzielone pożyczki     

 - inne aktywa finansowe     

 razem (A+B) 13 032 767,00 1 000 000,00 1 000 000,00   13 032 767,00 

  

 2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.  

 

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała. 

 3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

wartość składników majątkowych w PLN 

na początek roku zmiany wciągu roku na koniec roku 

zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 5 

1. grunty     

2. budynki, lokale obiekty 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

6.300.000,00   6.300.000,00 

3 urządzenia techniczne i 

maszyny 

    

4. środki transportu     

5. inne środki trwałe     

 RAZEM 6 300 000,00   6.300.000,00 
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  4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek  samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 

własności budynków i budowli. 

 W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego z powyższych tytułów. 

 

  5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 

akcji 

Lp. Nazwa akcjonariusza Ilość akcji 
Wartość 

nominalna 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach na 

Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy 

1. 4Energy S.A. 6 757 019 6 757 019,00 zł 31,17% 31,17% 

2. Dariusz Smagorowicz 4 373 755 4 373 755,00 zł 20,18% 20,18% 

3. AMG Silesia sp. z o.o. 2 056 938 2 056 938,00 zł 9,49% 9,49% 

4. Miasto Chorzów 4 153 845 4 153 845,00 zł 19,16% 19,16% 

5. Pozostali 4 335 138 4 335 138,00zł 20,00% 20,00% 

Razem 21 676 695 21 676 695,00zł 100,00% 100,00% 

 

Podstawa prawna do prowadzenia księgi akcji imiennych: (Kodeks spółek handlowych Dz.U.2000.94.1037) 

Art. 341. § 1. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga 

akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo 

adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu 

akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.   

 6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / 

zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

 

LP 

 

Wyszczególnienie 

kapitałów 

Wartość kapitałów w PLN 

wartość na początek 

roku 

zwiększenia w 

ciągu roku 

zmniejszenia w 

ciągu roku 

wartość na koniec 

roku 

1 2 3 4 5 6 

1. Kapitał rezerwowy     

2.  Kapitał zapasowy 2 983 671,86 - - 2 983 671,86 

 

  7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 
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Pokrycie straty nastąpi z zysku następnych lat  obrotowych. 

 8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

 

Lp 

 

Wyszczególnienie rezerwy 

Wartość rezerw w PLN 

na początek 

roku 

zwiększenia zmniejszenia na koniec roku 

1 2 3 4 5 6 

1. Z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

- - - 

 

- 

2. Na świadczenia emerytalne i 

podobne: 

68 789,58 38 668,22 32 758,02 74 699,78 

- długoterminowe,     

- krótkoterminowe 68 789,58 38 668,22 32 758,02 74 699,78 

3. Pozostałe :     

- długoterminowe,     

- krótkoterminowe 1 354 512,00 1 341 713,94 2 465 312,62    230 913,32 

 RAZEM 1 423 301,58 1 380 382,16 2 498 070,64 305 613,10 

 

  9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 

 

Lp 

 

Grupa należności 

Wartość należności w PLN 

na początek 

roku 

zwiększe- 

nia 

wykorzystanie 

odpisów 

uznanie 

odpisów 

za zbędne 

na koniec roku 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Od dłużników postawionych w 

stan likwidacji i upadłości 
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2. Od dłużników w przypadku 

oddania wniosku o ogłoszenie 

upadłości 

     

3. Kwestionowane przez 

dłużników, oraz tych z których 

zapłatą dłużnik zalega 

     

4. Stanowiące równowartość 

kwot podwyższających 

roszczenie 

     

5.  Przeterminowane lub 

nieprzeterminowane o 

znacznym stopniu 

prawdopodobieństwa 

nieściągalności 

     

6. Pozostałe 345 406,94 179 667,65 100 199,65  424 875,03 

7. Ogółem wartości wykazane w 

bilansie 

345 406,94 179 667,65 100 199,56  424 875,03 

 

10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 

przewidywanym umową okresie spłaty: 

  
1. Wobec 

jednostek 

powiązanych 

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: 

Razem 

  

a) z tytułu 

kredytów i 

pożyczek 

b) z tytułu emisji 

papierów 

wartościowych 

c) inne 

zobowiązania  

Okres spłaty        

od 1 roku do 3 lat        – 

początek okresu       0,00 0,00 

koniec okresu       0,00 0,00 

powyżej 3 lat do 5 lat       - - 

ponad 5 lat       - - 

Razem         

początek okresu      0,00 0,00 

koniec okresu       0,00 0,00 
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 11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.  

  30.06.2014  30.06.2015 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 000,00 104 237,00 

1. Koszty obsługi menedżerskiej  4 000,00 103 737,00 

2. Pozostałe 0,00 500,00 

–  ...    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 168 161,59 1 600 081,14 

–  transfery 2 666,72 1 083,22 

–  ubezpieczenia 5 665,52 4 801,75 

– koszty cesji * 0,00 1 414 664,39 

 – pozostałe ** 159 829,35 179 531,78 

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym: 400 000,00 1 500 000,00 

1.Ujemna wartość firmy    

2. Inne rozliczenia międzyokresowe,  w tym:    

      a) długoterminowe 400 000,00 1 500 000,00 

b) krótkoterminowe   

 

* pozycja RMK koszty cesji obejmuje koszty rozliczane proporcjonalnie przez cały okres do momentu 

wymagalności wynikającego z umowy, 

** pozycja RMK krótkoterminowe pozostałe obejmuje koszty pośrednictwa transferowego , koszty ochrony 

znaku towarowego oraz opłaty licencyjnej rozliczane w czasie. 

 

 12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju.) 
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Lp 

 

Rodzaj zabezpieczenia 
kwota zobowiązania w PLN kwota  zabezpieczenia 

w PLN 

w tym na aktywach: 

trwałych obrotowy

ch 

1 2 3 4 5 6 

1. hipoteczne     

2. Zastawami 2 000 000,00         2 000 000,00   

3. wekslami in blanco     

4. w inny sposób     

 razem 2 000 000,00 2 000 000,00   

 

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 

wekslowe. 

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie 

występowały. 

 

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.                                                                                                                                                     

  1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów. 

 

Przychody  (nota nr 1) Kwoty w złotych za rok 

LP Tytuł przychodu 

01.07.2013-

30.06.2014 

01.07.2014-

30.06.2015 

1. Wpływy z biletów 1 411 939,03 1 130 724,71 

  a) rozgrywki krajowe 1 294 756,65 1 013 542,33 

  b) rozgrywki UEFA 117 182,38 117 182,38 

  c) inne   

 d.) opłaty członkowskie    

2. Sponsoring i reklama 7 086 603,41 5 780 143,84 

  a) główny sponsor 5 000 000,00 4 226 016,26 
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  b) reklama na linach bocznych i bandach 2 086 603,41 1 554 127,58 

  c) inni sponsorzy    

  d) inne przychody z reklamy   

3. Przychody z transmisji (prawa telewizyjne) 6 921 562,73 7 717 953,00 

  a) rozgrywki krajowe 6 921 562,73 7 717 953,00 

  b)rozgrywki UEFA   

  c)inne   

4. Działalność handlowa (komercyjna) 553 670,94 738 924,59 

  a) wpływy na imprezach krajowych   

  b) wpływy na imprezach UEFA   

  c) sprzedaż towarów 382 125,83 566 226,12 

  d) sprzedaż żywności i napojów   

 e) organizacja konferencji   

  f) wpływy z loterii   

  g) inne przychody związane z wpływami komercyjnymi 171 545,11 172 698,47 

5. Inne wpływy komercyjne 1 662 743,70 5 439 604,32 

  a) dotacje, darowizny - krajowe władze piłkarskie 112 947,58 159 275,35 

  b) dotacje - władze miejskie lub wojewódzkie   

  c) fundusz solidarnościowy UEFA  3 884,50 

  d) darowizny - właściciel    

  e) darowizny korporacyjne, lub inne jednostki    

  f) wpływy majątkowe (wynajem nieruchomości)    

  g) przychody związane z inną działalnością sportową   13 739,83 

  h) wyjątkowe przychody (zyski nadzwyczajne)    

  i) pozostałe przychody (nagrody, premie) 1 549 796,12 5 348 904,20 

6. Zmiana stanu produktów -229 016,97 67 554,07 

  Razem przychody (1+2+3+4+5+6) 17 407 502,84 20 961 104,09 
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 Wydatki na personel (nota nr 2) Kwoty w złotych za rok 

L.p. Koszty wynagrodzeń, ubezpieczenia społeczne 

01.07.2013-

30.06.2014 

01.07.2014-

30.06.2015 

1. Wynagrodzenie zawodników (wynagrodzenia stałe) 7 459 980,83 5 293 908,64 

2. wynagrodzenia zawodników (premie i nagrody) 1 000 000,00 1 252 244,88 

3. Składki ZUS od wynagrodzeń zawodników 456 284,48 170 378,09 

4. Wynagrodzenie zawodników –umowy o świadczenie usług   

5. pozostałe koszty poniesione na zawodników   

 razem koszty wynagrodzeń - zawodnicy 8 916 264,78 6 716 531,61 

6. 

Wynagrodzenie pozostałego personelu (wynagrodzenia 

stałe) 2 255 112,75 2 152 586,13 

7. Wynagrodzenie pozostałego personelu (premie, nagrody)) 280 592,87  

8. Składki ZUS od wynagrodzeń pozostałego personelu 197 976,97 323 615,15 

9. 

Wynagrodzenie pozostałego personelu-umowy o 

świadczenie usług 762 203,01 1 379 715,92 

10. pozostałe koszty poniesione na pozostały personel 32 550,62  

 razem koszty wynagrodzeń - pozostały personel 3 528 436,22 3 855 917,20 

 Razem koszty wynagrodzeń + ZUS (6+ 12 ) 12 444 701,53 10 572 448,81 

 

Amortyzacja (nota nr 3)   

  Kwoty w złotych za rok 

Lp. Amortyzacja 

01.07.2013-

30.06.2014 

01.07.2014-

30.06.2015 

1. Amortyzacja rzeczowego majątku trwałego 74 466,81 72 338,22 

2. 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 

(zawodnicy) 975 912,37 487 318,98 

3. 

Amortyzacja pozostałych wartości niematerialnych i 

prawnych 2 499,96 1 666,72 

4. Razem koszty amortyzacji (1+2+3) 1 052 879,14 561 323,92 
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Odpis aktualizujący aktywów trwałych (nota nr 4) 

  

  
Kwoty w złotych za rok 

 

Lp. Odpis aktualizujący 
01.07.2013 -
30.06.2014 

01.07.2014 -
30.06.2015 

 

1. 
odpis aktualizujący wartości niematerialnych i prawnych - 
zawodnicy 0,00 0,00 

 

2. odpis aktualizujący środków trwałych i pozostałych wnip 0,00 0,00 
   razem odpisy (1+2) 0,00 0,00 
 

      

Inne koszty rodzajowe i  operacyjne (nota nr 5) 
 

  
Kwoty w złotych za rok 

Lp. Pozostałe koszty operacyjne 
01.07.2013 -
30.06.2014 

01.07.2014 -
30.06.2015 

1. wartość sprzedanych towarów i materiałów 244 403,78 275 211,47 

2. pozostałe koszty meczów i treningów 858 306,42 865 250,54 

3. koszty sprzedaży marketingu i reklamy 1 220 480,62 1 215 318,06 

4. koszty administracyjne 1 986 162,53 2 518 786,62 

5. 
koszty związane z młodzieżową piłką nożną  (bez kosztów 
wynagrodzeń trenerów) 277 217,60 535 993,69 

6. koszty wynajmu obiektów 45 592,80 403 769,60 

7. koszty obiektów klubowych 0,00 0,00 

8. koszty związane z inną działalnością sportową 0,00 0,00 

9. koszty nabycia zawodników (z konta RMK) 69 664,41 4 583,50 

10. wynagrodzenie dla agentów (RMK) 325 803,41 240 692,61 

11. koszty wyjątkowe (straty nadzwyczajne) 0,00 0,00 

12. pozostałe koszty rodzajowe 1 674 164,32 2 585 306,86 

13. Pozostałe koszty operacyjne 1 755 021,30 2 513 945,39 

  razem inne koszty 8 456 817,19 11 158 858,34 

 

 

Wpływy  ze zbycia majątku trwałego (nota nr 6) 

  Kwoty w złotych za rok 

Lp. Pozostałe przychody operacyjne 

01.07.2013-

30.06.2014 

01.07.2014-

30.06.2015 

1. Wpływy ze zbycia środków trwałych 0,00 0,00 

2. 

Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych - 

zawodnicy 0,00 1 133 865,00 

3. Wpływy ze zbycia pozostałych wnip 0,00  0,00  

4. razem przychody ze sprzedaży majątku 0,00 1 133 865,00 
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Koszt własny zbycia majątku trwałego (nota nr 7) 
 

  
Kwoty w złotych za rok 

Lp. Pozostałe koszty operacyjne 
01.07.2013 -
30.06.2014 

01.07.2014 -
30.06.2015 

1. Koszt własny zbycia wnip - zawodnicy 0,00 262 828,72 

2. Koszt własny  zbycia pozostałych wnip 0,00 0,00 

3. Koszt własny zbycia środków trwałych 0,00 0,00 

  razem koszt wlasny zbycia majątku 0,00 262 828,72 

 

Przychody finansowe (nota nr 8) 
  

  
Kwoty w złotych za rok 

Lp. Przychody finansowe 
01.07.2013 -
30.06.2014 

01.07.2014 -
30.06.2015 

1. przychody z odsetek 68 595,62 8 415,59 

2. pozostałe przychody finansowe 180,45 121 751,85 

  razem przychody finansowe 68 776,07 130 167,44 

 
 
Koszty finansowe (nota nr 9) 

  

  
Kwoty w złotych za rok 

Lp. Koszty finansowe 
01.07.2013 -
30.06.2014 

01.07.2014 -
30.06.2015 

1. koszty odsetek 2 613 093,23 3 018 272,52 

2. pozostałe koszty finansowe 1 659 917,66 4 733 932,98 

  razem koszty finansowe 4 273 010,89 7 752 205,50 

 

Sprawdzenie poprawności sporządzenia not księgowych z  

Rachunkiem Zysków i Strat 
  

    

  
Kwoty w złotych za rok 

    
01.07.2013 -
30.06.2014 

01.07.2014 -
30.06.2015 

(+) przychody (nota 1)  17 407 502,84 20 961 104,09 

(-) wydatki na personel (nota 2) -12 444 701,53 -10 572 448,81 

(-) amortyzacja (nota 3) -1 052 879,14 -561 323,92 

(-) odpis aktualizacyjny aktywów trwałych (nota 4) 0,00 0,00 

(-) inne koszty rodzajowe i operacyjne (nota 5) -8 456 817,19 -11 158 858,34 

(+) wpływy ze zbycia majątku (nota 6) 0,00 1 133 865,00 

(-) koszty  własny zbycia majątku trwałego (nota 7) 0,00 -262 828,72 

(+) przychody finansowe (nota 8) 68 776,08 130 167,44 

(-) koszty finansowe (nota 9) -4 273 010,89 -7 752 205,50 

  wynik finansowy brutto -8 751 129,83 -8 082 528,76 

  podatek dochodowy -10 216,40 
   wynik finansowy netto -8 740 913,43 -8 082 528,76 
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2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych i  środków  

trwałych. 

   W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. r. 

 

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 W bieżącym roku obrotowym utrzymano odpisy aktualizujące wartość zapasów zalegających na poziomie       

11 642,25 zł.  

 

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 

do zaniechania w roku następnym. 

W omawianym roku obrotowym jednostka nie zaniechała, ani w kolejnym roku nie przewiduje zaniechania 

jakiejkolwiek działalności. 

 

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 

Wyszczególnienie ustaleń  Kwota w PLN  

    

1. Strata bilansowa brutto: -8 082 528,76 

2. Różnice zwiększające podstawę opodatkowania (+):  7 653 034,09 

z tego tytułu:   

1) Wynagrodzenia niewypłacone do 30.06.2015 r 1 528 007,58 

2) Składki ZUS niezapłacone  441 989,38 

3) Koszty reprezentacji 201 022,27 

4) Odsetki NKUP 1 687 855,92 

5) Kary 889 185,60 

6) Zużycie materiałów NKUP  0,00 

7) Usługi obce NKUP 559,27 

8) Pozostałe koszty NKUP 568,74 

9) Pozostałe koszty operacyjne NKUP 1 018 703,96 

10) Koszty finansowe NKUP 64 653,76 

11) Darowizny 441650,00 
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12) Restrykcje kosztowe – brak zapłaty 1 378 837,61 

3. Różnice zmniejszające podstawę  do opodatkowania (-): -7 254 611,73 

z tego tytułu:  

1) Wynagrodzenia za 06.2014 wypłacone w następnych okresach -2 582 975,69 

2) Składki ZUS opłacone w okresie od 01.07.2014 r -369 258,65 

4) Przychody bez skutków podatkowych -2 762 972,12 

5) zapł.f-ry objęte restrykcjami w poprzednim okresie -1 539 405,27 

4. Dochód / Strata brutto -7 684 106,40 

5. Odliczenia od dochodu (-):  

z tego tytułu:  

1) Pokrycia podatkowych strat z lat poprzednich  

2) Pozostałych odliczeń - 

6. Dochód do opodatkowania - 

7. Podatek dochodowy:  

1) część bieżąca - 

2) część odroczona  

Strata podatkowa netto -7 684 106,40 

  

  

 

  6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o 

kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 

 7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 

Pozycja taka w jednostce nie występuje. 

 

8/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
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majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 

finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

Zasady (polityka) rachunkowości stosowane są w sposób zasadny i ciągły. W omawianym roku obrotowym nie 

dokonano zmian zasad polityki rachunkowości ani sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 

   

  9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. 

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły. 

 

  10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

            Nie dotyczy Spółki. 

 

11/ Informacja o przyjętych do wyceny poszczególnych składników bilansu wyrażonych w walutach obcych 

kursach walut 

Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg średniego kursu 

NBP ogłoszonego na dzień wyceny 

 

12/Wykaz spółek , w których jednostka posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie 

głosów w organie stanowiącym spółki 

Ganbist Limited. – 100 % udziałów 

 

13/ Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia 

wynikającego z art.56 ust.1 Ustawy o rachunkowości z dn.29.09.1994r ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 152 

poz.1223) 

Art. 56. 1. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na 
dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane 
jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń 
konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:  

1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób;  

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro;  

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie 
polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.  
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14/ Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku 

gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić 

uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w 

przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 

wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny. 

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

 

 15/Informacje o sprawach osobowych 

1/ Przeciętne w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na  grupy zawodowe. 

 

Lp. Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku 

bieżącym (w osobach) 

1 2 3 

1. Pracownicy 21 

1. Zawodnicy - kontrakty 52 

2. Pozostali pracownicy – umowy-zlecenia 50 

 Razem zatrudnieni 123 

 

  2/ Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). 

 

Lp. 

 

Wynagrodzenia wypłacone : 

Wynagrodzenia w PLN, w roku 

bieżącym poprzednim 

1 2 3 4 

1. członkom Zarządu 541 842,00 537 925,00 

2. członkom Rady Nadzorczej -  - 

 razem  537 925 335 999,00 

 

3/ Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem 

warunków oprocentowania i terminów spłaty. 
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Na dzień 30.06.2015 roku nie wystąpiły należności z tytułu pożyczek od osób wchodzących w skład organów 

zarządzających i nadzorujących Jednostkę. 

 

3.8 ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU 

FINANSOWYM 

  

   1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego. 

Brak 

 

  2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym. 

Przedłużono dotychczasową umowę z przedsiębiorstwem Węglokoks S.A. - partnerem strategicznym Klubu  do 
grudnia 2015 r. 
 
 
3.9. INFORMACJE DOTYCZACE POŁĄCZENIA SPÓŁEK 

Jednostka nie połączyła się z innymi podmiotami. 

 

3.10 WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 

        Jednostka zamierza kontynuować działalność w następnych okresach i sprawozdanie finansowe            

zostało przy  takim założeniu sporządzone.  

 Zarząd widzi następujące zagrożenia w świetle prowadzonej działalności gospodarczej: 

1. Zagrożenie nie osiągnięcia sukcesu sportowego 

Założenia dotyczące wyników finansowych Spółki i dalszego jej rozwoju są w dużej mierze uzależnione od 

wyników sportowych pierwszej Drużyny. Prognozuje się, że w okresie od 2014 do 2015 roku Ruch Chorzów nie 

tylko utrzyma się w Ekstraklasie, lecz będzie odnosił coraz większe sukcesy sportowe. Są one uzależnione 

zarówno od umiejętności i zdolności poszczególnych zawodników, zespołu jako całości jak i od pracy całego 

zespołu szkoleniowego. Spółka działa w środowisku silnej konkurencji, podobne cele sportowe zakłada 

większość Spółek Ekstraklasy. Istnieje ryzyko niezrealizowania założonych celów sportowych i tym samym nie 

osiągnięcia planowanego poziomu przychodów. Jednakże należy podkreślić, iż w przypadku prowadzenia 

racjonalnej polityki transferowej, tak jak to miało miejsce do tej pory, Spółka jest w stanie osiągnąć założony 

cel. 

 

2.Zagrożenie związane ze wzrostem kosztów pracowniczych 

W  Spółce znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami. Zdecydowana większość tej grupy 

wydatków, to koszty związane z wynagrodzeniami piłkarzy, których stawki ulegają częstej zmianie i są 

zróżnicowane dla poszczególnych zawodników – stawki ustalane są z każdym zawodnikiem indywidualnie na 

podstawie umowy. Oprócz tego koszty wynagrodzeń generowane są również przez pozostałą część 
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pracowników Spółki. Prawdopodobnym jest, że wzrost rynkowej ceny wynagrodzeń, zarówno sportowców jak i 

pozostałych pracowników, spowoduje, iż wzrost kosztów Spółki będzie większy i szybszy, niż wzrost 

przychodów, jednakże należy podkreślić, iż w przypadku nałożonego przez PZPN ograniczenia licencyjnego 

polegającego na limicie wynagrodzeń Zawodników z grupy seniorskiej znacznie odciąży budżet Klubu w tym 

zakresie.  

Warto tez zaznaczyć, iż zrównoważona polityka kadrowa oraz konsekwentna realizacja planu naprawczego 

obniżyła znacznie koszty pracownicze, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  

3. Zagrożenie związane z brakiem płynności finansowej 

Podstawowymi przychodami są wpływy ze sprzedaży praw medialnych (Canal +),  biletów, karnetów, wpływy 

od sponsora tytularnego Ekstraklasy czy też inne umowy sponsorskie i sprzedaż powierzchni reklamowych. 

Istnieje ryzyko, że w Spółce wystąpi spadek przychodów .  

Na znaczne zmniejszenie przychodów generowanych przez Spółkę może wpłynąć  spadek frekwencji na 

meczach Ruchu Chorzów.  Ta sytuacja może wpłynąć na ograniczenie bieżącego dostępu do środków 

finansowych przy jednoczesnym utrzymaniu się zobowiązań z tytułu obsługi meczów na tym samym poziomie. 

Taka sytuacja powoduje problemy z płynnością finansową. W przypadku gdyby Ruch Chorzów nie utrzymał się 

w Ekstraklasie, straciłby znaczne źródło przychodów i musiałby szukać dodatkowego źródła finansowania. 

Zarząd jednak podkreśla, iż wdrażany plan naprawczy, zakładający w głównej mierze ograniczenie wydatków, 

jak również konwersję zobowiązań na zaangażowanie akcyjne w Spółce oraz pozyskanie nowych sponsorów 

najprawdopodobniej obniży przedmiotowe ryzyko. 

 

4. Zagrożenie związane z infrastrukturą 

Po wykonanej przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu renowacji płyty boiska głównego wraz 

z zamontowaniem systemu podgrzewania murawy oraz przeprowadzeniu innych prac mających na celu 

modernizację obiektu sportowego przy ul. Cichej 6, zgodnie z terminarzem wszystkie mecze rozgrywane są na 

stadionie przy ul. Cichej 6. Mając jednak na uwadze, stan ww. obiektu należy liczyć się z sytuacją, w której 

zostanie wprowadzony zakaz przeprowadzania imprez masowych na stadionie. 

Należy podkreślić, że władze miasta oraz klubu wkładają wiele wysiłku, w to aby modernizować obiekt piłkarski, 

tak aby spełniał wszystkie kryteria określone przez PZPN (prace poczynione na rzecz modernizacji ww. obiektu 

zostały przybliżone w pkt. „Współpraca z miastem”). Co więcej, Zarząd rozważa możliwość rozgrywania 

meczów przez Ruch Chorzów S.A. na nowym obiekcie – Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wskazana arena 

sportowa, może zostać zgłoszony jako stadion alternatywny  dla miejskiego obiektu przy   ul. Cichej 6, co jednak 

wiąże się z ryzykiem wysokich kosztów wynajmu, obsługi oraz użytkowania  ww. obiektu.  

 

5. Zagrożenia związane z zachowaniem kibiców 

Kibice piłkarscy to grupa niezbędna do generowania przychodów Spółki. Sprzedaż biletów i karnetów oraz 

identyfikatorów (kart kibica) na mecze stanowi znaczące źródło przychodów. Gdyby jednak zachowanie pewnej 

grupy kibiców podczas imprez sportowych organizowanych przez Ruch, spowodowało czasowy nakaz 

rozgrywania spotkań przez Ruch Chorzów bez udziału publiczności, istnieje ryzyko obniżenia przychodów                             

z działalności operacyjnej. Przychody Spółki byłyby również niższe, gdyby z powodu zachowania pewnej grupy 

kibiców spadło zainteresowanie meczami Ruchu Chorzów. 

Istnieje również ryzyko iż za niewłaściwe zachowanie kibiców zostaną na Spółkę nałożone kary finansowe przez 

organy związkowe. 

6. Zagrożenie nie spełnienia wymogów przewidzianych regulacjami PZPN 

Istnieje także ryzyko, że Spółka nie spełni wymogów formalnych nałożonych przepisami prawa i przepisami 

PZPN: 
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- wymogów technicznych dotyczących stadionu i infrastruktury, 

- wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa rozgrywania meczów, 

- wymogów finansowych oraz prawnych dotyczących zaległych zobowiązań, 

- innych wymogów nałożonych przepisami PZPN. 

Niespełnienie powyższych wymogów przez Spółkę grozi nie uzyskaniem licencji w przyszłych sezonach, 

a w konsekwencji utratą źródeł przychodów. 

Zarząd podkreśla jednak, iż przez cały sezon przygotowuje się do procesu licencyjnego biorąc pod 

uwagę wszystkie kryteria z podręcznika licencyjnego. 

7.Zagrożenie związane z sytuacją makroekonomiczną 

Ogólna sytuacja makroekonomiczna w Polsce, kształtowanie się poziomu bezrobocia, wzrost poziomu PKB, 

wysokość inflacji, a w efekcie poziom siły nabywczej pieniądza i zamożności obywateli mają wpływ na alokację 

budżetów domowych oraz wysokość środków przeznaczanych na rozrywkę. Spadek koniunktury może się 

przełożyć na procentowy wzrost wydatków na dobra codzienne oraz spadek wydatków na pozostałe dobra i 

usługi. Może to skutkować spadkiem frekwencji na meczach piłkarskich. Wzrost ceny biletów wstępu na mecze 

oraz wymogi odnośnie obowiązku zakupu kart kibica mogą spotkać się z negatywnym odbiorem ze strony 

kibiców i mniejszym zainteresowaniem uczestnictwem w meczach. Spadek frekwencji spowoduje zmniejszenie 

przychodów ze sprzedaży biletów na meczach klubów piłkarskich, w tym również przychodów Spółki. 

 

8. Ryzyko prawne, związane ze zmianami i interpretacją przepisów podatkowych i przepisów 

o ubezpieczeniach społecznych 

Przepisy podatkowe, a także przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych podlegają w Polsce częstym 

zmianom. Ponadto, urzędy skarbowe jak i ZUS w odniesieniu do podobnych (często identycznych) spraw 

przyjmują odmienne interpretacje obowiązujących przepisów. Istnieje ryzyko, iż wprowadzone w najbliższych 

latach przepisy prawne lub podatkowe utrudnią działanie klubu sportowego bądź będą miały negatywny wpływ  

na wyniki uzyskiwane przez Spółkę. 

Zarząd spółki podejmuje systematyczne działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej 

i stopniowe ograniczanie bądź eliminowanie zagrożeń kontynuacji działalności. Szczegółowo strategia spółki na 

następny okres została omówiona poniżej w sprawozdaniu zarządu, w szczególności w planie naprawczym. 
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4. Sprawozdanie Zarządu z działalności 

1.  Informacje ogólne 

Pełna nazwa (firma):     „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie 

Forma prawna:      Spółka Akcyjna     

Kraj:     Polska             

 

Przepisy prawa  zgodnie   Ustawa z dnia 15 września 2000 r. 

z którymi działa Spółka Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.nr 94,poz.1037 z późn. 

zm), 

        Statut Spółki, inne przepisy dot. spółek prawa handlowego 

         
                                     

Siedziba:   Chorzów 

Adres:                                                                                  ul. Cicha 6                                                                                                           

Telefon:                                                                                + 48 32 241 75 54          +48 32 24 17 554 

Fax:               + 48 32 346 35 35 

Numer KRS:               0000224997 

Numer identyfikacji podatkowej NIP                      627-25-24-625  

 

Numer REGON:       278335653 

 

Adres poczty elektronicznej:             ruch@ruchchorzow.com.pl 

Adres strony internetowej:             www.ruchchorzow.com.pl 

 

2. Przedmiot działalności: 

a) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93, 

b) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,  

c) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 47,  

d) Zakwaterowanie – PKD 55,  

e) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,  

f) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych w zakresie 

rezerwacji i działalności z nią  związane – PKD 79,  

g) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,  

h) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami – PKD 68,  

i) Działalność firm centralnych (Head ofices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70, 

j) Działalność wydawnicza – PKD 58, 

k) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73, 

l) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z, 
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m) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74. 

3. Zasady statutowe dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz sposobu reprezentacji 

Spółki 

W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5(pięciu) Członków, przy czym przy Zarządzie dwuosobowym 

w skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu, a przy Zarządzie składającym się z trzech i więcej 

osób, w jego skład wchodzi Prezes, dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu. 

Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed 

upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków 

Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. W przypadku Zarządu jednoosobowego prawo reprezentacji ma 

Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego prawo reprezentacji ma łącznie Prezes Zarządu lub 

Wiceprezes Zarządu wraz z Wiceprezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu. Do kompetencji Zarządu należą 

sprawy przewidziane  Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki. 

4. Kapitał zakładowy, ilość i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki  

                                             KAPITAŁ ZAKŁADOWY NA 30.06.2015 

SERIA AKCJI Ilość wyemitowanych 

akcji  (szt.) 

Wartość nominalna 

(zł) 

Udział procentowy 

A 500 000 500 000 2,31 % 

B 375 000 375 000 1,73 % 

C 932 000 932 000 4,30 % 

D 1 500 000 1 500 000 6,92 % 

E 1 000 000 1 000 000 4,61 % 

F 3 000 000 3 000 000 13,83 % 

G 1 712 500 1 712 500 7,90 % 

H 1 064 516 1 064 516 4,91 % 

I 1 415 693 1 415 693 6,53 % 

J  2 500 000 2 500 000 11,53 % 

K 2 500 000 2 500 000 11,53 % 

L 290 992 290 992 1,34 % 

M 769 230 769 230 3,55 % 

N 1 116 764 1 116 764 5,15 % 

O 2 000 000 2 000 000 9,23 % 
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P 1 000 000 1 000 000 4,61 % 

RAZEM 21 676 695 21 676 695 100,00% 

Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosiła na dzień 30.06.2015 roku 21 676 695. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki czeka na rejestrację akcji serii R. Po 

zarejestrowaniu podwyższenia kapitał zakładowy Spółki będzie wynosić 25 176 695,00 zł . 

Stan akcjonariatu akcji imiennych na dzień 30.06.2015 roku:  

 

 

2.  Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne  w stosunku do Spółki 

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne   w stosunku do 

niej. 

3. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz ograniczenia 

w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki 

Powyższe ograniczenia nie występują. 

 

5. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa 

Struktura zatrudnienia 

Przeciętne zatrudnienie do dnia 30.06.2015 roku wyniosło 21 osoby. Na dzień 30.06.2015 roku w Spółce 

zatrudnionych było 22 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. 

6. Działalność Spółki od 01.07.2014 R. DO DNIA 30.06.2015 ROKU 

I. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

W dniu 30.12.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. na którym to 

Walnym (kontynuowanym po przerwie w dniu 23.01.2015 r.) zostały podjęte następujące uchwały w 

sprawach : 

 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powołania nowych członków Rady 

Nadzorczej  

 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ostatni rok obrotowy;  

 dalszego istnienia Spółki;  

Akcje imienne Ruch Chorzów S.A. 

1. Marek Nowak                  -   34.000 

2. 4energy S.A.                     -    17.500 

3. Krzysztof Bielok               -    10.500 

4. Adrian Nimptschke         -     5.500 

5. Maciej Mizia                     -     5.000 

6. Artur Śliwiński                  -     3.000 

7. Henryk Śliwiński               -      100 

Razem: 75 600 
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 pokrycia straty za ostatni rok obrotowy;  

 udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok 

obrotowy;  

 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok 

obrotowy; 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

 II. Wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2014/2015:    (strata) netto wynosi  - 8.082.528,76 zł 

III. Finansowanie działalności bieżącej  

  

 a) pożyczki pieniężne udzielone na rzecz Spółki : 

W okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Spółka otrzymała pożyczki i na dzień bilansowy pozostaje do zapłaty  

12.112.994,99  złotych.   

b)  przychody z działalności operacyjnej  w kwocie 17. 841 .644,95  zł   w tym :  

 reklama, sponsoring                                         -                  5.780.143,84 zł 

 sprzedaż biletów, karnetów                            -                  1.130.724,71 zł 

 sprzedaż towarów i gadżetów                       -                  566.226,12 zł  

 prawa medialne                                               -                 7.717.953,00 zł 

 pozostałe przychody (dzierżawa, używanie znaku, awans do rozgrywek w PE, dotacja UEFA) -   2.646.597,28 

zł. 

 

IV. Realizacja zobowiązań względem Urzędu Skarbowego. 

W miesiącu marcu 2015 Spółka uregulowała zaległe zobowiązania  podatkowe, co zostało potwierdzone przez Urząd 

Skarbowy stosownym  zaświadczeniem o nie zaleganiu z tytułu podatków. Na dzień bilansowy 30.06.2015 Spółka 

posiadała  zobowiązania z tytułu  podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu podatku VAT w łącznej 

wysokości   3.270.120  złotych. 

 

V. Realizacja zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych 

Spółka w miesiącu marcu 2015  uregulowała zaległość wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek wraz 

z odsetkami  i otrzymała zaświadczenie o nie zaleganiu. Na dzień bilansowy 30.06.2015 r. Spółka posiadała 

zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 725.707,18  złotych które zostało uregulowane 

po dniu bilansowym i potwierdzone otrzymaniem zaświadczenia o niezaleganiu. Aktualnie składki   z tytułu 

ubezpieczeń są regulowane  w miarę  na bieżąco. 

 

VI.  Współpraca z władzami miasta Chorzowa: 

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.06.2015 roku na obiekcie przy ul. Cichej 6 zostały wykonane następujące 

prace: 

1. Remont wież oświetleniowych na obiekcie przy ul. Cichej 6. 

2. Realizacja projektu zasilania reklam i TV na obiekcie przy ul. Cichej. 

3. Dostosowanie oświetlenia do wymogów licencyjnych na stadionie przy ul. Cichej  
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4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku trybuny głównej na ul. Cichej –zadanie w trakcie 

realizacji. 

Ponadto wartym podkreślenia jest również zaangażowanie kapitałowe Miasta Chorzowa w Klub poprzez 

obejmowanie akcji w ramach nowych emisji. 

7. Istotne wydarzenia. 

ISTOTNE ZDARZENIA IQ ROKU OBROTOWEGO 2014/2015  ( III kwartału 2014 roku ) 

Udział w rozgrywkach Ligi Europejskiej wpłynął w istotny sposób na zwiększenie kosztów  z działalności 

operacyjnej. Problemy z murawą spowodowały konieczność wynajęcia innego stadionu na mecze w ramach Ligi 

Europejskiej i T-Mobile Ekstraklasy. Ten fakt oraz koszty związane z wyjazdami zawodników na mecze w kilku 

krajach europejskich (czartery samolotów, hotele, wyżywienie i obsługa) wygenerowały dodatkowe koszty.  

W III kwartale 2014 r. rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Pan Marek Glogaza.  

Również w III kwartale 2014 r. Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Chorzów poinformowało o wyniku 

przetargu na promocję miasta poprzez sport. Zwycięzcą został „Ruch” Chorzów S.A., który z tego tytułu 

otrzymał kwotę 2 mln zł. Umowa między Miastem Chorzów, a „Ruchem” została zrealizowana w terminie do 15 

grudnia 2014 r.  

22 sierpnia 2014 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę zadaszenia Stadionu Śląskiego. Zadaszenie „Kotła 

Czarownic” wykona niemiecka firma „Pfeifer: Seil-und Hebetechnik”, która przedstawiła najlepszą ofertę. 

Stadion ma być oddany do użytku w 2016 roku. Przetarg obejmował badanie lin, które pozostały na budowie po 

awarii łączników, tzw. „krokodyli” w lipcu 2011 i określenie ich przydatności do ponownego wykorzystania, 

montaż konstrukcji zadaszenia widowni z pokryciem z poliwęglanu oraz monitoring konstrukcji. Koszt tego 

zadania oszacowano w ogłoszeniu przetargowym na ok. 45 mln złotych. Niemiecka firma zaoferowała cenę ok. 

70 mln zł. Wysokość oferty niemieckiej firmy wynika głównie z wyceny ryzyka. Niemcy szacują swoje ryzyko ze 

względu na kontynuację realizacji zadania po poprzednim wykonawcy oraz na udzielaną gwarancję – 60 

miesięcy dla montażu konstrukcji oraz 180 miesięcy dla zabezpieczenia antykorozyjnego. Termin na ukończenie 

robót objętych zakresem tego przetargu to początek 2016 roku. Jest to o tyle istotne, iż „Ruch” Chorzów 

docelowo wg podpisanego już Listu Intencyjnego, ma grać na Stadionie Śląskim, przenosząc się z Cichej 6 na 

Katowicką 10. 

Pierwsze mecze „Ruchu” Chorzów w ramach T-Mobile Ekstraklasy oraz Pucharów Europejskich UEFA były 

rozgrywane na gliwickim stadionie, a nie przy ul. Cichej 6. Powodem, dla którego „Ruch” Chorzów nie grał na 

macierzystym stadionie był zły stan murawy. UEFA wyraziła zgodę na przeniesienie spotkania II rundy 

eliminacyjnej Ligi Europy pomiędzy Ruchem Chorzów a FC Vaduz do Gliwic. Ostatecznie „Ruch” zmierzył się 

z zespołem z Liechtensteinu na Stadionie Miejskim w Gliwicach przy ul. Okrzei 20. Miejski Ośrodek Rekreacji 

i Sportu w Chorzowie poinformował, że murawa boiska na stadionie miejskim przy ul. Cichej 6 – na dzień 14 

lipca – nie była zdatna do użytku. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak efektów prac renowacyjno-

pielęgnacyjnych trawy wykonanych na płycie głównej w okresie między rozgrywkami. W trakcie okresu 

przygotowawczego do sezonu 2014/2015 Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, który jest zarządcą obiektów 

sportowych użytkowanych przez „Ruch” Chorzów, zdecydował się na przeprowadzenie na murawie 

chorzowskiego stadionu zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych. Zarząd Klubu był wielokrotnie zapewniany, 

że prace na stadionie zakończą się przed powrotem drużyny ze zgrupowania w Popradzie, a murawa będzie 

optymalnie przygotowana do treningów i rozgrywania spotkań domowych organizowanych przez „Ruch”. 

10.07.2014 r., MORiS zwrócił się „Ruchu” Chorzów z prośbą o przeniesienie zaplanowanego na niedzielę, 13 

lipca, otwartego treningu I drużyny ze stadionu na boisko boczne wyjaśniając, że właściwe przygotowanie 

murawy przed meczem wymaga więcej czasu. Jednocześnie Zarząd Klubu otrzymał informację, że płyta główna 
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będzie na pewno udostępniona zawodnikom „Ruchu” i FC Vaduz 16.07.2014 r., czyli w dniu oficjalnego treningu 

obydwu drużyn, dzień przed spotkaniem pucharowym.  Wydział Gier Śląskiego Związku Piłki Nożnej stwierdził, 

że znaczne ubytki trawy na całym boisku nie pozwalają na rozgrywanie meczów o mistrzostwo Ekstraklasy przy 

ul. Cichej 6. 

Ważnym wydarzeniem dla piłkarskiego świata jest również informacja iż 25.09.2014 w Warszawie odbyło się 

doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ekstraklasa S.A., które podsumowało rok 

obrotowy 2013/2014. Na nową, roczną kadencję powołano również członków Rady Nadzorczej spółki. 

W składzie Rady znalazł się prezes „Ruchu” Chorzów Dariusz Smagorowicz. 

„Ruch” Chorzów uplasował się na 3. miejscu w rankingu medialności polskich klubów piłkarskich w miesiącu 

sierpniu – wynika z badania „Polska Piłka” przygotowanego przez firmę „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” 

Na temat „Niebieskich” ukazało się w sierpniu blisko 3400 publikacji prasowych i internetowych! Nasz klub 

zanotował w rankingu awans o jedną lokatę w porównaniu do poprzedniej analizy. 

 

Wykres. Liczba publikacji prasowych i internetowych na temat dziesięciu najbardziej medialnych klubów T-

Mobile Ekstraklasy. 

 

Badanie „Polska Piłka” prowadzone jest na podstawie monitoringu 1100 tytułów prasy ogólnopolskiej 

i regionalnej oraz wybranych portali internetowych.  

Działalność sportowa 

 W III kwartale 2014 r. I drużyna „Ruchu” zaczęła nowy sezon rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy. 

Rozgrywając 10 kolejek podopieczni Jana Kociana pięć razy zremisowali, raz wygrali i cztery razy przegrali. 
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Drużna uległa w pierwszej kolejce Śląskowi Wrocław (2:0), w drugiej Górnikowi Łęczna (1:2), w trzeciej 

Podbeskidziu Bielsko-Biała (3:0) oraz w dziewiątej GKS-owi Bełchatów (0:1). „Ruch” Chorzów podzielił się 

punktami z Wisłą Kraków w czwartej kolejce T-Mobile Ekstraklasy (2:2), w szóstej z Lechem Poznań (0:0), 

z Lechią Gdańsk w siódmej kolejce (3:3), z Pogonią Szczecin w ósmej kolejce (1:1) oraz z Zawiszą Bydgoszcz 

w dziesiątej kolejce (1:1). Trzy punkty chorzowska drużyna wywiozła jedynie z Gliwic, pokonując Piasta 0:1. 

Zawodnicy „Ruchu” byli umieszczani w tzw. „11 kolejki” przez dziennikarzy i obserwatorów 

sportowych. Po szóstej kolejce w „11 kolejki” znalazł się Krzysztof Kamiński. W swoich zestawieniach 

Kamińskiego umieściły również m.in. Przegląd Sportowy, Sport, Ekstraklasa.net, wp.pl, Interia.pl, goal.pl, 

2x45.info czy sportowefakty.pl. 

Również pomocnik „Niebieskich” Filip Starzyński, który w meczu przeciw Lechii Gdańsk popisał się 

fantastycznym golem z przewrotki, znalazł się w Jedenastce Kolejki wybranej wspólnie przez oficjalny serwis 

Ekstraklasy S.A. i dziennikarzy Canal + Sport. W tradycyjnym głosowaniu na najładniejszą bramkę 7. kolejki T-

Mobile Ekstraklasy organizowanym przez portal Ekstraklasa.tv nie mogło zabraknąć fenomenalnego trafienia 

Filipa Starzyńskiego z  meczu przeciw Lechii. 

Bardzo dobrze „Niebiescy” zaprezentowali się w Europejskich Pucharach UEFA dochodząc do IV rundy 

eliminacji, (tzw. play-off’ów). Był to najlepszy wynik spośród prawie wszystkich drużyn występujących 

z ramienia Ekstraklasy. Jedynie Legia Warszawa zakwalifikowała się do fazy grupowej rozgrywek. W drugiej 

fazie eliminacji „Ruch” Chorzów wylosował FC Vaduz, z którym wygrał na stadionie w Gliwicach 3:2 oraz 

zremisował bezbramkowo w rewanżu. Po wyeliminowaniu FC Vaduz z Liechtensteinu „Ruch” Chorzów 

awansował do III rundy eliminacyjnej Ligi Europejskiej, w której zmierzył się z duńskim Esbjerg fB. Pierwsze 

spotkanie III rundy odbyło się na Stadionie Miejskim w Gliwicach w 31.07.2014 r. Rewanż odbył się 7.08.2014 r. 

w Danii. Esbjerg fB to 5. drużyna poprzedniego sezonu duńskiej Superligi. Klub z nadmorskiego miasta Esbjerg 

ma w swoim dorobku 5 tytułów mistrza Danii, a jego ostatnim sukcesem było zdobycie przed rokiem krajowego 

pucharu. Duńczycy w II rundzie wyeliminowali kazachski Kajrat Ałamty. W pierwszym spotkaniu rozegranym 

w Azji padł remis 1:1. W rewanżu Esbjerg zwyciężył 1:0 po bramce Jakoba Ankersena w 38. minucie. „Ruch” 

wyeliminował z rozgrywek europejskich duńską drużynę remisując bezbramkowo w Gliwicach i remisując na 

wyjeździe 2:2, mając tym samym lepszy bilans bramek . O krok chorzowską drużynę dzielił awans do fazy 

grupowej europejskich rozgrywek, gdyż trzeci rywal „Ruchu” – Metalist Charków zremisował bezbramkowo 

w Gliwicach, i jedną bramką wygrał z „Niebieskimi” w fazie play-off’ów. Pierwsze spotkanie w ramach rundy 

play-off zostało rozegrane 21 sierpnia w Gliwicach, rewanż odbył się tydzień później. Ukraińcy nie rozgrywali 

poprzednich rund eliminacyjnych i spotkaniem z „Ruchem” rozpoczęli swój udział w Lidze Europy. Metalist to 

brązowy medalista ukraińskiej Premier Lihi. Do największych sukcesów zespołu z Ukrainy należą m.in. Puchar 

ZSRR (1988), ćwierćfinał Ligi Europy (2012) i wicemistrzostwo Ukrainy (2013). W nowym sezonie ligowym 

Metalist pokonał na wyjeździe Zorię Ługańsk 2:1, a drugiej kolejce przegrał z Dynamem Kijów 1:2.  UEFA 

poinformowała „Ruch” Chorzów, że miejscem rozegrania rewanżowego meczu IV rundy eliminacyjnej Ligi 

Europy pomiędzy Metalistem Charków, a „Ruchem” Chorzów ma być Kijów. Pierwotnie nasz ukraiński rywal 

starał się o organizację spotkania na własnym stadionie w Charkowie. Wobec wniosku „Ruchu” Chorzów oraz 

napiętej sytuacji politycznej na Ukrainie, UEFA wskazała Kijów jako miejsce rozegrania rewanżu. 

Newralgicznym elementem udziału w rozgrywkach pucharowych UEFA jest zachowanie kibiców, które 

niejednokrotnie może wpływać na przychody wynikające z udziału w europejskich rozgrywkach. Po meczu z FC 

Vaduz kibice chorzowskiego klubu otrzymali najwyższe noty w raporcie delegata UEFA. Mimo, że na trybunach 

stadionu w Gliwicach mogło zasiąść jedynie 999 fanów, przez całe spotkanie prowadzili oni żywiołowy 

i kulturalny doping. W raporcie, który sporządzany jest po każdym meczu, ocenia się m.in. zachowanie 

publiczności. Bośniak przyznał, że tak wysoka ocena jest przyznawana niezwykle rzadko. Jednak po meczu 

z Esbjerg fB, Komisja Kontroli Etyki i Dyscypliny UEFA oskarżyła kibiców „Ruchu” Chorzów o zachowania 

rasistowskie. W konsekwencji podjęła decyzję o zamknięciu pięciu sektorów stadionu w Gliwicach przed 
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meczem z Metalistem Charków. Kibice nie zasiedli na sektorach J, K, L, M i N (łącznie 2,5 tysiąca miejsc). 

Po meczu z Metalistem Charków  delegat UEFA - Belg Jean-François Crucke, był pod dużym wrażeniem 

atmosfery, jaką na stadionie stworzyli kibice „Niebieskich”. Delegat chwalił naszych fanów za nieustanny, 

głośny i kulturalny doping, dzięki któremu mecz toczył się w niezwykłej atmosferze. Belg w kategorii dotyczącej 

zachowania publiczności wystawił naszym kibicom bardzo wysoką notę. Podsumowując – Klub nie poniósł 

żadnych konsekwencji finansowych związanych z zachowaniem swoich kibiców, co jest niezwykle rzadkie, 

jednakże przychody z dnia meczu zostały obniżone z uwagi na zamknięcie sektorów, o których mowa powyżej.  

Niestety „Niebiescy” z racji równoczesnej gry w T-Mobile Ekstraklasie oraz Pucharach Europejskich,  potknęli się 

już na pierwszej przeszkodzie w Pucharze Polski. Chorzowianie przegrali w Ostrowie Wielkopolskim z miejscową 

Ostrovią 1:2 i odpadli z rozgrywek Pucharu Polski. 

W sezonie 2014/2015, w III lidze opolsko-śląskiej (w której gra „Ruch” II Chorzów), w jednej grupie 

rywalizowało 20 zespołów. Oznacza to, że rezerwy „Ruchu” czekało aż 38. spotkań ligowych – 21 jesienią 

i 17 wiosną.  W III kwartale 2014 roku „Ruch” II Chorzów rozegrał 12 kolejek w III lidze opolsko-śląskiej – 

8 meczów przegrywając, 3 wygrywając i 1 remisując.  Podopieczni Tomasza Fornalika ulegli w drugiej kolejce 

Górnikowi II Zabrze, w trzeciej kolejce Polonii Bytom, w czwartej Odrze Opole, w piątej Szombierkom Bytom, 

w siódmej Pniówkowi Pawłowice Śląskie, w dziewiątej Ruchowi Zdzieszowice, w jedenastej kolejce BKS-owi Stal 

Bielsko-Biała oraz w dwunastej kolejce Rekordowi Bielsko-Biała. Druga drużyna „Ruchu” wygrała natomiast w 

pierwszej kolejce ze Skalnikiem Gracze, Polonią Łaziska w ósmej i Podbeskidziem II Bielsko-Biała w dziesiątej. 

Bezbramkowym remisem skończyło się jedynie spotkanie ze Skrą Częstochowa w szóstej kolejce. 

Trzeci kwartał to również okres okna transferowego. Z Klubem pożegnali się Michał Buchalik, Maciej Jankowski 

oraz Maciej Sadlok. Wszyscy trzej zasilili szeregi Wisły Kraków. Do chorzowskiego „Ruchu” zostali pozyskani 

nowi zawodnicy, m.in. Michał Efir (poprzedni klub: Legia Warszawa), Wojciech Skaba (poprzedni klub: Legia 

Warszawa), Michał Szewczyk (poprzedni klub: Wisła Kraków), Marcin Kuś (poprzedni Klub: Crakovia Kraków), 

Jan Chovanec (Spratak Trnawa), Senad Krahmet (Mechelen) i Volodymyr Tanchyk ( FC Sewastopol). 

Michał Efir to 22-letni wychowanek Wieniawy Lublin w poprzednim sezonie występował głównie 

w trzecioligowych rezerwach Legii, dla których strzelił 11 bramek w 17 meczach "Efirek" występuje na pozycji 

napastnika, a zatem o miejsce w składzie będzie walczył z Grzegorzem Kuświkiem.  

Wojciech Skaba urodził się 9 kwietnia 1984 roku w Rybniku. Jego pierwszym klubem był Naprzód Rydułtowy, 

a kolejnym Rymer Niedobczyce. W 2004 roku przeniósł się do Odry Wodzisław Śląski, w której blisko rok później 

zadebiutował w Ekstraklasie w wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin. Udana wiosna 2007 roku zaowocowała 

transferem do Legii Warszawa. W zespole "Wojskowych" występował do końca zakończonego poprzedniego 

sezonu, z roczną przerwą na grę w Polonii Bytom (sezon 2009/2010). Z Legią kilka miesięcy temu świętował 

tytuł mistrza Polski, a wcześniej aż czterokrotnie zdobywał z warszawskim zespołem Puchar Polski (2008, 2011, 

2012 i 2013).  

Michał Szewczyk wiążąc się z „Ruchem” Chorzów, kontynuuje rodzinną tradycję. Jego ojciec Mieczysław przez 

wiele lat był zawodnikiem „Ruchu”, a w 1989 roku zdobył razem z drużyną tytuł mistrzowski. "Szewa" grał 

kolejno w Astrze Spytkowice, Skawie Wadowice, Zatorzance Zator, Wiśle Kraków oraz Okocimskim Brzesko, do 

którego był wypożyczony w rundzie jesiennej minionego sezonu.  

Marcin Kuś jest wychowankiem Polonii Warszawa. Z „Czarnymi koszulami” w 2000 roku zdobył mistrzostwo 

Polski, a rok później Puchar Polski. Reprezentował także barwy Lecha Poznań, angielskiego Queens Park 

Rangers FC, rosyjskiego Torpedo Moskwa, Korony Kielce i tureckiego İstanbul Büyükşehir. Wiosną 2013 roku 

trenował z Górnikiem Zabrze, lecz nie zagrał w żadnym oficjalnym spotkaniu. Sezon 2013/2014 spędził 
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w Cracovii, w której zaliczył 16 występów w T-Mobile Ekstraklasie. Łącznie rozegrał 127 spotkań w najwyższej 

polskiej klasie rozgrywkowej. Na swoim koncie ma również 7 występów w reprezentacji Polski. 

Eduards Visnakovs urodził się 10.05.1990 roku w stolicy Łotwy – Rydze. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał 

w miejscowym Skonto. Następnie w swojej ojczyźnie reprezentował takie kluby jak Daugava Ryga, Tranzīts 

Ventspils oraz FK Ventspils, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Łotwy. W 2012 roku przeniósł się do 

kazachskiego Szachtiora Karaganda, skąd latem 2013 r. trafił do Widzewa. W łódzkim zespole zaliczył w 

poprzednim sezonie 35 ekstraklasowych spotkań zdobywając w nich 12 bramek. Visnakovs to również 

reprezentant Łotwy.  

Visnakovs w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem Widzewa w Ekstraklasie. W 35 meczach zdobył dla 

łodzian 12 bramek. W nowym sezonie, już na boiskach I ligi, Łotysz wystąpił w trzech spotkaniach.  

W ostatnim dniu okienka transferowego „Ruch” pozyskał nowego zawodnika. Na Cichą trafił Słowak Ján 

Chovanec. 30-letni lewy pomocnik przeniósł się do Chorzowa na zasadzie rocznego wypożyczenia ze 

słowackiego Spartaka Trnava. Ján Chovanec urodził się 22.03.1984 roku. W dotychczasowej karierze 

reprezentował takie kluby jak słowackie OŠK Lipová, FK Púchov, ŠK Eldus Močenok i MFK Ružomberok oraz 

czeski FK Teplice. W poprzednim sezonie występował w słowackim Spartaku Trnava. W minionych rozgrywkach 

zanotował 31 ligowych spotkań, w których zdobył 4 bramki. W nowym sezonie zaliczył 6 spotkań w eliminacjach 

Ligi Europy i 4 ligowe gry. Chovanec mierzy 178 cm wzrostu i najczęściej występuje na pozycji lewego 

pomocnika. Zdarzała mu się również grać na lewej stronie obrony. 

Mateusz Prus urodził się 9.03.1990 r. w Zamościu i w miejscowym Hetmanie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. 

Następnie reprezentował Amicę Wronki, po czym w 2007 r. wrócił do Hetmana. Wiosnę 2010 r. spędził 

w Zagłębiu Sosnowiec. Od sezonu 2010/2011 występował w holenderskiej Rodzie Kerkrade. Prus ma na koncie 

20 występów w Eredivisie, najwyższej klasie rozgrywkowej Holandii. Prus pojawił się przy Cichej 15 września 

i rozpoczął treningi z I drużyną „Niebieskich”. Po parafowaniu umowy włączył się do rywalizacji o miejsce 

w chorzowskiej bramce z Krzysztofem Kamińskim i Kamilem Lechem i Wojciechem Skaba. 

 Volodymyr Tanchyk jest niewysokim prawoskrzydłowym (mierzy zaledwie 166 centymetrów), ale jego atutami 

są szybkość, technika i umiejętność dryblingów jeden na jeden. W sezonie 2013/14 zagrał w dziewięciu 

spotkaniach ukraińskiej ekstraklasy i strzelił jednego gola. Jest także byłym reprezentantem zespołów U-17 i U-

18 swojego kraju.  

 

Senad Krahmet urodził się 25.02.1992 w Doboj w ówczesnej Jugosławii. Z pochodzenia jest Bośniakiem, 

występował w reprezentacjach młodzieżowych swojego kraju. Posiada również paszport Belgii, gdzie uczył się 

gry w piłkę. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w FC Merksem. W 2001 roku trafił do klubu Tubantia Borgerhout, 

gdzie spędził kolejne 4 lata. W 2005 roku został zawodnikiem Royal Antwerp FC, a od 2009 roku reprezentował 

KV Mechelen. W minionym sezonie jego zespół zakończył rozgrywki belgijskiej ekstraklasy na 13. miejscu. 

Bośniak zaliczył 6 ligowych meczów. Karahmet to lewy obrońca, choć może również występować na lewym 

skrzydle oraz jako środkowy pomocnik. 

 

Trzeci kwartał obfitował w powołania naszych zawodników do reprezentacji kraju. Do pierwszej reprezentacji 

Polski na mecz z Gibraltarem powołany został Filip Starzyński. Pomocnik „Ruchu”, znalazł się w kadrze 

prowadzonej przez selekcjonera Adama Nawałkę po raz trzeci.  

 

Kolejnym zawodnikiem Ruchu, który miał okazję reprezentować Polskę w oficjalnym meczu jest Daniel 

Dziwniel. Obrońca „Niebieskich” został powołany do „młodzieżówki”, na bardzo ważne wyjazdowe spotkanie 

przeciw Grecji.  
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Na zgrupowanie pierwszej reprezentacji Łotwy wyjechał z kolei Eduards Visnakovs. Nowy napastnik „Ruchu” 

wystąpił ze swoim narodowym zespołem w inauguracyjnym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy, w którym 

rywalem Łotyszy był Kazachstan. Napastnik „Ruchu” Eduards Visnakovs otrzymał również powołanie do 

reprezentacji Łotwy na mecze eliminacji do Mistrzostw Europy z Islandią i Turcją. „Wiśnia” znalazł się również w 

kadrze reprezentacji Łotwy na wyjazdowy mecz eliminacji do Mistrzostw Europy 2016 przeciw Kazachstanowi. 

Visnakovs pojawił się na boisku w 79. minucie zmieniając byłego napastnika Lecha Poznań, króla strzelców T-

Mobile Ekstraklasy sezonu 2011/2012 – Artjomsa Rudnevsa. 

Trener reprezentacji Polski do lat 17 Robert Wójcik powołał 24 zawodników na konsultację szkoleniowo-

selekcyjną. Wśród nominowanych znalazł się zawodnik „Ruchu” Maciej Żukowski. W minionym sezonie 

Żukowski reprezentował „Niebieskie” barwy w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów i Śląskiej Ligi Juniorów 

Młodszych. Zgrupowanie reprezentacji odbyło się w Grodzisku Wielkopolskim w dniach od 6 do 9 sierpnia. 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Robert Wójcik wybrał również zawodników „Niebieskich” powołanych 

na konsultacje selekcyjno-szkoleniowe, a w konsekwencji również zawodników powołanych na towarzyski 

dwumecz z Irlandią Północną. Wśród nominowanych znaleźli się młodzi piłkarze „Ruchu” – Przemysław Bargiel 

i Patryk Korzec. Bargiel gra na pozycji środkowego pomocnika, Korzec jest napastnikiem. W minionym sezonie 

obaj reprezentowali barwy Ruchu w rozgrywkach trampkarzy rocznika 2000. Byli również regularnie 

powoływani do kadry Śląska w swojej kategorii wiekowej. 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Bartłomiej Zalewski podał nazwiska zawodników powołanych na 

konsultację szkoleniową bramkarzy. Wśród sześciu nominowanych znalazł się zawodnik Ruchu – Kamil Grabara. 

Kamil Grabara to bramkarz drużyny Akademii „Ruchu” Chorzów, która w poprzednim sezonie występowała 

w Śląskiej Lidze Trampkarzy rocznika 1999. Jednak jego wysokie umiejętności sprawiają, że zdecydowanie 

przerasta swoją kategorię wiekową. Kamil często grał w drużynie Śląskiej Ligi Juniorów Młodszych, 

a w końcowej części sezonu trenował nawet z zespołem Centralnej Ligi Juniorów( dalej: CLJ). Kilkukrotnie 

znalazł się także w kadrze meczowej tych rozgrywek. Niewiele ponad miesiąc temu Kamil Grabara wystąpił 

w wygranym 2:0 meczu reprezentacji Polski do lat 15 przeciwko rówieśnikom ze Szkocji. W nowym sezonie 

nasz młody golkiper trenuje z zespołem CLJ, wystąpił nawet w spotkaniu z MKS-em Kluczbork. Kilkukrotnie 

znalazł się również w kadrze meczowej trzecioligowych rezerw. 

  PZPN poinformował, że w trybie uzupełniającym na zgrupowanie selekcyjne reprezentacji Polski do lat 

16 (rocznik 1999) powołanych zostało dwóch zawodników. Wśród nominowanych znalazł się zawodnik 

Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów Szymon Górecki. Zgrupowanie selekcyjne odbyło się w Gutowie Małym 

w dniach 18-22 sierpnia. Szymon Górecki jest środkowym obrońcą. W poprzednim sezonie występował 

w drużynie prowadzonej przez trenera Sławomira Podlasa, która uczestniczyła w rozgrywkach Śląskiej 

Ligi Trampkarzy rocznika 1999. Nasz młody defensor trenował już także z zespołem juniorów młodszych oraz 

powoływany był do kadry Śląska.  

Istotne zdarzenia II Q roku obrotowego ( IV kwartału 2014 roku ) 

W dniu 4 listopada 2014 roku Zarząd Spółki "Ruch" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej „Spółką” 

lub „Klubem”) otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego został dokonany wpis podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z kwoty 18 676 695,00 zł do kwoty 20 676 695,00 zł wynikający z emisji 2 000 000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie ( zw. dalej „Spółką”) w dniu 23 grudnia 2014 roku podjął 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) poprzez emisję 
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1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii "P" nowej emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł 

(słownie: jeden złoty) każda. 

Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 

Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 

grudnia 2013 roku pod warunkami tam zawartymi. 

Objęcie akcji nastąpiło na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 ksh w drodze złożenia oferty prywatnej przez Spółkę i jej 

przyjęcia przez określonego adresata. 

W ostatnim kwartale rozpoczęło się również Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Ruchu” Chorzów S.A., które 

zakończyło swoje obrady 23 stycznia 2015 roku po ogłoszonej przerwie. 

Działalność sportowa 

 W ostatnim kwartale 2014 roku zostało rozegrane 9 kolejek o Mistrzostwo T-Mobile Ekstraklasy. 

Pierwsza Drużyna „Ruchu” Chorzów wygrała w IV kwartale 3 mecze; w 15. kolejce Jagiellonią Białystok (5:2), 

w 16. kolejce ze Śląskiem Wrocław (1:0) oraz w 18.  kolejce z Podbeskidziem Bielsko-Biała (2:0). Drużyna 

Niebieskich uległa w ostatnim kwartale 6 razy drużynom z najwyższej klasy rozgrywkowej, tj. w 11. kolejce 

przegrywając Wielkie Derby Śląskie z Górnikiem Zabrze 1:2, w 12. kolejce ulegając Cracovii (1:0), w 13. kolejce  

Koronie Kielce (0:1), w 14. kolejce Legii Warszawa (2:1), w 17. kolejce Górnikowi Łęczna (3:0) oraz w ostatniej – 

19. kolejce przegrywając z Wisłą Kraków. Tym samym przed zimową przerwą „Ruch” Chorzów nadal znajduje 

się w strefie spadkowej, tj. na 15 miejscu tabeli T-Mobile Ekstraklasy, gdzie do 14-stej Korony Kielce i 13-stej 

Lechii Gdańsk brakuje „Niebieskim” 4 punktów.  

W ostatnim kwartalne minionego roku, w rozgrywkach o mistrzostwo T-Mobile Ekstraklasy zadebiutował Patryk 

Lipski. 

 „Ruch” II Chorzów przed zimową przerwą również w czwartym kwartale rozegrał 9 meczów w III Lidze 

(grupa opolska-śląska), 5 razy wygrywając, 3 razy remisując oraz raz przegrywając. Jedynym zespołem, któremu 

uległ II zespół Niebieskich był w ostatniej 21. Kolejce Górnik II Zabrze (0:1). Trzy punkty zespół rezerw zdobył w 

13. kolejce wygrywając z Piastem II Gliwice (2:5),  w 16. kolejce z GKS Jastrzębie (2:1), w 17. kolejce z LKS 

Czaniec (0:1) oraz kolejno w kolejkach 19.  wygrywając z Małą Panew Ozimek 1:2 oraz w 20. kolejce ze 

Skalnikiem Gracze (3:1). Drużyna prowadzona przez  Trenera Marka Wleciałowskiego zremisowała kolejno w 

14. i 15. kolejce ze Swornicą Czarnowąsy, Górnikiem Wesoła Mysłowice 2:2 oraz w kolejce 18. Z Grunwaldem 

Ruda Śląska (1:1). Rok 2014 Druga Drużyna Niebieskich zakończyła na 9. miejscu w tabeli III Ligi. 

 Na szóstym miejscu  tabeli Centralnej Ligi Juniorów (grupy zachodniej) zakończyła 2014 rok drużyna 

juniorska „Ruchu”.  Drużyna pod wodzą Trenera Ireneusza Psykały również rozegrała w ostatnim kwartale 2014 

roku 9 ligowych spotkań, z których 5 wygrała, 2 razy przegrała oraz 2 razy zremisowała.  Niebiescy Juniorzy 

ulegli jedynie w 9. kolejce Odrze Opole (2:1) oraz w kolejce 11. Lechii Gdańsk (2:0). Nierozstrzygnięte, tj. 

zakończone remisem zostały mecze 13. kolejki, gdzie podopieczni Trenera Psykały spotkali się z zespołem UKP 

Zielona Góra (2:2) oraz 15. kolejki – rozegranej z Górnikiem Zabrze (0:0). Zwycięskie mecze zostały rozegrane w 

10. kolejce z Zagłębiem Lubin (1:0), w 12. kolejce  z Wartą Poznań (3:0), w 14. kolejce z Pogonią Szczecin (3:0). 

16. kolejce z Olimpią Grudząc (1:3) oraz w 17. kolejce z MKS Kluczbork z wynikiem 6:0.  

W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Katowice los skojarzył ze sobą drugi zespół „Ruchu” 

z Reprezentacją Oldbojów Śląska. Przy Cichej mogliśmy obserwować starcie „Niebieskiej” młodzieży z dawnymi 

gwiazdami śląskiej piłki. W składzie Oldbojów znalazło się również kilku byłych piłkarzy Ruchu – Krzysztof 

Bizacki, Dariusz Gęsior, Radosław Gilewicz, Marek Kolonko, Adam Kryger i Mirosław Mosór.  Drugi zespół 
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„Ruchu” pokonał Reprezentację Oldbojów Śląska 4:0 a 14 października 2014 roku na wyjeździe rezerwy 

Rozwoju Katowice 2:1 w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Katowice. Tym samym „Niebiescy” 

zagrali w finale rozgrywek. W spotkaniu rozegranym na boisku Kolejarza w Katowicach bramki dla naszej 

drużyny zdobyli Kamil Bobryk i Kamil Szczygieł. Rywalem rezerw w meczu finałowym został, tak jak przed 

rokiem, Grunwald Ruda Śląska, który w drugim półfinale pokonał na wyjeździe AKS Wyzwolenie Chorzów 4:1, 

jednak rezerwy „Ruchu” przegrały z Grunwaldem Ruda Śląska w finale rozgrywek Pucharu Polski podokręgu 

Katowice 3:2. 

Na początku października z drużyną „Ruchu” Chorzów rozstał się główny szkoleniowiec Niebieskich - Jan 

Kocian. Trener Kocian związał się z „Ruchem” 19 września 2013 roku, przejmując zespół znajdujący się na 14. 

miejscu w ligowej tabeli. Słowacki szkoleniowiec w poprzednim sezonie zajął z chorzowską drużynę 3. miejsce 

w T-Mobile Ekstraklasie, a następnie jego podopieczni z powodzeniem reprezentowali polski futbol 

w rozgrywkach europejskich. Drużynę „Niebieskich” łącznie poprowadził w 41. meczach Ekstraklasy. Jego bilans 

to 16 zwycięstw, 13 remisów i 12 porażek.   

Z dniem 7 października obowiązki I trenera „Ruchu” Chorzów przejął Waldemar Fornalik. Dla 51-letniego 

szkoleniowca jest to powrót na Cichą po ponad dwóch latach! Były selekcjoner reprezentacji Polski związał się z 

„Niebieskimi” umową obowiązującą do końca czerwca 2017 r. W codziennej pracy z piłkarzami „Ruchu” 

trenerowi pomagać będzie jego młodszy brat Tomasz. Waldemar Fornalik urodził się 11 kwietnia 1963 r. 

w Myślenicach. Całą karierę piłkarską spędził w „Ruchu”. W pierwszym zespole debiutował wiosną 1983 roku. 

W chorzowskim zespole występował do 1994 r. Łącznie w niebieskich barwach rozegrał 286 meczów (233 

w najwyższej klasie rozgrywkowej, 28 w II lidze, 23 w Pucharze Polski i 2 w europejskich pucharach), 

zdobywając w nich 4 bramki. Z „Ruchem” świętował zdobycie tytułu Mistrza Polski w 1989 r. Pracę trenerską 

rozpoczął już w trakcie kariery piłkarskiej. W swoim ostatnim sezonie w „Ruchu” (1993/1994) był grającym 

asystentem trenera Edwarda Lorensa. Następnie pracował w Górniku Zabrze, Polonii Bytom, Wiśle Kraków, 

Amice Wronki, Odrze Wodzisław, Polonii Warszawa, GKS-ie Bełchatów i Widzewie Łódź. 27 kwietnia 2009 roku 

został trenerem „Ruchu”. Z „Niebieskimi” zdobył dwa medale mistrzostw Polski – „brąz” w 2010 r. i „srebro” w 

2012 r. oraz dwukrotnie docierał do finału Pucharu Polski (2009 i 2012). Po wspomnianym wicemistrzostwie 

otrzymał tytuł „Trenera Sezonu”. 10 lipca 2012 r. został selekcjonerem reprezentacji Polski, którą prowadził do 

17 października 2013 r. Od 7 października 2014 r. ponownie prowadzi drużynę „Ruchu” Chorzów.  

 Członkiem sztabu szkoleniowego „Niebieskich” oraz trenerem „Ruchu” II Chorzów został w październiku Marek 

Wleciałowski. Były piłkarz i trener „Ruchu”, który siedem lat temu wprowadził chorzowian do Ekstraklasy, 

będzie pełnił funkcję asystenta Waldemara Fornalika. Marek Wleciałowski urodził się 31 stycznia 1970 r. 

w Chorzowie i w tym mieście spędził całą swoją karierę piłkarską. Zaczynał w wieku 12 lat w Konstalu. 

Następnie w latach 1986-1988 reprezentował Stadion Śląski. Sezon 1988/1989 spędził w trzecioligowym 

wówczas AKS-ie, po czym trafił na Cichą. W drużynie „Ruchu” występował do 2003 r. z krótką przerwą na 

ponowną grę w AKS-ie (jesień 1994). Dla  „Niebieskich” rozegrał łącznie 249 ekstraklasowych spotkań. W 1996 

r. zdobył z „Ruchem” Puchar Polski. Karierę trenerską Marek Wleciałowski rozpoczynał w sezonie 2002/2003 

jako grający asystent trenera Niebieskich, Bogusława Pietrzaka. Rok później był asystentem w Górniku Zabrze, 

a następnie pierwszym trenerem tego zespołu. W sezonie 2006/2007 poprowadził „Niebieskich” do awansu do 

Ekstraklasy. Później pracował jeszcze w takich klubach jak GKS Bełchatów, Piast Gliwice, Cracovia czy Śląsk 

Wrocław. W 2012 r. został asystentem Waldemara Fornalika w sztabie reprezentacji Polski. Ostatnio prowadził 

drużynę Energetyka ROW Rybnik.  

Ostatni kwartał 2014 obfitował również w serie powołań zawodników „Ruchu” do reprezentacji kraju. 

Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka powołał zawodników z polskiej Ekstraklasy na mecze eliminacji 

do Mistrzostw Europy z Niemcami i Szkocją. Wśród nominowanych znalazł się pomocnik Niebieskich – Filip 

Starzyński! Z Niemcami Polacy zagrali 11 października, a ze Szkocją 14 października. Oba mecze zostały 

rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie. Filip Starzyński ma już za sobą debiut w pierwszej 
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reprezentacji. Na początku września zaliczył kilkanaście minut w wygranym meczu eliminacji Mistrzostw 

Europy, w którym Polska rozbiła na wyjeździe Gibraltar 7:0. 

Powołania do seniorskiej reprezentacji Łotwy otrzymał również napastnik „Ruchu” - Eduards Višņakovs. 

„Viśnia” został powołany na mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy w 2016 r., gdzie wystąpił w meczu 

przeciwko Islandii, Turcji oraz  Holandii.  Łotysz zagrał we wszystkich meczach, tylko raz będąc zmiennikiem. 

Zawodnik Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów Dominik Małkowski wystąpił w meczu towarzyskim 

reprezentacji Polski do lat 16 przeciwko rówieśnikom ze Szwajcarii. Biało-czerwoni wygrali 3:2. W spotkaniu 

rozegranym w Świebodzinie Dominik Małkowski pojawił się na placu gry w 78. minucie zmieniając Marco 

Drawza. Chwilę później Polacy zdobyli zwycięską bramkę. Dominik Małkowski (rocznik 1999) jest zawodnikiem 

zespołu juniorów młodszych naszej Akademii Piłkarskiej. Dominik występuje na pozycji środkowego obrońcy. 

Często powoływany jest do reprezentacji Śląska.  

5 listopada 2014 roku Komisja Licencyjna postanowiła nałożyć na Klub sankcję w postaci pozbawienia 

2 punktów w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 w związku ze złamaniem postanowień pkt. 4 decyzji nr 15 

przyznającej Klubowi licencję na rozgrywki w sezonie 2014/2015 z dnia 14 maja 2014 roku. Zgodnie z pkt. 

4 przedmiotowej decyzji Klub zobowiązany był do terminowego uregulowania ugód zawartych z byłymi 

i obecnymi pracownikami w celu spełnienia warunków przyznania licencji . Jednocześnie Komisja postanowiła 

zawiesić karę pozbawienia jednego punktu z powyższych dwóch, pod warunkiem terminowego realizowania 

ugód zawartych przed dniem wydania licencji oraz spłaty niezapłaconych, wymaganych rat wynikających z tych 

ugód do dnia 31 grudnia 2014 roku. „Ruch” Chorzów złożył odwołanie od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych 

Polskiego Związku Piłki Nożnej. W odwołaniu Klub podkreślał, iż uregulowanie zobowiązań z zaledwie 

czterodniowym opóźnieniem nie wynikało bezpośrednio z winy Klubu, jedynie z faktu przesunięcia terminów 

wypłaty środków ze strony jednego z kontrahentów „Ruchu”, o czym Klub wspomniał w wyjaśnieniach 

składanych do Komisji ds. Licencji Klubowych. W ocenie Klubu, sankcja pozbawienia punktów była 

nieadekwatna do stopnia zawinienia, a to z uwagi na całkowite pominięcie okoliczności łagodzących. 

Stosowanie tego typu surowych kar jest całkowicie uzasadnione  jedynie w przypadku uporczywych i rażących 

naruszeń. Odwołaniem „Ruchu” zajęła się Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, zawieszając karę dla Klubu i uwzględniając odwołanie w całości. 

  Gra „Niebieskiej” Drużyny została wielokrotnie doceniana w IV kwartale 2014 roku przez dziennikarzy 

sportowych. I tak gol Rolanda Gigołajewa, dzięki któremu „Ruch” objął prowadzenie w meczu z Podbeskidziem 

dostrzegł również serwis Ekstraklasa.TV. Strzał „Gigo” został wybrany najlepszym golem 18. kolejki T-Mobile 

Ekstraklasy, a sam Zawodnik znalazł się w kilku zestawieniach najlepszych piłkarzy 18. kolejki T-Mobile 

Ekstraklasy m.in. Sportu, Przeglądu Sportowego, eurosport.onet.pl, Wirtualnej Polski, Sportowych Faktów, 

Goal.pl oraz Ekstraklasa.net. 

Cudowny strzał przewrotką Filipa Starzyńskiego z sierpniowego meczu z Lechią Gdańsk został nominowany do 

tytułu Bramki Jesieni w T-Mobile Ekstraklasie. W II części plebiscytu wśród nominowanych znalazł się gol 

zdobyty przez Filipa Starzyńskiego w wyjazdowym spotkaniu z Lechią Gdańsk (3:3).   

W meczu „Ruchu” z Jagiellonią, „Niebieskich” na prowadzenie wyprowadził pięknym strzałem Jakub Kowalski. 

Urodę tego trafienia docenił portal ekstraklasa.tv nominując go do tytułu „Gola 15. kolejki”. Koncertowa gra 

piłkarzy „Ruchu” w meczu z Jagiellonią nie uszła uwadze mediów sportowych. „Niebiescy” zdominowali 

zestawienia jedenastek 15. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Oficjalny serwis Ekstraklasy S.A. w swojej jedenastce 

umieścił dwóch piłkarzy „Ruchu” – Martina Konczkowskiego i Grzegorza Kuświka. Obaj nasi zawodnicy znaleźli 

się we wszystkich zestawieniach. Ponadto serwisy iGol.pl, 2x45.info, goal.pl, EKSTRAKLASA.net, Sportowe Fakty, 
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Wirtualna Polska, Weszlo.com, euro sport.onet.pl i Sport wyróżniały również grę Michała Efira, Rolanda 

Gigolaeva oraz Daniela Dziwniela. 

ISTOTNE ZDARZENIA III Q ROKU OBROTOWEGO 2014/2015  ( I kwartału 2015 roku ) 

W I kwartale 2015 roku Zarząd Spółki "Ruch" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej „Spółką” lub 

„Klubem”) otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego został dokonany wpis podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z kwoty 20 676 695,00 zł do kwoty 21 676 695,00 zł wynikający z emisji 1 000 000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Kapitał zakładowy "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie obecnie wynosi 21 676 695,00 zł akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda. 

27 lutego Europejska Federacja zaproponowała chorzowskiemu klubowi ugodę, na mocy której Ruch w ciągu 

najbliższego roku musi wypełnić wymagane przez UEFA progi rentowności. Porozumienie mogło zostać zawarte 

ponieważ Federacja pozytywnie oceniła systematyczną poprawę stanu finansów Ruchu. Proces, w trakcie 

którego badano sytuację ekonomiczną klubu z Cichej, został zakończony w styczniu. Z raportu przygotowanego 

na podstawie zgromadzonych w czasie kontroli informacji i dokumentów wynika, że „Ruch” przekroczył limity 

finansowe nałożone przez UEFA. Jednak Komisja badająca sytuację ekonomiczną klubów dostrzegła i doceniła 

fakt, że wprowadzona kilka lat temu strategia restrukturyzacji finansów polegająca m.in. na zwiększeniu 

przychodów i ograniczaniu zobowiązań, przynosi wymierne efekty. Dlatego postanowiono, że „Ruch” nie będzie 

podlegał sankcjom wynikającym z regulaminu „Financial Fair Play”. Aby umożliwić klubowi kontynuowanie 

realizacji planu naprawczego zaproponowano w zamian  porozumienie, którego celem jest trwała stabilizacja 

finansowa „Niebieskiej” spółki i wypełnienie zaleceń UEFA dotyczących rentowności.  

31 marca „Ruch” Chorzów S.A. złożył do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN dokumentację niezbędną do 

ubiegania się o licencję na grę w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2015/2016. Do Komisji zostały przekazane 

wszystkie materiały niezbędne do otrzymania zgody na występy  w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym 

sezonie. Istotne jest, że przygotowując się do procesu licencyjnego Klub uregulował wszystkie zobowiązania 

licencyjne, więc zawieranie ugód nie było konieczne.  Do 15 marca 2015 roku kluby Ekstraklasy, a wśród nich 

„Ruch” Chorzów, składały  wnioski o przyznanie licencji oraz wymagane podręcznikiem licencyjnym załączniki 

dotyczące kryteriów sportowych, prawnych, administracyjnych oraz infrastrukturalnych.  

Warto zwrócić również uwagę iż konsekwentnie realizowany przez Zarząd plan  naprawczy oraz systematyczne 

obniżanie kosztów działalności (w tym kosztów zatrudnienia), jak również przeprowadzenie dwóch 

zagranicznych transferów, (o których mowa w części sportowej raportu) pozwoliła w głównej mierze na 

osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego na koniec pierwszego kwartału 2015 roku.  

Działalność sportowa 

W I kwartale 2015 roku odbyło się 6 spotkań o mistrzostwo T-Mobile Ekstraklasy. Pierwsza drużyna 

Niebieskich wygrała 3 spotkania; z Piastem Gliwice w 20. Kolejce (2:0), w 23. i 24. pokonując kolejno Pogoń 

Szczecin (2:1) oraz GKS Bełchatów (0:1). Drużyna „Ruchu” uległa w 21. kolejce Lechowi Poznań (2:1) oraz 

Zawiszy Bydgoszcz w 25. kolejce (1:2). Bez rozstrzygnięcia pozostał mecz 22. kolejki T-Mobile Ekstrklasy 

rozegrany i zremisowany (1:1) z Lechią Gdańsk. 

Druga drużyna – Ruch II Chorzów grająca w trzeciej lidze opolsko-śląskiej rozegrała w I kwartale 

3 spotkania ulegając w 22. I 23. kolejce Polonii Bytom (0:1) oraz Odrze Opole (1:3) i remisując bezbramkowo 

w 24. kolejce z Szombierkami Bytom. 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2014 r. DO 30.06.2015 r.  str. 63 
 

Centralna Liga Juniorów (zachód) rozegrała w I kwartale 4 spotkania; 2 z nich wygrywając, jeden raz 

przegrywając i jeden raz remisując. W 18. kolejce juniorzy „Ruchu” wygrali ze Śląskiem Wrocław (1:2). Niebiescy 

juniorzy pokonali również KS Stilon Gorzów Wielkopolski w 20. kolejce (0:2). Młodzieżówka „Ruchu” 

w pierwszym kwartale uległa jedynie Lechowi Poznań w 19. serii rozgrywek (0:3) oraz zremisowała w 21. 

kolejce z Bałtykiem Koszalin (2:2). 

Udana inauguracja piłkarskiej wiosny w wykonaniu  I Drużyny Ruchu nie uszła uwadze mediów. 

Piłkarze „Niebieskich” znaleźli się w kilku zestawieniach najlepszych piłkarzy 20. serii rozgrywek. Grzegorz 

Kuświk i Marek Zieńczuk trafili do Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu Ekstraklasy oraz Canal+Sport, Onet.pl, 

Przeglądu Sportowego, Sportu, Wirtualnej Polski, Sportowych Faktów, Ekstraklasa.net, goal.pl i 2x45.info. 

Debiutujący w barwach „Ruchu” Słowak Matus Putnocky po meczu z Piastem Gliwice zaimponował 

kibicom „Niebieskich” swoją interwencją z 10. minuty spotkania, kiedy to popisał się fantastycznym refleksem 

przy strzale głową napastnika gliwiczan Kamila Wilczka. „Puto” uchronił chorzowian od straty bramki, a cały 

mecz zakończył z czystym kontem.  

Bardzo dobry występ piłkarzy „Ruchu” w meczu z Pogonią również został zauważony przez media. 

Gracze „Niebieskich” znaleźli się w kilku zestawieniach najlepszych zawodników 23. kolejki T-Mobile 

Ekstraklasy. Grzegorz Kuświk trafił do Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu Ekstraklasy i stacji Canal + Sport, 

Onet.pl, Piłki Nożnej, Sportu, Wirtualnej Polski, Sportowych Faktów, Ekstraklasa.net i 2x45.info. 

Cudowny gol z 23 serii rozgrywek Bartłomieja Babiarza z meczu z Pogonią Szczecin został uznany 

w głosowaniu internautów za najładniejszą bramkę 23. serii gier T-Mobile Ekstraklasy. Rywalizacja nie była zbyt 

zacięta. W głosowaniu przeprowadzonym przez serwis Ekstraklasa TV na gola „Babiego” oddano 

aż 72,2% głosów!   

Niesamowita gra Matusa Putnockiego, obrona rzutu karnego w ostatniej minucie i zachowane czyste 

konto w meczu z Bełchatowem sprawiły, że słowacki golkiper Ruchu znalazł się w Jedenastce 24. kolejki T-

Mobile Ekstraklasy wytypowanej przez oficjalny serwis ligi i stację Canal + Sport. Interwencja Matusa została 

nominowana również przez serwis Ekstraklasa TV do tytułu najlepszej interwencji 24. kolejki T-ME. W 90. 

minucie starcia z „Brunatnymi” Putnocky obronił „jedenastkę” egzekwowaną przez Marcina Flisa, ratując dla 

chorzowian niezwykle ważne 3 punkty. 

5 stycznia Pierwszy zespół wrócił do treningów po 3-tygodniowej przerwie. Przygotowania z zespołem 

rozpoczęło dwóch zawodników dotychczas występujących w drugiej drużynie – Mateusz Kwiatkowski i Miłosz 

Trojak. 20-letni Miłosz Trojak przedłużył kontrakt z „Niebieskimi”. Nowa umowa pomocnika obowiązywać 

będzie do 30 czerwca 2017 r. w opcją przedłużenia o kolejne sezony. Trojak od początku okresu 

przygotowawczego trenował z pierwszą drużyną Ruchu. 20-latek wystąpił także we wszystkich rozegranych 

dotąd sparingach. Jesienią Trojak zaliczył 17 spotkań w II zespole „Niebieskich”. Miłosz Trojak urodził się 5 maja 

1994 r. w Wałbrzychu. Jest wychowankiem tamtejszego Górnika. Na Cichą trafił latem 2010 r.  

Warto podkreślić iż pierwszy kwartał roku to również - ze względu na trwające zimowe okno 

transferowe - zmiany w składzie osobowym drużyny.  Klub przedłużył kontrakty z dwoma „Niebieskimi” 

wychowankami, którzy przy Cichej przeszli wszystkie szczeble szkolenia. Nowe umowy Michała Helika i Macieja 

Urbańczyka obowiązywać będą do 30 czerwca 2017 r. z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.  

Michał Helik urodził się 9 września 1995 r. w Chorzowie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w UKS-ie 

Oczko działającym przy Szkole Podstawowej nr 21 w Chorzowie. Następnie trafił do Ruchu, gdzie przeszedł 

wszystkie szczeble szkolenia i latem 2013 roku został włączony do kadry I drużyny „Niebieskich”. Zaledwie 6 dni 
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po 18. urodzinach Michał Helik zadebiutował w Ekstraklasie. Do tej pory w pierwszym zespole Ruchu rozegrał 

19 spotkań – 15 w lidze i 4 w eliminacjach Ligi Europy. 

Maciej Urbańczyk urodził się 2 kwietnia 1995 r. w Mikołowie. Treningi piłkarskie rozpoczął 

w Chorzowie już w wieku 7 lat. Podobnie jak Helik przeszedł przy Cichej wszystkie szczeble szkolenia. Do 

pierwszej drużyny trafił latem 2013 r. W pierwszym zespole zadebiutował niemal rok później, w ligowym starciu 

z Lechem. W sumie ma na koncie dwa występy w najwyższej klasie rozgrywkowej.   

W marcu na zajęciach pierwszego zespołu pojawiło się kilku młodych zawodników na co dzień 

występujących w drużynach rezerw i juniorów. W zajęciach z drużyną trenera Waldemara Fornalika udział 

wzięło siedmiu zawodników: Michał Bobryk (rocznik 1995), Patryk Cheba (96), Kamil Grabara (99), Adam 

Krakowski (91),  Łukasz Siedlik (97), Michał Szal (95) i Jakub Żmuda (97). Sztab szkoleniowy „Niebieskich” mógł 

bliżej przyjrzeć się zawodnikom, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile „Ruchu”. 

Do zajęć z pierwszym zespołem „Niebieskich” dołączył Konrad Mularczyk. 20-letni pomocnik 

uczestniczył w  testach szybkościowych. Mularczyk ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w drugoligowej 

Kotwicy Kołobrzeg, gdzie jesienią wystąpił w 17. meczach. Wcześniej przez dwa sezony reprezentował barwy 

Ruchu – grał w zespole Młodej Ekstraklasy, a później w trzecioligowych rezerwach. Przez kilka miesięcy 

znajdował się również w kadrze pierwszej drużyny.  

8 stycznia przy Cichej pojawił się Matúš Putnocký. 30-letni słowacki golkiper. Matúš Putnocký urodził 

się 1 listopada 1984 r. w Preszowie. Jest wychowankiem BŠK Bardejów. Występował również m.in. w MFK 

Koszyce i Slovanie Bratysława. Ze stołecznym zespołem zdobył dwa tytuły mistrza Słowacji oraz krajowy puchar. 

W poprzednim roku występował na wypożyczeniu w klubie FC Nitra. Z kolei trzy ostatnie miesiące minionego 

roku spędził w MFK Ružomberok. Putnocký rozegrał łącznie 209 spotkań w słowackiej ekstraklasie.  

Dotychczasowy  pierwszy bramkarz „Ruchu” Krzysztof Kamiński przeszedł na zasadzie transferu 

definitywnego do klubu Jubilo Iwata występującego w II lidze japońskiej. 24-letni golkiper trafił do Chorzowa 

latem 2012 r. z Wisły Płock. W pierwszym zespole zadebiutował w kwietniu następnego roku w półfinałowym 

meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa (0:0). W barwach chorzowskiego klubu rozegrał 45 oficjalnych 

spotkań – 35 w Ekstraklasie, 4 w Pucharze Polski i 6 w Lidze Europy. W czerwcu 2014 r. zajął z „Niebieskimi” III 

miejsce w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy, dające prawo gry w eliminacjach Ligi Europy. Jubilo Iwata, nowy 

pracodawca „Kamyka”, to jeden z najbardziej utytułowanych japońskich klubów. Na swoim koncie ma m.in. 3 

tytuły mistrza Japonii (1997, 1999 i 2002) oraz zwycięstwo w Azjatyckiej Lidze Mistrzów (1999). W 2013 roku, 

po 20 latach występów w J-League (najwyższej klasie rozgrywkowej Japonii, powstałej w 1992 r.), Jubilo Iwata 

spadło do drugiej ligi. W sezonie 2014 (w Japonii obowiązuje system wiosna-jesień) nowy klub Kamińskiego 

zajął 4. miejsce na drugim froncie, po czym przegrał w barażach o awans. W zespole Jubilo Iwata występuje 

znany z gry w Lechii Gdańsk Daisuke Matsui.  

13 stycznia piłkarzem „Niebieskich” został Rafał Grodzicki. 31-letni obrońca związał się z Ruchem 

kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2017 r. „Grodek” wraca na Cichą po 2,5 roku. Rafał Grodzicki przy 

Cichej występował od początku 2008 roku do końca sezonu 2011/2012. Z Ruchem zdobył dwa medale 

mistrzostw Polski – brąz w 2010 roku i srebro dwa lata później. Był również kapitanem chorzowskiego zespołu. 

Łącznie w „Niebieskich” barwach rozegrał 146 spotkań, w których zdobył 4 bramki. Przez ostatnie 2,5 roku 

„Grodek” był piłkarzem Śląska Wrocław.   

Po 1,5 roku spędzonych w klubie z Cichej, Adrian Mrowiec odszedł z „Ruchu” Chorzów. 31-letni 

obrońca rozwiązał za porozumieniem stron swój kontrakt z „Niebieskimi”, a następnie związał się z Miedzią 

Legnica. Adrian Mrowiec trafił na Cichą latem 2013 roku z niemieckiego Chemnitzer FC. W zespole 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2014 r. DO 30.06.2015 r.  str. 65 
 

„Niebieskich” zadebiutował w 99. Wielkich Derbach Śląska. W pierwszej drużynie zaliczył w sumie 5 występów. 

Minioną rundę spędził w trzecioligowych rezerwach. Nowy klub Mrowca – Miedz Legnica – to 13. zespół I ligi. 

16 stycznia do Chorzowa przyjechał Kamil Mazek. 20-letni pomocnik przeszedł badania ze 

współpracującym z Ruchem Centrum Medycznym „Silesia Clinic”. Kamil Mazek urodził się 22 lipca 1994 r. Jest 

wychowankiem stołecznej Legii. Ostatnie 1,5 roku spędził na wypożyczeniu w Dolcanie Ząbki. W rundzie 

jesiennej rozegrał w barwach pierwszoligowca 18 spotkań ligowych, w których zdobył 2 bramki. Mazek to lewy 

pomocnik, choć zdarzało mu się także  występować na prawej stronie lub jako ofensywny pomocnik. 20-letni 

pomocnik związał się z Ruchem umową obowiązującą do 30 czerwca 2017 r. 

Od 16 stycznia Artur Gieraga nie jest już piłkarzem „Niebieskich”. Kontrakt 26-letniego obrońcy został 

rozwiązany za porozumieniem stron. Artur Gieraga trafił na Cichą latem 2013 roku z Łódzkiego Klubu 

Sportowego. Szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce „Niebieskich”. Niestety Artura nie 

omijały kontuzje, które uniemożliwiały mu pokazanie pełni umiejętności. W barwach Ruchu rozegrał 4 

spotkania. W czerwcu 2014 r. na jego szyi zawisł medal za 3. miejsce w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy. 

Gieraga od 7 stycznia trenuje z pierwszoligowym GKS-em Tychy. 

Obrońca „Niebieskich” Bartosz Brodziński został wypożyczony do pierwszoligowego Widzewa Łódź. 

Umowa będzie obowiązywać do końca roku. „Broda” z łódzką drużyną trenował już w grudniu, a obecnie 

przebywa z nowym zespołem na zgrupowaniu w tureckiej  Antalyi. Po rundzie jesiennej Widzew zajmuje 

ostatnią, 18. pozycję w tabeli I ligi. Bartosz Brodziński jest wychowankiem Drukarza Warszawa. Piłkarskie 

umiejętności nabywał również w stołecznej Agrykoli oraz Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Na Cichą trafił 

latem 2013 roku z Arki Gdynia. W pierwszym zespole „Niebieskich” wystąpił raz – w sierpniu 2013 r. zagrał 

w meczu Pucharu Polski z Arką (2:3), wpisując się również na listę strzelców. Minionej jesieni Brodziński 

zanotował 6 gier w trzecioligowych rezerwach Ruchu. 

22-letni obrońca „Ruchu” – Daniel Dziwniel został zawodnikiem szwajcarskiego FC Sankt Gallen. 

Dziwniel podpisał indywidualny 3,5-letni kontrakt, a 20 stycznia doszło do porozumienia między klubami. Daniel 

Dziwniel trafił na Cichą latem 2013 r. z niemieckiego Offenbacher FC Kickers. Bardzo szybko wywalczył sobie 

miejsce w podstawowej jedenastce „Niebieskich” walnie przyczyniając się do zdobycia przez Ruch brązowego 

medalu mistrzostw Polski. W chorzowskim zespole wystąpił łącznie w 56. meczach (48 w lidze, 2 w Pucharze 

Polski i 6 w Lidze Europy), w których strzelił dwie bramki. 

21 stycznia w sparingowym meczu rozegranym z Rozwojem Katowice wystąpił Paweł Oleksy. Oleksy 

występował ostatnio w pierwszoligowym Zagłębiu Lubin. Jesienią wystąpił w siedmiu spotkaniach. 12 stycznia 

rozwiązał swój kontrakt z „Miedziowymi”. Wcześniej występował m.in. w Piaście Gliwice, Zawiszy Bydgoszcz czy 

Arce Gdynia. Na swoim koncie ma 36 ekstraklasowych występów. Nowym zawodnikiem „Niebieskich” został 10 

lutego. Niespełna 24-letni obrońca związał się z Ruchem umową obowiązującą do 30 czerwca 2017 r. Zawodnik 

jest wychowankiem Skalnika Czarny Bór.  

Od 22 stycznia Mateusz Prus nie jest już piłkarzem „Niebieskich”. Kontrakt niespełna 25-letniego 

bramkarza został rozwiązany za porozumieniem stron. Mateusz Prus trafił na Cichą w połowie września 

ubiegłego roku. Wcześniej przez cztery lata był zawodnikiem holenderskiej Rody Kerkrade. Prus związał się 

z Ruchem umową obowiązującą do końca sezonu. Nie zdołał jednak zadebiutować w I drużynie „Niebieskich”. 

Jesienią wystąpił w trzech meczach zespołu rezerw. 

Pomocnik „Ruchu” Kamil Włodyka został wypożyczony do Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. 20-latek 

będzie występował w zespole pierwszoligowca do końca sezonu. Włodyka trenował z Termaliką od stycznia. 

Wystąpił także w czterech sparingach „Słoników”, w których zdobył jedną bramkę. Kamil Włodyka jest 

wychowankiem Szczakowianki Jaworzno. Do „Ruchu” trafił latem 2010 roku z MCKiS Sokół Jaworzno. 
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W pierwszym zespole „Niebieskich” zadebiutował jesienią 2012 r. w wyjazdowym meczu z Polonią Warszawa. 

Łącznie zagrał w 40. meczach Ruchu (36 w lidze, 1 w Pucharze Polski i 3 w Lidze Europy), w których strzelił jedną 

bramkę. W poprzednim sezonie zdobył z „Niebieskimi” brązowy medal T - Mobile Ekstraklasy. Na swoim koncie 

ma również liczne występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Nowy klub Włodyki to lider I ligi. 

Termalica po 19. kolejkach wyprzedza o 3 punkty drugą w tabeli Wisłę Płock i wiosną będzie walczyć o awans 

do T-Mobile Ekstraklasy.  

21-letni pomocnik Michał Rzuchowski rundę wiosenną spędził w pierwszoligowej Arce Gdynia. 

Wychowanek Salosu Szczecin trafił do Trójmiasta na zasadzie wypożyczenia. Po wyjeździe „Niebieskich” na 

zgrupowanie do Turcji Rzuchowski rozpoczął treningi z pierwszoligową Olimpią Grudziądz. Ostatecznie jednak 

doszedł do porozumienia ze swoim byłym klubem – Arką Gdynia. Michał do końca czerwca będzie 

reprezentował drużynę z Trójmiasta na zasadzie wypożyczenia. Nowy-stary zespół Michała po rundzie jesiennej 

zajął 9. miejsce w tabeli I ligi. Michał Rzuchowski urodził się 27 grudnia 1993 roku w Szczecinie. Pierwsze 

piłkarskiej kroki stawiał w miejscowym Salosie. W 2009 roku trafił do Legii Warszawa, gdzie występował 

w drużynach juniorskich i w zespole Młodej Ekstraklasy, z którym w 2012 roku zwyciężył w tych rozgrywkach. 

Latem tego samego roku przeniósł się do Arki Gdynia, gdzie spędził dwa sezony. Na Cichej pojawił się latem 

ubiegłego roku. Szybko jednak nabawił się urazu przepukliny pachwinowej, przez który stracił całą rundę 

jesienną i nie zdołał wystąpić w żadnym oficjalnym spotkaniu. Do treningów wrócił w grudniu. 

15 stycznia selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Robert Wójcik podał nazwiska zawodników 

powołanych na konsultację szkoleniową. Wśród nominowanych znalazło się dwóch zawodników Akademii 

Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów Przemysław Bargiel i Tomasz Hołoś. Konsultacja odbyła się w dniach 31 stycznia – 

4 lutego w Starych Jabłonkach. W listopadzie Przemysław Bargiel  zadebiutował w oficjalnym meczu 

reprezentacji Polski do  lat 15 w starciu z Irlandią. Dla Tomasza Hołosia to pierwsze powołanie do zespołu biało-

czerwonych. 20 lutego selekcjoner podał nazwiska zawodników powołanych na mecze z Walią. Wśród 

nominowanych znalazło się dwóch zawodników Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów Przemysław Bargiel 

i Tomasz Hołoś. Zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 15 odbyło się w Płocku w dniach od 8 do 14 marca. W 

tym czasie biało-czerwoni dwukrotnie zmierzyli się z rówieśnikami z Walii. Pierwszy mecz został rozegrany 11 

marca, a rewanż dwa dni później. Oba spotkania odbyły się Płocku. Reprezentacja Polski do lat 15 zremisowała 

w meczu towarzyskim z Walią 2:2. Bargiel mecz z rówieśnikami z Walii rozpoczął w wyjściowym składzie i na 

boisku przebywał pełne 80 minut. Przemek zaliczył asystę przy trafieniu Mateusza Szweda, otwierającym wynik. 

W 64. minucie na placu gry pojawił się inny z „Niebieskich” Tomasz Hołoś. W meczu rewanżowym 

reprezentacja Polski U-15 pokonała rówiesników z Walii 3:1. W zespole biało-czerwonych wystąpiło dwóch 

zawodników Akademii Piłkarskiej Ruchu – Przemysław Bargiel i Tomasz Hołoś. Przemek zdobył w tym spotkaniu 

dwie kapitalne bramki. Mecz rozgrywany w Płocku obaj nasi piłkarze rozpoczęli w wyjściowym 

składzie. Przemysław Bargiel który rozegrał pełne 80 minut, pełnił w tym spotkaniu funkcję kapitana naszej 

reprezentacji. Tomasz Hołoś został zmieniony w 50. minucie gry przez Mateusza Szweda. Przemek dwukrotnie 

wpisał się na listę strzelców i walnie przyczynił się do pokonania Walii. Najpierw w pierwszej połowie po 

solowym rajdzie przez niemal pół boiska strzelił pewnie w długi róg bramki. Natomiast jego drugie trafienie 

śmiało można sklasyfikować jako „gol stadiony świata”. W 73. minucie Przemek otrzymał podanie na 

osiemnastym metrze, prawą nogą przerzucił piłkę nad obrońcą, po czy lewą uderzył z woleja trafiając w okienko 

bramki Walijczyków, dając prowadzenie biało-czerwonym. 

6 lutego selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Bartłomiej Zalewski podał nazwiska zawodników 

powołanych na konsultację w Gutowie Małym. Wśród nominowanych znalazł się zawodnik Akademii 

Piłkarskiej”Ruchu” Chorzów Szymon Górecki. Zgrupowanie odbyło się w dniach 23-27 lutego. Szymon 

Górecki ma już za sobą debiut w reprezentacji Polski. We wrześniu ubiegłego roku wystąpił w dwóch 

spotkaniach przeciwko rówieśnikom z Irlandii Północnej. 
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2 marca zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów Dominik Małkowski otrzymał powołanie do 

reprezentacji Polski do lat 16 na towarzyski dwumecz z Maltą. Pierwsze spotkanie zostało rozegrane 18 marca, 

a drugie dwa dni później. Oba mecze odbyły się w Ta'Qali. Selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 16 

jest Bartłomiej Zalewski. Dominik Małkowski (rocznik 1999) jest zawodnikiem zespołu juniorów młodszych 

naszej Akademii Piłkarskiej. Występuje na pozycji środkowego obrońcy. Często powoływany jest do 

reprezentacji Śląska.  Jesienią wystąpił w dwóch spotkaniach reprezentacji Polski przeciwko Szwajcarii. Dominik 

jest jednym z wyróżniających się zawodników w swojej kategorii wiekowej. Ciągle robi postępy i jego dobra gra 

została doceniona przez selekcjonera reprezentacji.  Reprezentacja Polski do lat 16, pokonała w meczu 

towarzyskim rówieśników z Malty 3:1.Dominik  Małkowski  rozpoczął mecz w wyjściowym składzie i przebywał 

na boisku do końca pierwszej połowy. W przerwie zastąpił go Bartłomiej Gajda z Górnika Zabrze. Dominik 

jesienią grał w zespole juniorów młodszych Ruchu. Od nowego roku znajduje się w kadrze drużyny występującej 

w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. 

Przemysław Bargiel został powołany również na mecze z Finlandią i Słowacją. Oba spotkania zostały 

rozegrane w miejscowości Senec na Słowacji. Biało-czerwoni zmierzyli się z Finami 15 kwietnia, a ze Słowakami 

16 kwietnia. 

6 marca selekcjoner reprezentacji Łotwy Marians Pahars ogłosił nazwiska zawodników powołanych na 

mecz eliminacji do Mistrzostw Europy 2016 z Czechami oraz na towarzyskie spotkanie z Ukrainą. Wśród 

nominowanych znalazł się napastnik „Niebieskich” Eduards Visnakovs. Mecz eliminacyjny z Czechami został 

rozegrany 28 marca w Pradze, natomiast towarzyska gra z Ukrainą 31 marca we Lwowie. Zgrupowanie 

reprezentacji rozpoczęło się 23 marca w niemieckiej Norymberdze. Napastnik Ruchu Eduards Visnakovs 

wystąpił w meczu reprezentacji Łotwy z Ukrainą. Towarzyskie starcie rozegrane we Lwowie zakończyło się 

remisem 1:1. „Wiśnia” pojawił się na placu gry w 68. minucie spotkania zmieniając Valerijsa Sabalę. Kilka minut 

po wejściu na boisko Visnakovs był bliski doprowadzenia do wyrównania. Jego strzał po indywidualnej akcji 

zatrzymał jednak ukraiński bramkarz. Łotysze dopieli swego w doliczonym czasie gry, kiedy piłkę do bramki 

głową skierował Vitalijs Maksimenko. Dla Eduardsa był to 10. występ w pierwszej reprezentacji Łotwy. 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 Marcin Dorna ogłosił nazwiska zawodników powołanych na 

mecz z Niemcami. Wśród nominowanych znalazł się obrońca Ruchu Michał Helik. Biało-czerwoni zmierzyli się 

z zachodnimi sąsiadami 27 marca w niemieckiej Jenie. Mecz został rozegrany w ramach Turnieju Czterech 

Narodów, w którym oprócz Polaków występowali także reprezentacje Włoch i Szwajcarii. Było to ostanie 

spotkanie turnieju.   

Wśród powołanych znalazł się również Kamil Mazek. 

Drużynie Ruchu przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów w kategorii „Wybitne osiągnięcia 

sportowe za rok 2014”. Indywidualnie wyróżniony został również Marcin Malinowski. Laureatów nagrodzono 

podczas 18. Gali wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Chorzów w Dziedzinie Sportu, która w miniony weekend 

odbyła się w Miejskim Domu Kultury „Batory”. W tej samej kategorii, ale indywidualnie, wyróżniony został 

kapitan czternastokrotnych mistrzów Polski Marcin Malinowski. 

ISTOTNE ZDARZENIA II KWARTAŁU 2015 ROKU (IV KWARTAŁU ROKU OBRACHUNKOWEGO 2014/2015) 

Priorytetem w realizacji strategii przebudowy finansów Spółki jest sukcesywne zmniejszanie poziomu 

zobowiązań oraz regularne zwiększanie przychodów co umożliwi wypracowanie dodatniego wyniku 

finansowego. Dlatego niezwykle istotne, w kontekście podjętych przez Zarząd  działań, jest zmniejszenie 

poziomu deficytu kapitałów oraz istotne zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej o ponad 2 mln PLN 

w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na uzyskanie tak pozytywnych rezultatów wpływ 

również miały konkretne działania takie jak: 
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 ograniczenie o 1,5 mln. tzw. „innych zobowiązań”  

 spadek o 1 mln zł należności z tytułu wynagrodzeń  

 zmniejszenie świadczeń  z tytułu dostaw i usług – o 1,2 mln 

Dzięki wysokiej efektywności projektu naprawy finansów Spółka może także wykazać dodatkowe 1,5 mln 

uzyskane z przychodów z umów reklamowych od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015. Na znaczne obniżenie 

deficytu wpływ miały także emisje nowych akcji. 

Do ważnych wydarzeń drugiego kwartału  należy przyznanie licencji na grę w lidze zawodowej. Na początku 

maja Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej udzieliła „Ruchowi” Chorzów zgody na grę 

w Ekstraklasie w sezonie 2015/2016. Przygotowując wniosek Klub wszystkie wymogi zawarte w podręczniku 

licencyjnym, a także uzupełnił dokumentację w oparciu o wskazówki i sugestie Komisji. Na mocy uchwały 

Komisji Licencyjnej, „Ruch” będzie mógł występować w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016, 

ale Komisja postanowiła objąć „Niebieskich” nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Jednocześnie 

zdecydowano nie nakładać na nasz Klub limitu płacowego dotyczącego wynagrodzeń zawodników. W przyszłym 

sezonie Ruch Chorzów będzie rozgrywał mecze T - Mobile Ekstraklasy w roli gospodarza na Stadionie Miejskim 

przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie. Jest to jedyny obiekt zgłoszony we wniosku licencyjnym.  

Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie ( zw. dalej „Spółką”) w dniu 11 maja 2015 roku podjął 

uchwałę Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) 

poprzez emisję 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "R" nowej 

emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Uchwała w przedmiocie podwyższenia 

kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 Statutu Spółki wynikającego z Uchwały 

nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 grudnia 2013 roku pod warunkami tam 

zawartymi. Objęcie akcji nastąpiło na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 ksh w drodze złożenia oferty prywatnej przez 

Spółkę i jej przyjęcia przez określonego adresata. Subskrypcja akcji zakończyła się z końcem czerwca 2015 roku. 

26 czerwca 2015 roku Ekstraklasa S.A. wraz z doradcą MP & Silva ogłosiła wyniki przetargu na sprzedaż praw 

medialnych do transmisji meczów na żywo w telewizji płatnej. Przez najbliższe cztery sezony mecze najwyższej 

polskiej klasy rozgrywkowej będzie można oglądać w nc+ i Eurosporcie. Sześć z ośmiu meczów każdej kolejki 

pojawi się w kanałach CANAL+, a dwa – w stacji Eurosport 2. Wartość czteroletniej umowy pozwala mówić 

o "kontrakcie wszechczasów", jeśli chodzi o sprzedaż praw do transmisji meczów Ekstraklasy. Ok. 95% 

przychodów spółki Ekstraklasa S.A. pochodzi ze sprzedaży praw medialnych i marketingowych. Środki zasilają 

budżety akcjonariuszy spółki, czyli Klubów Ekstraklasy i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Generowanie wysokich 

przychodów to obok zarządzania rozgrywkami jeden z głównych celów funkcjonowania ligowej spółki. 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

W II kwartale 2015 roku zostało rozegranych 12 kolejek T-Mobile Ekstraklasy. Od sezonu 2013/2014 

Ekstraklasa, aby uatrakcyjnić rozgrywki przyjęła system rozgrywek „ESA-37”. Do przerwy zimowej kluby 

rozegrały aż 20 spotkań sezonu zasadniczego. Od 14 lutego do 29 kwietnia, czyli przez niespełna dwa miesiące, 

trwał sezon zasadniczy który zatrzymał się na 30 kolejkach. Po tym czasie tabela została podzielona na grupę 

mistrzowską (miejsca 1-8) oraz walczącą o utrzymanie (miejsca 9-16). Po sezonie zasadniczym dorobek 

punktowy wszystkich klubów został podzielony na pół i zaokrąglony do góry. W finałowej części sezonu zostało 

rozegranych siedem kolejek. Zespoły z miejsc 1-4 oraz 9-12 miały cztery spotkania u siebie, natomiast zespoły 

z miejsc 5-8 oraz 13-16 – po trzy na własnym obiekcie. 
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W całym II kwartale 2015 roku Pierwsza Drużyna Niebieskich 5 razy wygrała, 4 razy zremisowała i 3 razy 

przegrała z zespołami grającymi w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sezon zasadniczy II kwartału 2015 roku 

zakończył się po 5 rozegranych kolejkach, gdzie Pierwsza Drużyna uległa jedynie Jagielloni Białystok w 30. 

Kolejce (2:0), wygrała z Cracovią w 27. kolejce (3:0) oraz zremisowała w 26. kolejce z Górnikiem Zabrze (2:2), 

w 28. kolejce z Koroną Kielce (0:0) i w 29. kolejce z Legią Warszawa (0:0). 

Po sezonie zasadniczym „Ruch” Chorzów uplasował się na 14. miejscu w tabeli. W rundzie dodatkowej 

„Niebiescy” rozegrali 7 kolejek; 4 razy wygrywając, 2 razy przegrywając i raz remisując. Pierwsza Drużyna 

pokonała w rundzie finałowej Koronę Kielce (0:2) w 30. kolejce., Podbeskidzie Bielsko-Biała w 33. kolejce (0:2), 

Górnika Łęczną w 35. kolejce (0:1) oraz Zawiszę Bydgoszcz w ostatniej – 37. kolejce T-Mobile Ekstraklasy (3:2). 

„Niebiescy” ulegli jedynie GKS-owi Bełchatów w 34. kolejce (2:4) oraz Cracovii w 36. kolejce T-Mobile 

Ekstraklasy (1:0). 

Ostatecznie Pierwsza Drużyna „Ruchu” Chorzów zakończyła sezon 2014/2015 na 10. miejscu w tabeli T-Mobile 

Ekstraklasy z 30 punktowym dorobkiem - wyprzedzając w bilansie punktowym - cztery drużyny grupy 

mistrzowskiej (Lechię Gdańsk, Wisłę Kraków, Pogoń Szczecin i Górnika Zabrze). 

W ciągu 37. ekstraklasowych spotkań zapunktowało 15. graczy „Niebieskich”. Popularny „Figo” miał  na koncie 

16 punktów. Na ten dorobek złożyło się po osiem bramek i asyst. Tuż za plecami Starzyńskiego znalazł się 

najlepszy strzelec „Ruchu”, Grzegorz Kuświk.  Na najniższym stopniu podium uplasował się Marek Zieńczuk, 

który okazał się najlepszym asystentem w zespole z Cichej. 

Klasyfikacja kanadyjska Ruchu po 37. Kolejkach sezonu 2014/2015: 

1. Filip Starzyński – 16 (8 goli + 8 asyst) 

2. Grzegorz Kuświk – 15 (14 goli + 1 asysta) 

3. Marek Zieńczuk – 10 (1 gol + 9 asyst) 

4. Rołand Gigołajew – 8 (4 gole + 4 asysty) 

5. Bartłomiej Babiarz – 5 (1 gol + 4 asysty) 

Michał Efir – 5 (3 gole + 2 asysty) 

6. Jakub Kowalski – 4 (3 gole + 1 asysta) 

7. Eduards Visnakovs  – 3 (3 gole) 

8. Daniel Dziwniel – 2 (1 gol + 1 asysta) 

Rafał Grodzicki 2 (1 gol + 1 asysta) 

Martin Konczkowski – 2 (1 gol + 1 asysta) 

9. Michał Helik 1 (1 gol) 

Marcin Kuś – 1 (1 asysta) 

Piotr Stawarczyk – 1 (1 gol) 

Łukasz Surma – 1 (1 gol)  

 

W II kwartale 2015 roku Drużyna Rezerw „Niebieskich” rozegrała 14 kolejek w III Lidzie (opolsko-

śląskiej). Druga drużyna przegrała 5 razy: w 29. kolejce z Podbeskidziem II Bielsko-Biała (0:1), w 31. kolejce 

z Rekordem Bielsko-Biała (4:3), w 32. kolejce z Piastem II Gliwice (1:2), w 33. kolejce ze Swornicą Czarnowąsy 

(3:2) oraz w 35. kolejce z GKS-em Jastrzębie Zdrój (5:1). Bez rozstrzygnięcia pozostały mecze 25. kolejki ze Skrą 

Częstochowa (0:0), 26. kolejki z Pniówkiem Pawłowice Śląskie (1:1), 30. kolejki z BKS-em Stalą Bielsko-Biała 

(1:1), z Grunwaldem Ruda Śląska w 37. kolejce (2:2) oraz z Małąpanew Ozimek (0:0) w ostatniej 38. kolejce. 

Rezerwy „Ruchu” wygrały natomiast z Polonią Łaziska Górne w 27. kolejce (3:0), w 28. kolejce z Ruchem 

Zdzieszowice (1:4), z Górnikiem Wesoła Mysłowice w 34. Kolejce (5:3) oraz w 36. kolejce z LKS Czańcem (1:0). 

Drużyna prowadzona przez trenera Mateusza Sobotę zakończyła ostatecznie rozgrywki na 13. miejscu w tabeli. 
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W Centralnej Lidze Juniorów (grupie zachodniej) zostało rozegrane 9 kolejek w II kwartale 2015 roku. 

Podopiecznie Trenera Ireneusza Psykały 3 razy wygrali, 3 razy przegrali i 3 razy zremisowali. Juniorzy „Ruchu” 

ulegli w 23. kolejce Zawiszy Bydgoszcz (2:0), Zagłębiu Lubin w 25. Kolejce (1:0) oraz Warcie Poznań w 27. 

kolejce rozgrywek (2:1). Młodsi podopieczni „Ruchu” Chorzów zremisowali w 22. kolejce z Arką Gdynia (1:1), 

w 24. kolejce z Odrą Opole (0:0) oraz w 26. kolejce z Lechią Gdańsk (0:0). „Niebiescy Juniorzy” wygrali w trzech 

ostatnich kolejkach rozgrywek (tj. 28., 29. i 30.) kolejno z UKP Zielona Góra (1:0), z Pogonią Szczecin (2:3) 

i Górnikiem Zabrze (1:0) – ostatecznie kończąc rozgrywki sezonu 2014/2015 na 7. miejscu. 

Dobra gra Zawodników „Ruchu” w meczu z Górnikiem Zabrze z 26. kolejki rozgrywek nie uszła uwadze mediów 

sportowych. Dwójka „Niebieskich”, Grzegorz Kuświk i Filip Starzyński, znalazła się w kilku zestawieniach 

najlepszych zawodników 26. serii rozgrywek. Grzegorz Kuświk trafił do Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu 

Ekstraklasy i stacji Canal + Sport. Zawodnicy „Ruchu” Chorzów zostali również wybrani do jedenastek kolejki 

takich portali jak Sport, Piłka nożna, WP.pl, weszło.com, Ekstraklasa.net, Sportowe Fakty i goal.pl. 

Rewelacyjny występ zawodników „Ruchu” w meczu z Cracovią nie uszedł uwadze mediów sportowych. Aż 

pięciu „Niebieskich” znalazło się w zestawieniach najlepszych zawodników 27. serii rozgrywek. Bartłomiej 

Babiarz i Grzegorz Kuświk trafili do Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu Ekstraklasy i stacji Canal + Sport, 

Przeglądu Sportowego, Sportu, Piłki Nożnej, weszlo.com, WP.pl, ekstraklasy.net, Sportowych Faktów, goal.pl 

i 2x45.info. Najładniejszą obroną 27. serii gier uznano interwencję golkipera Ruchu z 44. minuty meczu, 

kiedy „Puto” efektownie odbił strzał z dystansu Denissa Rakelsa ratując chorzowian przed stratą bramki. W 

sondzie przeprowadzonej przez serwis Ekstraklasa TV Matus uzyskał aż 62,9% głosów. Dla Słowaka to trzecie 

zwycięstwo w plebiscycie w tym roku. Wcześniej jego parady uznawano za najładniejsze w 20. i 24. Kolejce. 

Parada Matusa Putnockiego z meczu w Kielcach została wybrana najlepszą interwencją 28. serii gier T-Mobile 

Ekstraklasy. W 68. minucie spotkania z Koroną „Puto” przytomnym wyjściem z bramki uchronił „Niebieskich” od 

straty gola broniąc strzał Pawła Golańskiego. Internauci oddali na tę interwencję aż 55% głosów! Drugie miejsce 

zajął Grzegorz Sandomierski z Zawiszy Bydgoszcz (24%), a trzecie Sergiusz Prusak z Górnika Łęczna (13,2%).  

Fantastyczny występ Matusa Putnockiego w meczu z Legią, okraszony obroną rzutu karnego, znalazł 

odzwierciedlenie w zestawieniach najlepszych graczy 29. serii gier T-Mobile Ekstraklasy. „Puto” znalazł się we 

wszystkich jedenastkach kolejki proponowanych przez media sportowe. Wyróżnieni zostali także Michał Helik 

i Martin Konczkowski (znaleźli się oni w Jedenastkach Kolejki takich serwisów jak Sport, Piłka Nożna, 

Ekstraklasa.net, Weszlo.com, WP.pl, Sportowe Fakty i goal.pl). Obrona rzutu karnego przez Matusa Putnockiego 

w piątkowym meczu z Legią została uznana najlepszą interwencją 29. kolejki T-Mobile Ekstraklasy w sondzie 

tradycyjnie organizowanej przez serwis Ekstraklasa TV. W 34. minucie starcia z „Wojskowymi” Matus obronił 

„jedenastkę” egzekwowaną przez Brazylijczyka Guilherme. Jak można było przeczytać w serwisie Ekstraklasa 

TV: „Matus Putnocky zrobił coś, co do tej pory nie udało się jeszcze nikomu - trzeci raz z rzędu wygrał 

głosowanie na najlepszą interwencję kolejki. W 29. serii gier parada Słowaka w meczu z Legią też waszym 

zdaniem nie miała sobie równych.” Obrona Matusa Putnockiego z meczu z Jagiellonią została uznana w 

głosowaniu internautów najładniejszą interwencją 30. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. W 10. minucie starcia 

w Białymstoku, „Puto” obronił groźny strzał głową Michała Pazdana, ratując chorzowian przed stratą bramki. 

Dla Matusa była to już szósta nominacja w tym roku! Wszystkie poprzednie kończyły się jego zwycięstwami. Ta 

interwencja uzyskała 48,3% głosów. Vytautas Cerniauskas z Korony Kielce, który zajął drugie miejsce, zdobył 

35,5% głosów internautów.  

„Niebiescy” pokonali Koronę 2:0 po dwóch fantastycznych strzałach Filipa Starzyńskiego i Marka Zieńczuka. 

Oba trafienia piłkarzy Ruchu zostały nominowane do tytułu najładniejszej bramki 31. kolejki T-Mobile 

Ekstraklasy. Precyzyjny strzał z rzutu wolnego Filipa Starzyńskiego w doliczonym czasie pierwszej połowy dał 

chorzowianom prowadzenie. Kielczan dobił w 83. minucie Marek Zieńczuk, który uderzył z dystansu w samo 

okienko bramki rywali. Obrona Matusa Putnockiego z meczu z Koroną została uznana najładniejszą interwencją 

31. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. W 38. minucie starcia w Kielcach „Puto” fantastyczną paradą obronił strzał 
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głową Kamila Sylwestrzaka, ratując chorzowian przed stratą bramki. W sondzie przeprowadzonej tradycyjnie 

przez serwis Ekstraklasa TV interwencja Matusa zdobyła aż 66,9% głosów. Obrona z meczu z Cracovią została 

uznana najlepszą interwencją kwietnia. 

Parada Matusa Putnockiego z meczu z Piastem została uznana najładniejszą interwencją 32. kolejki ligowej. Dla 

golkipera „Ruchu” Chorzów to szóste z rzędu i ósme w tym roku zwycięstwo w plebiscycie organizowanym 

przez serwis Ekstraklasa TV. „Puto” popisał się kapitalną paradą w 50. minucie spotkania z Piastem, kiedy 

najpierw fantastycznie odbił strzał Kamila Wilczka, a po chwili także dobitkę Bartosza Szeligi, choć ten 

znajdował się na pozycji spalonej. W sondzie przeprowadzonej przez serwis Ekstraklasa TV Matus uzyskał aż 

72,6% głosów! To ósme zwycięstwo Słowaka w rundzie wiosennej. Wcześniej jego parady uznawano za 

najlepsze w 20., 24., 27., 28., 29., 30. i 31. serii gier. 

Dobry występ Zawodników „Ruchu” w meczu z Podbeskidziem znalazł odzwierciedlenie w zestawieniach 

najlepszych graczy 33. serii gier T-Mobile Ekstraklasy. Strzelec pierwszego gola, Rafał Grodzicki, trafił do 

Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu Ekstraklasy i stacji Canal + Sport, weczlo.com, Ekstraklasa.net, goal.pl 

i Sportowe Fakty. Wyróżniony został również Marek Zieńczuk. Trafienie Rołanda Gigołajewa z meczu 

z Podbeskidziem Bielsko-Biała zostało uznane w głosowaniu internautów najładniejszą bramką 33. kolejki T-

Mobile Ekstraklasy. W plebiscycie tradycyjnie organizowanym przez serwis Ekstraklasa TV pomocnik 

Niebieskich uzyskał 39,5% głosów. Dla Gigołajewa to drugie zwycięstwo w plebiscycie. Jego bramka 

z jesiennego starcia z Podbeskidziem została uznana za najładniejszy gol 18. kolejki. 

Również piękna bramka Grzegorz Kuświka, która dała „Niebieskim” niezwykle cenne trzy punkty w meczu 

z Górnikiem Łęczna, została wybrana w głosowaniu internautów najładniejszym golem 35. kolejki T-Mobile 

Ekstraklasy. 

Tydzień przed ostatnią kolejką Kapituła Dziennikarska zebrała się, aby wyróżnić poszczególnych zawodników. 

W kilku kategoriach nominowani zostali zawodnicy Ruchu. Nominację otrzymali Matus Putnocky, Michał 

Helik i Grzegorz Kuświk. „Puto” został nominowany do miana „Bramkarza Sezonu”, „Helio” został nominowany 

w kategorii „Odkrycie Sezonu”, a Grzegorz Kuświk dostał nominację w kategorii „Napastnik Sezonu”.    

30 czerwca 2015 roku w serwisie Ekstraklasa TV rozpoczął się plebiscyt, w którym internauci wybierali najlepszą 

„jedenastkę” minionego sezonu. Wśród nominowanych znalazł się oczywiście golkiper „Ruchu” Chorzów Matus 

Putnocky. Matus reprezentuje „Niebieskie” barwy od początku roku. W sezonie 2014/2015 wystąpił w 18. 

ligowych spotkaniach, osiem z nich kończył z czystym kontem. Również ośmiokrotnie jego parady wybierane 

były najlepszymi interwencjami kolejki. 

W II kwartale 2015 roku kontrakt z „Niebieskimi” przedłużył Patryk Lipski. Nowa umowa niespełna 21-letniego 

pomocnika obowiązywać będzie do 30 czerwca 2017 r. z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Patryk 

Lipski urodził się 12 czerwca 1994 r. w Szczecinie i w tamtejszym Salosie zdobywał pierwsze piłkarskie szlify. Na 

początku 2012 r. trafił do zespołu Młodej Ekstraklasy Ruchu. W pierwszym zespole „Niebieskich”, z którym 

trenuje od lata 2013 r., zadebiutował w jesiennym spotkaniu z Jagiellonią. Chorzowianie wygrali wówczas 5:2, 

a „Lipa” w końcówce meczu zastąpił Grzegorza Kuświka. Patryk jest filarem zespołu rezerw „Ruchu”. 

W trwających rozgrywkach III ligi opolsko-śląskiej zanotował 21 występów, w których strzelił 4 bramki. 

W II kwartale również 16-letni golkiper Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów, Kamil Grabara, związał się 

z „Niebieskimi” pierwszym profesjonalnym kontraktem. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2018 r. 

Kamil Grabara urodził się 8 stycznia 1999 r. w Rudzie Śląskiej. W wieku 7 lat rozpoczął treningi w Wawelu 

Wirek. W 2011 r. przeniósł się do Stadionu Śląskiego, a już rok później, w wieku 13 lat, trafił na Cichą. Wysokie 

umiejętności Kamila sprawiają, że zdecydowanie przerasta swoją kategorię wiekową. Młody golkiper już 

w poprzednim sezonie rozpoczął treningi z zespołem Centralnej Ligi Juniorów. Na swoim koncie ma już kilka 

występów w tych rozgrywkach. Kilkukrotnie znalazł się również w kadrze meczowej trzecioligowych rezerw. Ma 
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za sobą także treningi z pierwszą drużyną Ruchu. Nieprzeciętny talent Grabary dostrzegł również selekcjoner 

reprezentacji Polski do lat 16 Bartłomiej Zalewski. Nasz golkiper występował już w barwach „biało-czerwonych” 

w oficjalnych meczach międzypaństwowych. Kamil powoływany jest także do reprezentacji Śląska. Grabara 

dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi. Mając 16 lat mierzy już ponad 190 cm wzrostu. Zarząd ma 

nadzieję, że Kamil nadal będzie rozwijał swój talent i w niedalekiej przyszłości stanie się ważnym ogniwem 

pierwszej drużyny „Ruchu”.  

Pierwszym profesjonalnym kontraktem związał się również z „Ruchem” Chorzów 16-letni obrońca Akademii 

Piłkarskiej, Dominik Małkowski. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2018 r.  Dominik Małkowski urodzi 

się 7 kwietnia 1999 roku. Jest wychowankiem Ruchu. Jesienią występował w zespole juniorów młodszych naszej 

Akademii Piłkarskiej. Na początku roku trafił do kadry drużyny „Ruchu” występującej w rozgrywkach Centralnej 

Ligi Juniorów. Dominik regularnie powoływany jest do reprezentacji Śląska oraz do reprezentacji Polski w swojej 

kategorii wiekowej, prowadzonej przez Bartłomieja Zalewskiego. Jesienią wystąpił w dwóch spotkaniach biało-

czerwonych przeciwko Szwajcarii, a w marcu zagrał w dwumeczu z Maltą.  

18-letni napastnik Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów, Łukasz Siedlik związał się z „Niebieskimi” pierwszym 

profesjonalnym kontraktem. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2018 r. Łukasz Siedlik urodził się 6 

maja 1997 roku w Tuchowie. Jest wychowankiem KS Ryglice. Do Ruchu trafił w 2013 roku z Tarnovii Tarnów. 

W swoim pierwszym sezonie w „Niebieskich” barwach występował w zespole trenera Ireneusza Psykały, który 

gra na szczeblu Centralnej Ligi Juniorów. W minionych rozgrywkach młody napastnik wystąpił także w 14. 

spotkaniach drugiego zespołu Ruchu, grającego w III lidze opolsko-śląskiej. 

Martin Konczkowski przedłużył swój kontrakt z Ruchem. Nowa umowa 21-letniego obrońcy obowiązywać 

będzie do 30 czerwca 2018 r.  Martin Konczkowski urodził się 14 września w Rudzie Śląskiej. Pierwsze piłkarskie 

kroki stawiał w Wawelu Wirek, skąd na początku 2011 roku trafił na Cichą. Po dwóch latach występów 

w drużynie Młodej Ekstraklasy wiosnę 2013 rozpoczął jako podstawowy zawodnik pierwszego zespołu, 

zaliczając debiut w przegranym meczu z Lechem Poznań (24 lutego 2013). W trwającym sezonie „Konczi” jest 

podstawowym prawym obrońcą w drużynie „Niebieskich”, notując 23 ligowe występy. Łącznie na swoim koncie 

ma 54 gry dla Ruchu (48 w Ekstraklasie, 4 w Pucharze Polski i 2 w Lidze Europy). Kilka tygodni temu, w meczu 

z Zawiszą, strzelił swoją premierową bramkę dla chorzowskiego zespołu. 

Matus Putnocky przedłużył kontrakt z Ruchem Chorzów. Nowa umowa słowackiego bramkarza obowiązywać 

będzie do 30 czerwca 2016 r. Putnocky trafił na Cichą w styczniu i szybko stał się ważnym ogniwem w zespole 

trenera Waldemara Fornalika. 30-letni golkiper od początku rundy wiosennej jest numerem 1 w chorzowskiej 

bramce. Wystąpił dotąd w 15. ligowych spotkaniach, w których kilkukrotnie ratował „Niebieskim” punkty m.in. 

broniąc aż trzy rzuty karne i popisując się skutecznymi paradami, z których aż osiem zostało uznanych za 

najlepsze interwencje kolejki. 

W przyszłym sezonie z „eRką” na piersi nie zagrają już Jakub Kowalski i Bartłomiej Babiarz. Klub zdecydował 

nie przedłużać kontraktu z „Kowalem”, zaś „Babi” postanowił kontynuować karierę w barwach beniaminka 

z Niecieczy.  

Jakub Kowalski dołączył do Ruchu latem 2013 roku. W swoim pierwszym sezonie rozegrał 18 spotkań w T-

Mobile Ekstraklasie, zdobywając jedną bramkę w meczu przeciwko Koronie Kielce. Rozgrywki zakończył 

z zespołem „Niebieskich” na trzecim miejscu w tabeli, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski. W sezonie 

2014/2015 „Kowal” zagrał w 33. spotkaniach T-Mobile Ekstraklasy, zdobywając trzy bramki, 6 razy 

w rozgrywkach Ligi Europejskiej oraz w jednym meczu Pucharu Polski.  

Bartłomiej Babiarz poinformował zarząd, że podjął decyzję o zmianie Klubu. Od przyszłego sezonu będzie on 

piłkarzem Termalici Bruk-Bet Nieciecza. Wychowanek Hetmana Katowice w „Niebieskich” barwach spędził 

4 sezony. Najpierw w latach 2007-2009 w drużynach młodzieżowych, potem kontynuował karierę w barwach 
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GKS-u Tychy i do Chorzowa powrócił w rozgrywkach 2013/14 rozgrywając dwa sezony w pierwszym zespole. W 

sumie w pierwszym zespole zagrał w 82. meczach, w których zdobył dwa gole. 

Po pięciu latach spędzonych na Cichej, z klubem pożegnał się kapitan zespołu, Marcin Malinowski, z którym 

„Ruch” nie przedłużył kontraktu. Popularny „Malina” w Chorzowie rozegrał w sumie 7 sezonów. Najpierw w 

latach 2002-2004, reprezentując Ruch w rozgrywkach I i II ligi. Drugie podejście do drużyny było znacznie 

bardziej udane. Od sezonu 2010/11 był podporą defensywy i prawdziwym przywódcą w szatni, przez 3 sezony 

pełniąc funkcję kapitana zespołu. Dwukrotnie zdobywał z Ruchem medale mistrzostw polski, jeden srebrny 

i jeden brązowy, doszedł również z zespołem do finału Pucharu Polski. Łącznie w niebieskich barwach rozegrał 

216 spotkań w lidze, Pucharze Polski i Lidze Europejskiej. Zdobył w nich 7 bramek, w tym uznanego za 

najładniejsze trafienie sezonu 2013/14 gola zdobytego w meczu z Lechią Gdańsk. 

Klub zdecydował również nie przedłużać kontraktu ze środkowym obrońcą, Piotrem Stawarczykiem. „Stawar” 

po 6 latach opuszcza Cichą. Piotr Stawarczyk do Ruchu dołączył latem 2009 roku. Swoje pierwsze spotkanie z 

„Erką” na piersi rozegrał 21 sierpnia 2009 roku przeciwko Zagłębiu Lubin, a swoją premierową bramkę zdobył 

w meczu z Piastem Gliwice. W swoim pierwszym sezonie „Stawar” rozegrał 15 oficjalnych spotkań 

w Ekstraklasie oraz 6 w Pucharze Polski. Łącznie Piotr Stawarczyk wystąpił 185 razy w barwach Ruchu strzelając 

10 bramek i zdobywając trzy medale Mistrzostw Polski. Dwa brązowe oraz jeden srebrny. 

„Ruch” Chorzów nie przedłużył kontraktu z prawym obrońcą, Marcinem Kusiem, który dołączył do zespołu 

„Niebieskich” na początku minionego sezonu.  

W połowie kwietnia 2015 roku Reprezentacja Polski do lat 15 zremisowała z rówieśnikami z Finlandii 1:1 

w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju rozgrywanego w słowackiej Senecu. W zespole biało-czerwonych 

wystąpił zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Przemysław Bargiel, a już 16 kwietnia Reprezentacja Polski do lat 

15 pokonała w Sencu Słowację 1:0 i wygrała towarzyski turniej. Kolejne spotkanie w biało-czerwonych barwach 

rozegrał zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Przemysław Bargiel. Piłkarz „Niebieskich” rozpoczął mecz 

w wyjściowym składzie i przebywał na boisku do 61. minuty. Przemek pełnił również funkcję kapitana biało-

czerwonych.  

 27 kwietnia w Izraelu odbył się turniej reprezentacji do lat 16 UEFA Development Tournament. Zmierzyły się 

w nim zespoły Polski, Turcji, Ukrainy oraz gospodarze – Izrael. W drużynie biało-czerwonych zagrało dwóch 

zawodników Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów – Kamil Grabara i Dominik Małkowski. Kamil był 

bohaterem właśnie starcia z Turkami. W serii rzutów karnych obronił dwie „jedenastki”. W regulaminowym 

czasie gry padł wynik 1:1, dlatego do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Lepiej wykonywali je 

młodzi Polacy, którzy wygrali 6-5. Polacy zakończyli turniej na 2. miejscu, ustępując jedynie rówieśnikom 

z Izraela. 

Na początku maja Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej podał nazwiska 18. zawodników 

powołanych do reprezentacji Śląska rocznika 2000 na mecz z rówieśnikami z Dolnego Śląska. Wśród 

nominowanych znalazło się aż pięciu graczy Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów! Powołania 

otrzymali: Przemysław Bargiel, Tomasz Hołoś, Patryk Korzec, Bartłomiej Kulejewski i Mateusz Machała. 

„Niebiescy” to najliczniejsza grupa wśród wszystkich nominowanych zawodników. Drużyna prowadzona przez 

trenerów Grzegorz Dziuka i Jerzego Urbana zagrała z rówieśnikami z Opolszczyzny w ramach Turnieju 

o Puchar Kazimeirza Deyny. 

Pod koniec maja Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej ogłosił nazwiska zawodników powołanych do 

reprezentacji Śląska roczników 1999 i 2000 na mecze z rówieśnikami z Opolszczyzny. Do kadry rocznika 1999 

powołanych zostało trzech zawodników „Niebieskich”: Szymon Górecki, Kamil Grabara i Dominik Małkowski. 

Reprezentacja Śląskiego ZPN prowadzona przez trenera Henryka Papieroka zmierzyła się z Opolskim ZPN 

w ramach Turnieju o Puchar Kazimierza Deyny. 
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Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16, Bartłomiej Zalewski, powołał kadrę na dwumecz z Rumunią. 

Nominację otrzymał bramkarz Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów, Kamil Grabara. Bartłomiej Zalewski 

dodatkowo powołał trzech piłkarzy na towarzyski dwumecz z Rumunią. Wśród nich znalazł się Dominik 

Małkowski, zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów. Reprezentacja U-16 zremisowała z Rumunią 1:1 

w meczu towarzyskim. To pierwsza konfrontacja obydwu drużyn. Całe spotkanie w zespole biało-czerwonych 

rozegrał bramkarz Akademii Piłkarskiej Ruchu, Kamil Grabara. Spotkanie zostało rozegranym w ośrodku 

National Training Center Buftea. Bramkę dla polskiego zespołu strzelił Dawid Kopacz. W rewanżowym 

spotkaniu Reprezentacja U-16 pokonała Rumunię 2:0. Całe spotkanie rozegrał Dominik Małkowski. Było to 

drugie spotkanie przeciwko Rumunii, tym razem trener Bartłomiej Zalewski postawił w bramce na Kamila 

Majeckiego, dając odpocząć Kamilowi Grabarze. Cały mecz rozegrał inny zawodnik "Niebieskich", grający na 

pozycji środkowego obrońcy Dominik Małkowski. Bramki dla biało-czerwonych zdobywali Sebastian 

Szymański i Riccardo Grym. 

20 maja Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15, Robert Wójcik, ogłosił nazwiska zawodników powołanych na 

dwumecz ze Szkocją. Wśród nominowanych znalazł się zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów, 

Przemysław Bargiel. 10 czerwca 2015 roku reprezentacja Polski U-15 zremisowała w meczu towarzyskim ze 

Szkocją 2:2. W roli kapitana biało-czerwonych cały mecz zagrał zawodnik Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów 

Przemysław Bargiel, który występ okrasił asystą. Spotkanie rozegrane zostało na stadionie miejskim 

w Kluczborku. Bramki dla podopiecznych Roberta Wójcika zdobyli Mateusz Szwed i Mateusz Praszelik, który 

wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego Bargiela. Naszemu zawodnikowi gratulujemy udanego występu 

i życzymy powodzenia w kolejnych. Mecz rewanżowy zakończył się wynikiem 3:1 dla podopiecznych Roberta 

Wójcika. Również w tym meczu w roli kapitana biało-czerwonych pierwszą połowę zagrał zawodnik Akademii 

Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów Przemysław Bargiel. Spotkanie zostało rozegrane na Stadionie Miejskim w Brzesku. 

Polacy szybko wyszli na prowadzenie, bo pierwszą bramkę zdobyli już w 3. minucie, a jej autorem 

został Mateusz Szwed. Radość nie trwała długo, ponieważ chwilę później golkipera biało-czerwonych 

pokonał Glenn Middelton, doprowadzający do wyrównania. Druga połowa należała do podopiecznych trenera 

Roberta Wójcika. W 51. minucie bramkarza rywali pokonał Mateusz Praszelik, a w ostatnim kwadransie 

spotkania wynik na 3:1 ustawił Dennis Jastrzembski. 

Selekcjoner reprezentacji Łotwy Marians Pahars ogłosił nazwiska zawodników powołanych na mecz eliminacji 

Mistrzostw Europy z Holandią. Wśród nominowanych znalazł się piłkarz Ruchu Eduards Visnakovs. Spotkanie 

pomiędzy Łotwą a Holandią w ramach rozgrywek Grupy A eliminacji do EURO 2016 zostało rozegrane 12 

czerwca w Rydze. Łotysze przegrali z Holandią 0:2 w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Napastnik chorzowian 

spędził na boisku ostatnie pół godziny. „Wiśnia" wszedł na plac gry w 61. minucie, zmieniając Valerijsa Sabalę. 

Jego drużynie nie udało się jednak wywalczyć nawet jednego punktu w pojedynku z dużo bardziej 

utytułowanym rywalem. Łotwa w tabeli grupy A zajmuje piąte miejsce, z trzema punktami na koncie. Eduards 

Visnakovs do tej pory wystąpił w 10. Spotkaniach reprezentacji Łotwy. 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W ROKU OBRACHUNKOWYM 2014/2015 

W roku 2014 celem „Ruchu” Chorzów S.A. było kontynuowanie współpracy z obecnymi partnerami 

biznesowymi Klubu, a także pozyskiwanie nowych sponsorów. W miesiącu marcu na sesji Rady Miasta 

Chorzowa zatwierdzono w planach wydatków na rok 2014 zakup akcji „Ruchu” Chorzów S.A. za kwotę 2 mln 

złotych. W okresie sprawozdawczym do grona partnerów Emitenta dołączył kolejny Sponsor, jeden 

z największych na świecie producentów środków smarnych - firma Fuchs Oil. Partnerzy realizowali nietypowy 

projekt, niestosowany dotychczas w klubach ekstraklasy. Fuchs Oil został Sponsorem Goli, które piłkarze 

„Ruchu” zdobywali na boisku przy Cichej. Zaledwie dwa tygodnie później kolejnym Sponsorem „Ruchu” została 

Grupa Miczek i Sól Polska. Już w grudniu 2013 roku logo nowego Partnera mogliśmy oglądać na koszulkach 

dzieci wyprowadzających zawodników I drużyny „Ruchu” Chorzów na mecz z Cracovią. Grupa Miczek 

usatysfakcjonowana z dotychczasowej współpracy postanowiła na dłużej związać się z „Ruchem” Chorzów – 
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zostając Głównym Partnerem akcji - „Wszyscy na Cichą!”. Celem tego projektu była promocja meczów 

rozgrywanych przez ”Ruch” w roli gospodarza i zwiększenie frekwencji na Stadionie Miejskim przy ulicy Cichej 

w Chorzowie. W lutym do grona partnerów biznesowych „Ruchu” Chorzów dołączyła także firma Japan Motors. 

Dealer samochodowy otrzymał tytuł Sponsora Technicznego „Ruchu”. Dzięki akcji „Klub 100” zainicjowanej na 

oficjalnej stronie emitenta, każdy fan „Ruchu” mógł zostać sponsorem. Nowa inicjatywa „Ruchu” Chorzów 

skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych wsparciem klubu. Każdy sympatyk po podpisaniu 

deklaracji członkowskiej, zobowiązuje się do wpłacania minimum 100 zł miesięcznie na konto „Ruchu” 

Chorzów. Po podpisaniu umowy fundator zyskiwał miano „Super Kibica”, a klub z Cichej stałe, miesięczne 

dochody. W II kwartale Emitent nawiązał współpracę z kolejnymi sponsorami. Z początkiem kwietnia nowy 

partnerem biznesowym „Ruchu” została firma Vera - producent i dystrybutor apteczek pierwszej pomocy. 

W ramach podpisanej umowy logotyp firmy pojawił się m.in. na stadionie w czasie meczów ligowych, 

w biuletynie klubowym „Niebieska eRka”, czy na oficjalnej stronie internetowej Ruchu. Firma „Vera” 

zobowiązała się zaopatrywać Klub w apteczki i dbać o ich wyposażenie. W maju została podpisana umowa 

sponsorska z firmą Alstom Konstal - czołowym producentem taboru szynowego w Polsce. Firma 

zasponsorowała nie tylko edukację sportową najmłodszych zawodników trenujących w ramach wspólnego 

projektu „Ruchu” Chorzów S.A. oraz Fundacji „Ruch” Chorzów - Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów S.A, ale 

także zmagania ich starszych kolegów występujących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Logotyp nowego 

partnera znalazł się na koszulce juniorów, a także wyeksponowany był m.in. na stronie internetowej „Ruchu” 

i w biuletynie przedmeczowym „Niebieska eRka”. Dnia 22.05.2014r. Klub przedłużył o kolejne dwa lata umowę 

z Kompanią Piwowarską S.A., producentem marki „Tyskie”. Logotyp Kompanii Piwowarskiej obecny był na 

stadionie przy Cichej podczas meczów T- Mobile Ekstraklasy, w oficjalnym serwisie klubowym, na drukach 

meczowych (plakatach, zaproszeniach, składach przedmeczowych) oraz w klubowym biuletynie „Niebieska 

eRka”. Podpisanie umowy umożliwiło kontynuację sprzedaży piwa Tyskie Jasne Lekkie na stadionie przy Cichej 

podczas meczów, które nie posiadały statusu podwyższonego ryzyka. W sierpniu „Ruch” Chorzów S.A. wygrał 

przetarg na promocję miasta Chorzów poprzez sport. Emitent otrzymał od miasta subwencje w wysokości 2 mln 

złotych. Zgodnie ze specyfikacją przetargu „Ruch” Chorzów S.A. promował miasto podczas meczów Ekstraklasy 

oraz eventów organizowanych przez klub. Logotyp „Chorzów wprawia w ruch” był eksponowany m.in.: na 

koszulkach meczowych I drużyny, na stadionie przy Cichej podczas spotkań Ekstraklasy, czy podczas konferencji 

prasowych organizowanych przez klub. Umowa między Miastem Chorzów a „Ruchem” zrealizowana była do 15 

grudnia 2014. W III kwartale roku 2014 jednym z niewątpliwie najważniejszych wydarzeń było podpisanie 

umowy z nowym partnerem biznesowym. Z wielką przyjemnością mogliśmy informować wszystkich 

sympatyków chorzowskiej drużyny, że „Ruch” Chorzów S.A. rozpoczął współpracę z Polskim Górnictwem 

Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), które otrzymało tytuł Sponsora Głównego naszego Klubu w sezonie 

2014/2015. PGNiG – lider rynku gazu w Polsce oraz „Ruch” Chorzów – jeden z najbardziej utytułowanych 

i rozpoznawalnych klubów piłkarskich w naszym kraju postanowiły połączyć siły, by wspólnie propagować 

pozytywny wizerunek futbolu i edukować najmłodsze pokolenia poprzez sport. Niezwykle istotna w kontekście 

budowania długoletniej strategii rozwoju Klubu była informacja o rozstrzygnięciu przetargu na budowę 

Stadionu Śląskiego, ponieważ na mocy podpisanego z Marszałkiem Województwa Śląskiego listu intencyjnego, 

w ciągu dwóch lat „Ruch” przeniesie się na śląską arenę, która posiada oficjalny status Areny Narodowej 

Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obiekt, na którym „Ruch” będzie rozgrywał mecze w roli gospodarza 

wielokrotnie gościł reprezentację narodową w piłce nożnej. Przeprowadzka na Stadion o pojemności 55 000 

miejsc, z tak wspaniałą historią, to szansa na jeszcze bardziej skuteczną promocję i reklamę dla naszych 

partnerów biznesowych. W ostatnim kwartale nadszedł czas na wszelkiego rodzaju podsumowania oraz 

finalizowanie negocjacji umów sponsorskich. Wydarzeniem wartym uwagi był bilans I etapu współpracy na linii 

Fuchs Oil Corporation Sp z.o.o. – „Ruch” Chorzów S.A. W ramach podsumowania półrocznego okresu 

współpracy prezes Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów S.A. Dariusz Gęsior odebrał podczas 102 Wielkich 

Derbów Śląska symboliczny czek z rąk prezesa Firmy Fuchs Oil Tomasza Jagły. „Ruch” Chorzów rozpoczął 

również stałą współpracę z Agencją Hostess Paulina Piętowska. Hostessy naszego nowego partnera uświetnią 

mecze „Ruchu” Chorzów oraz inne imprezy przez nas organizowane. „Ruch” Chorzów S.A. podpisał nową 
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umowę z Grupą PGD, największym dealerem samochodowym w Polsce, w ramach której Klub otrzymał cztery 

najnowsze modele Nissana Juke. Obie strony zadowolone z wzajemnej współpracy, postanowiły ją przedłużyć. 

Zawarta umowa obowiązywała do końca sezonu 2014/2015. 

 „Ruch” Chorzów od wielu lat stara się wykorzystywać popularność piłki nożnej i siłę marketingową 

„Niebieskiej” marki angażując się w liczne projekty społeczne i charytatywne. W styczniu zawodnicy I drużyny 

zaangażowali się w odbywający się jak zawsze o tej porze finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego 

Owsiaka. W roku 2014 wojewódzki finał WOŚP odbył w Chorzowie, pod szybem „Prezydent”. Organizatorzy 

przygotowali moc atrakcji. Do wylicytowania był m.in. „Dzień z Niebieskimi”. Zwycięzca licytacji mógł śledzić 

kulisy przygotowań „Ruchu” do spotkania ligowego, czyli m.in. zajrzeć do szatni „Niebieskich” przed 

rozpoczęciem meczu, porozmawiać ze sztabem szkoleniowym, wejść do magazynu strojów meczowych i kabiny 

spikera, zasiąść w fotelu prezesa, otrzymać catering w strefie VIP, udzielić wywiadu, który został wykorzystany 

w relacji meczowej i wziąć udział w pomeczowej konferencji prasowej. Jak co roku w wypełnionej po brzegi hali 

„Jantor” 11 stycznia odbył się tradycyjny Mecz Przyjaźni. Na lodowej tafli mierzyły się zespoły Naprzodu Janów 

i „Ruchu” Chorzów. W trakcie imprezy zbierano pieniądze na rzecz WOŚP. W przerwach między tercjami 

przeprowadzano licytacje, z których dochód został przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Pod młotek trafiły m.in. koszulki piłkarzy „Ruchu”, portret Gerarda Cieślika, zaproszenie VIP na mecz 

z Jagiellonią, koszulki Łukasza Piszczka, Artura Sobiecha, Kingi Grzyb, Jána Kociana, udział w treningu 

z piłkarzami „Niebieskich”, czy też pamiątkowe medale z setnych Wielkich Derbów Śląska. Zawodnicy 

„Ruchu” Chorzów w raportowanym okresie odwiedzili również, najmłodszych fanów. Miedzy innymi złożyli 

wizytę dzieciom biorącym udział w zimowisku organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury im. Henryka 

Bisty w Rudzie Śląskiej. W hali MORiS w Nowym Bytomiu, nasi zawodnicy grali z dziećmi w piłkę i odpowiadali 

na ich pytania, a na koniec rozdawali autografy i pozowali do pamiątkowych zdjęć. Piłkarze „Ruchu” odwiedzili 

również uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Mariana Batko w Chorzowie, gdzie zorganizowano „Niebieską 

środę”. W murach szkoły pojawiła się silna delegacja drużyny „Ruchu” – piłkarze: Marcin Malinowski, Marek 

Szyndrowski, Piotr Stawarczyk, Maciej Sadlok i Michał Buchalik oraz trener Ján Kocian. Z myślą o młodych 

fanach futbolu powstała także kampania „Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję – młody kibic” skierowana 

do uczniów I i II klas chorzowskich szkół gimnazjalnych, którą Emitent realizuje wspólnie z Urzędem Miejskim 

w Chorzowie. Celem projektu było m.in. przekonanie młodych sympatyków sportu, że warto kibicować tylko 

w bezpieczny, pozytywny i zgodny z prawem sposób, ale także zarażenie miłością do „Niebieskiej” drużyny 

kolejnych pokoleń sympatyków futbolu. „Ruch” Chorzów przekazał także fundacji „Sportowcy Dzieciom” 

koszulkę meczową z autografami zawodników. „Niebieski” trykot został wystawiony na licytację. Cały dochód 

z aukcji został przeznaczony na cele charytatywne. W drugim kwartale 2014 roku piłkarze klubów Ekstraklasy 

wzięli udział w tegorocznej odsłonie kampanii zdrowotnej „Policzmy się” i zagrzewali do walki z chorobami 

nowotworowymi w specjalnie nakręconym spocie promującym powyższą kampanię. W akcji udział wzięli 

również zawodnicy „Ruchu”. Emitenta w kampanii reprezentowali Marek Zieńczuk i Michał Buchalik. W połowie 

czerwca na Stadionie Miejskim przy ul. Lompy odbyła się II Letnia Chorzowska Spartakiada Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie. Do akcji przyłączył się również „Ruch” Chorzów S.A. W tym roku 

w zawodach wzięło udział 10 drużyn reprezentujących szkoły integracyjne i specjalne, warsztaty terapii 

zajęciowej, domy pomocy społecznej i stowarzyszenia. Zespoły rywalizowały w różnego rodzaju konkurencjach, 

m.in. bieg w workach, tor przeszkód, bieg na 40-60 m, rzuty piłeczkami do celu. Zadania sportowe miały 

charakter gier i zabaw. Wszystkie drużyny, które wzięły udział w zawodach otrzymały klubowe gadżety, 

a rywalizacji towarzyszyła klubowa maskotka „Adlerek”. Dnia 26.06.2014 r. dobiegła końca III już edycja 

turnieju dla gimnazjalistów „Bezpiecznie kibicuję – Mądrze dopinguję – Młody kibic” organizowanego przez 

chorzowski Urząd Miasta przy współpracy z Emitentem. Finał rozgrywek, które przez cały rok odbywały się w 

hali chorzowskiego MORIS-u rozegrany został na stadionie przy ulicy Lompy. W październiku Emitent rozpoczął 

akcję „Futbolandia” oraz „Szkoła w Ruchu”. W ramach akcji, piłkarze „Ruchu” wśród przedszkolaków i uczniów 

propagują zdrowy tryb życia, dzielą się pasją do sportu, zapraszają na mecze „Niebieskich”, ale także zachęcają 

do bezpiecznego i zgodnego z literą prawa kibicowania. W trakcie spotkań odwiedzane dzieci mogą wcielić się 

w role dziennikarzy i przepytywać naszych futbolistów podczas zaaranżowanych konferencji prasowych. 
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Towarzyszą temu aktywne zajęcia w postaci zabaw z piłką, autografy, zdjęcia oraz finalnie konkursy 

z nagrodami. By uprościć procedury zgłoszeniowe przedstawiciele Emitenta umieścili na stronie internetowej 

formularze oraz dane kontaktowe osób koordynujących ten projekt. W ramach akcji przedstawiciele „Ruchu” 

Chorzów S.A. odwiedzili Szkołę Podstawową nr 21 w Rudzie Śląskiej, dzieci z Przedszkola nr 4 w Chorzowie, 

uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Chorzowie. Klub po raz kolejny postanowił wesprzeć ogólnopolską 

akcję „KolorujeMY” skierowaną do najmłodszych miłośników futbolu, w trakcie której gromadzone są środki na 

wsparcie domów dziecka. W trakcie rozgrywanego w sierpniu na stadionie przy Cichej meczu z Lechem Poznań 

mali kibice mogli bawić się na „dmuchawcach” i zjeżdżalniach oraz wziąć udział w malowaniu flagi, która została 

wyeksponowana na sektorze w trakcie meczu. Na najmłodszych czekało również wiele zabaw i gier sportowych. 

Dla pierwszych 200 dzieci przygotowano okazjonalne koszulki. Wpisując się w nurt społecznej 

odpowiedzialności biznesu Klub, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kibiców „Niebiescy” przygotował drugą edycję 

akcji „Niebieski opiekun”, w ramach której każdy sympatyk Klubu z Cichej mógł ufundować karnet dla dzieci, 

których rodzice nie mogli pozwolić sobie na zakup abonamentu. Do projektu przyłączyli się także zawodnicy 

I drużyny. Korzystając z wrześniowej przerwy na mecze reprezentacji „Ruch” Chorzów rozegrał spotkanie 

z Elaną Toruń. Mecz, który został zorganizowany przez kibiców Elany, którzy sympatyzują z fanami „Ruchu”, 

odbył się pod hasłem „bratERstwo dla piłki”. Dochód ze sprzedaży biletów został przekazany Fundacji „Serce 

Dzieciom" oraz Domowi Dziecka nr 2 w Toruniu. W oczekiwaniu na rozpoczęcie Wielkich Derbów Śląska 

mieliśmy przyjemność być świadkami piłkarskiego pojedynku pomiędzy zawodnikami, którzy zdobywali 

z „Ruchem” tytuły mistrzowskie a Reprezentacją Oldbojów Śląska. Mecz rozegrano w ramach imprezy 

„Spotkanie Mistrzów”. Przed rozpoczęciem grupa byłych gwiazd „Ruchu”, wśród których znaleźli się m.in. 

Mirosław Bąk Jan Benigier, Józef Bon, Augustyn Bujak, Piotr Czaja, Eugeniusz Faber, Waldemar Fornalik, 

Eugeniusz Lerch, Edward Lorens, Marian Ostafiński, Antoni Piechniczek, Henryk Pietrek, Jan Rudnow, 

Mieczysław Szewczyk, Krzysztof Warzycha, Albin Wira spotkały się z kibicami. Fani mieli możliwość otrzymania 

autografów, porozmawiania i wykonania wspólnych zdjęć ze swoimi idolami. Następnie „Niebieskie Legendy” 

rywalizowały na boisku z Reprezentacją Oldbojów Śląska. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 

zarówno strony fanów Klubu jak i przedstawicieli mediów. „Ruch” Chorzów bardzo chętnie wspiera akcje 

charytatywne. Podczas imprezy „Spotkanie Mistrzów” organizowanej w obiektach sportowych „Kresy” oraz 

w dniu 102 Wielkich Derbów Śląska przeprowadzona została zbiórka pieniędzy potrzebnych na rehabilitację dla 

chorujących na mukowiscydozę synów piłkarza „Ruchu” Jakuba Kowalskiego. Osoby, które chciały wesprzeć 

akcję, a nie mogły być obecne na żadnej z imprez, miały możliwość przelania środków bezpośrednio na konto 

potrzebujących. Akcja zakończyła się sukcesem. Udało się zebrać niespełna 6500 zł. Kibice po raz kolejny 

udowodnili, że bycie fanem „Ruchu” Chorzów nie ogranicza się jedynie do wspierania poczynań sportowych 

swojego ulubionego klubu, ale że potrafią też połączyć swe siły i pomóc innym w trudnej sytuacji życiowej. 

Pieniądze zebrane w czasie akcji zostały przeznaczone na zakup specjalnej kamizelki drenażowej, niezbędnej 

w codziennej rehabilitacji chłopców. Akcja ta zapoczątkowała współpracę Fundacji „Ruchu” Chorzów z Fundacją 

pomagającą dzieciom chorym na mukowiscydozę. Piłkarze „Ruchu” Chorzów odwiedzili również dzieci 

z chorobami autystycznymi i zachęcali do głosowania na projekt Fundacji Spectrum Liberi, który ma na celu 

pozyskanie środków na wyposażenie i organizację Ośrodka Specjalistycznego dla dzieci z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziców. W grudniu Stowarzyszenie Kibiców „Ruchu” Chorzów 

„Niebiescy” we współpracy z Klubem zorganizowało świąteczną zbiórkę gadżetów i słodyczy dla najmłodszych. 

Zbiórka była prowadzona do ostatniego meczu z Wisłą Kraków w punktach sprzedaży. Natomiast piłkarze 

„Ruchu” wystąpili w rolach Świętych Mikołajów, odwiedzając małych pacjentów z Oddziału Hematologii 

i Onkologii Dziecięcej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego. Kolejni 

przedstawiciele, odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach. Następnie dzięki 

hojności fanów oraz wsparciu „Ruchu” Chorzów, podopieczni chorzowskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny 

otrzymali sprzęt sportowy i słodycze. Przed meczem „Ruchu” Chorzów z Wisłą Kraków spełniliśmy marzenie 

czteroletniego Dominika cierpiącego na zespół Alagille’a, który chciałby w przyszłości zostać piłkarzem „Ruchu”. 

Marzył również o tym, by otrzymać strój piłkarski. Trener chorzowskiego zespołu Waldemar Fornalik przekazał 

chłopcu koszulkę „Niebieskich”.  
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W roku 2014 „Ruch” Chorzów zrealizował wiele ciekawych kampanii promocyjnych i reklamowych, 

mających na celu zwiększenie sprzedaży oraz wzrost frekwencji na stadionie. Dużym uznaniem wśród kibiców 

spotkała się akcja „Wszyscy w Ruchu”, którą zapoczątkowano przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Okazało 

się, że uproszczenie cennika jest korzystne nie tylko dla kibiców, ale i dla klubu. O sukcesie akcji świadczą dane: 

120% wzrosła sprzedaż biletów, 55% wzrosła sprzedaż karnetów, 58% wzrósł przychód ze sprzedaży biletów, 

62% wzrósł przychód ze sprzedaży karnetów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych sympatyków 6 

marca 2014 roku Emitent otworzył nowy sklep kibica. Nowoczesny punkt sprzedaży gadżetów i pamiątek 

klubowych usytuowany jest w centrum miasta, w Chorzowie przy ulicy Wolności. W dniu otwarcia sklep 

odwiedziła rzesza kibiców „Ruchu” Chorzów. Przybyłym kibicom pomagali wyjątkowi doradcy: Krzysztof 

Kamiński, Jakub Kowalski i Marek Szyndrowski. Oprócz udzielania cennych rad, rozdawali także autografy 

i pozowali do wspólnych zdjęć. W I kwartale odbyła się inauguracja rundy wiosennej sezonu 2013/2014. Jak 

zawsze przed wznowieniem rozgrywek sympatycy chorzowskiej drużyny mogli spotkać się z piłkarzami 

i osobiście życzyć im powodzenia przed startem drugiej części sezonu. W tym roku I drużyna „Ruchu” 

przedstawiła się swoim fanom w efektowny sposób, ponieważ prezentacja odbyła się w iście wojskowym stylu. 

Poszczególne elementy programu naszpikowane były filmami z udziałem piłkarzy „Niebieskich’, którzy m.in. 

opowiadali, kto jest w ich zespole saperem, snajperem czy dowódcą, porównywali drużynę piłkarską do armii 

oraz swojego trenera do generała. W połowie kwietnia uruchomiony został nowy program promocyjny 

„Kibicujesz – zyskujesz”. W ramach programu Emitent nawiązał współpracę z kilkoma punktami handlowo-

usługowymi. Każdy fan posiadający kartę kibica „Ruchu” Chorzów lub karnet mógł skorzystać ze specjalnie 

przygotowanych rabatów na zakupy, bądź usługi u partnerów programu, natomiast klienci partnerów „Ruchu” 

Chorzów mogli skorzystać ze zniżek w punktach sprzedaży Emitenta (Sklep Kibica, Strefa Kibica). W dniach od 

16. do 26. kwietnia Klub wprowadził akcję zachęcającą fanów do nabywania wejściówek na mecze fazy 

finałowej sezonu 2013/2014, które „Ruch” rozegrał w roli gospodarza, w promocyjnych cenach obniżonych 

nawet o 50%. Akcja promocyjna nosiła nazwę „Pakiet Mistrzowski” nawiązującą do pierwszej ósemki, w której 

znalazł się „Ruch” po zakończeniu rundy zasadniczej. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie był zakup biletów 

na wszystkie cztery spotkania. Kampania dotyczyła wyłącznie sprzedaży stacjonarnej w Strefie Kibica przy 

stadionie oraz w oficjalnym Sklepie Klubowym przy ul. Wolności. „Ruch” Chorzów w maju 2014 roku wraz ze 

swoim Sponsorem Technicznym przygotował dla swoich kibiców konkurs „Niebieska jazda z Suzuki Japan 

Motors”. Zadanie polegało na wysyłaniu do Emitenta zdjęć z wyjazdów na mecze „Ruchu”. Trzy najlepsze 

fotografie nagrodzone zostały przejażdżkami z piłkarzami chorzowskiego Klubu oraz niespodziankami. Zdjęcia 

można było wysyłać na podany adres mailowy. W punkcie sprzedaży przy ul. Wolności w Chorzowie w drugiej 

połowie kwietnia i w maju realizowany był projekt „Niebieska godzina”. Kibice w wybranym dniu tygodnia, 

o określonej godzinie mogli spotkać się z zawodnikami „Ruchu” oraz zakupić klubowe pamiątki w promocyjnych 

cenach. Klub wprowadził również do sprzedaży album „Niebieska Elita”, w którym można było zbierać podpisy 

piłkarzy „Ruchu”. Dla łowców autografów Emitent przygotował niespodziankę. Pierwszych 10 osób, które 

zebrały wszystkie podpisy i przyszły z wypełnionym albumem do Strefy Kibica, otrzymały Karnety Premium na 

kolejny sezon Ekstraklasy. Pod koniec czerwca Emitent rozpoczął sprzedaż karnetów na zbliżający się sezon 

2014/2015. Celem Klubu było pobicie dotychczasowego rekordu, który wyniósł 4000 karnetów. Dla kibiców 

przygotowana została specjalna oferta, dzięki, której mogli zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy w porównaniu 

z zakupem pojedynczych wejściówek na mecze rozgrywane przez „Ruch” Chorzów S.A w roli gospodarza. 

Dodatkowo karnetowiczów obowiązywały specjalne, ulgowe ceny biletów na domowe mecze „Ruchu” w Lidze 

Europy, a na mecze rozgrywane na stadionie przy ul. Cichej 6 w ramach Pucharu Polski mogli wejść za darmo. 

Emitent postanowił zaangażować w promowanie karnetów zawodników I drużyny. Pod koniec czerwca Klub 

wraz z telewizją internetową COMTV.PL nagrał spot reklamowy w stylu kina niemego, nawiązując w ten sposób 

do zbliżających się 95 urodzin klubu. W sezonie 2013/2014 I drużyna Emitenta utrzymywała się w czołówce 

najlepszych zespołów Ekstraklasy, zajmując ostatecznie III miejsce i zdobywając brązowy medal Mistrzostw 

Polski. Tym samym, po raz trzeci w ciągu ostatnich 5 lat, Ruch zagwarantował sobie udział w kwalifikacjach Ligi 

Europy i otrzymał szansę na reprezentowanie polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej na arenie 

międzynarodowej. Sukces sportowy i wyróżnienia indywidualne dla członków sztabu szkoleniowego 
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i zawodników Ruchu (ówczesny szkoleniowiec I zespołu Ján Kocian został uhonorowany tytułem najlepszego 

trenera, bramka strzelona przez kapitana Marcina Malinowskiego została uznana za najpiękniejszego gola 

sezonu, a zawodnicy „Niebieskich”: Daniel Dziwniel, Grzegorz Kuświk i Filip Starzyński otrzymali nominacje do 

nagród piłkarskich) to skuteczna promocja i zwiększona liczba publikacji w mediach, a także możliwość dotarcia 

do potencjalnych kontrahentów i pozyskania nowych partnerów biznesowych. Lipiec to dla Spółki czas 

intensywnych przygotowań do nowego sezonu rozgrywkowego 2014/2015. Drużyna 14-krotnego mistrza Polski 

wyjechała do miejscowości Poprad na Słowację, gdzie intensywnie trenowała oraz rozgrywała mecze kontrolne, 

mające zagwarantować udany start w rozgrywkach ligowych i eliminacjach do Ligi Europy. Przed inauguracją 

nowego sezonu Ruch po raz kolejny zorganizował wiele akcji promocyjnych i eventów zachęcających 

sympatyków piłki nożnej w naszym regionie do zakupu karnetów i regularnego odwiedzania stadionu przy ulicy 

Cichej 6. W połowie lipca „Ruch” Chorzów zaprosił wszystkich swoich sympatyków i partnerów biznesowych na 

otwarty trening pierwszej drużyny, w którym udział wzięli wyjątkowi goście - byłe gwiazdy „Niebieskich”: 

Augustyn Bujok, Tadeusz Małnowicz, Jan Benigier, Jan Woś i Mirosław Bąk. W punktach sprzedaży Emitenta 

pojawiły się również koszulki dedykowane na sezon 2014/2015, w które sympatycy chorzowskiej drużyny mogli 

zaopatrzyć się przed startem rozgrywek. Natomiast w ramach kampanii „Pokażmy się Europie” zawodnicy 

I drużyny „Ruchu” wraz z klubową maskotką odwiedzali mieszkańców śląskich miast i osobiście zapraszali na 

mecze pucharowe. Celem akcji było propagowanie sportu i zdrowego trybu życia, dotarcie do nowej grupy 

fanów oraz sprzedaż biletów w miejscach, które odwiedziliśmy, bez konieczności podróży do Chorzowa. 

Realizując ten projekt dotarliśmy do większej liczby sympatyków „Niebieskich”. W ramach akcji odwiedziliśmy 

Świętochłowice, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Radlin, Mikołów, oraz Wyry. Jednym 

z ciekawszych eventów zorganizowanych w III kwartale był piknik „Szkoła bezpiecznej jazdy przy Cichej”, który 

został zorganizowany wspólnie z naszym partnerem technicznym Japan Motors 17 września. Celem eventu było 

propagowanie bezpiecznego stylu jazdy, w czym pomogli nam instruktorzy z OSK „Elmak“ z Chorzowa. W czasie 

imprezy grupa ratowników z oddziału rejonowego PCK zaprezentowała pokaz ratownictwa przedmedycznego. 

Na parkingu ustawiony został również specjalny ambulans, w którym każdy chętny mógł oddać krew. Nie nudzili 

się również najmłodsi, dla których Emitent zorganizował gry i zabawy sportowe prowadzone przez zawodników 

pierwszej drużyny „Ruchu” Chorzów S.A. oraz trenerów Akademii Piłkarskiej. Warto podkreślić, że oceniane 

pozytywnie postawa zawodników I drużyny w rozgrywkach eliminacji Ligi Europejskiej oraz liczne akcje 

promocyjne organizowane przez Klub sprawiły, że w sierpniu „Ruch” Chorzów S.A. uplasował się na 3. miejscu 

w rankingu medialności polskich klubów piłkarskich, przygotowanym przez firmę „PRESS-SERVICE Monitoring 

Mediów” w ramach projektu „Polska Piłka”. Na temat emitenta ukazało się w sierpniu blisko 3400 publikacji 

prasowych i internetowych. „Ruch” Chorzów S.A. zanotował w rankingu awans o jedną lokatę w porównaniu do 

poprzedniej analizy. W ramach promocji domowych spotkań rozgrywanych przez I drużynę „Ruchu”, Klub 

przygotował projekt „Twój pierwszy raz przy Cichej” w ramach którego nowi sympatycy „Niebieskich” 

otrzymywali w prezencie kartę kibica i zaproszenie na swój pierwszy mecz. Dzięki realizacji tego projektu do 

grona sympatyków „Ruchu” dołączyło aż 800 nowych osób. Najważniejszym wydarzeniem czwartego kwartału 

roku 2014 były niewątpliwie 102 Wielkie Derby Śląska. „Ruch” Chorzów, we współpracy z jednym ze swoich 

partnerów – Kompanią Piwowarską S.A., przygotował promocję dedykowaną swoim kibicom. Wszystkie 

pełnoletnie osoby posiadające wejściówkę na październikowy mecz miały możliwość otrzymania kuponu 

promocyjnego umożliwiającego odebranie jednego darmowego piwa przy zakupie czterech piw marki „Tyskie”. 

Promocja była realizowana we współpracy z kilkudziesięcioma sklepami z następujących „Niebieskich” miast: 

Katowice, Gliwice, Tychy, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice. W ostatnim kwartale Emitent realizował 

wzmożoną politykę promocyjną. W Sklepie Kibica przy ul. Wolności, w ramach akcji „Spadają liście, spadają 

ceny” w każdym tygodniu listopada fani „Ruchu” Chorzów S.A. mogli zaopatrzyć się w firmowe gadżety po 

niższych cenach. Na początek obniżone zostały ceny pościeli i poduszek, następnie ceny spodni i T-shirtów, 

a w ostatnim tygodniu akcji fani mogli zaopatrzyć się w szaliki i smycze po cenach promocyjnych. 

Wyprodukowanych zostało również kilka wersji kalendarza na rok 2015. W pierwszej wersji kalendarza 13-

planszowego pt. „Ślązacy są Niebiescy” zamieszczone zostały zdjęcia piłkarzy. Motywem przewodnim fotografii 

stały się charakterystyczne dla Ślązaków zajęcia, tradycje i zachowania. W drugiej wersji jednoplanszowej na 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2014 r. DO 30.06.2015 r.  str. 80 
 

kalendarzu umieściliśmy archiwalne zdjęcia oraz daty zdobycia przez „Ruch” kolejnych tytułów mistrzowskich 

i Pucharów Polski. Klub postanowił też sprawić przyjemność męskiej części naszych kibiców i utworzył kolejną 

wersją kalendarza 13-planszowego, w którym zobaczyć mogliśmy modelki z Agencji Hostess Pauliny 

Piętowskiej. Wydany został również kalendarz książkowy służący jako osobisty terminarz. W związku ze 

zbliżającymi się Mikołajkami, a następnie Świętami Bożego Narodzenia, „Ruch” przygotował dla swoich fanów 

pięć różnych zestawów upominków. Każdy w specjalnej świątecznej cenie. Następnie, w dniach 3, 18, 19 

grudnia zaproponowaliśmy fanom pokrycie kosztów przesyłki zakupionych rzeczy, w Oficjalnym Sklepie 

Internetowym „Ruchu” Chorzów. W drugiej części grudnia Klub przygotował wyjątkową ofertę. Swoim 

pociechom fani „Niebieskich” mogli zrobić prezent w postaci „Niebieskiej” wyprawki. Do sprzedaży trafiła nowa 

seria ubranek dla niemowląt. Przed spotkaniami piłkarskimi rozgrywanymi przez I drużynę „Ruchu” 

w IV kwartale, Emitent realizował ciekawe i oryginalne zwiastuny filmowe oraz akcje marketingowe. Celem było 

zachęcenie kibiców Klubu do odwiedzenia obiektu przy ulicy Cichej, promowanie sportu wśród młodszych 

fanów, uhonorowanie byłych zawodników oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Emitenta. W ramach 

uczczenia pamięci zmarłego przed ponad rokiem Gerarda Cieślika, powstała inicjatywa wprowadzenia 

specjalnej nagrody jego imienia, którą honorowane będą cyklicznie postacie szczególnie zasłużone dla naszego 

Klubu. Pierwszy symboliczny „Cieślik” został wręczony w przerwie meczu z Jagiellonią Białystok z rąk prof. 

Jerzego Buzka i Aleksandra Kurczyka Pani Krystynie Cieślik, żonie Legendy „Ruchu” Chorzów – Gerarda Cieślika. 

Przed meczem „Ruchu” Chorzów ze Śląskiem Wrocław zorganizowana została akcja pod tytułem „Pokonać 

Milę”. Piłkarze „Ruchu” wraz z kibicami wystartowali spod budynku Poczty Polskiej, by pokonać określony 

dystans czyli symboliczną milę wzdłuż ulicy Wolności w Chorzowie. Punktem finalnym biegu był oficjalny sklep 

„Ruchu” Chorzów, gdzie uczestnicy mieli okazję do rozmów z zawodnikami, zdobycia ich autografów, a także 

otrzymania darmowego biletu na mecz ze Śląskiem Wrocław. Kolejnym wydarzeniem było zainicjowanie 

działalności Nowego „Klubu 100”. Od tego czasu całość kwoty zbieranej co miesiąc od klubowiczów będzie 

przekazywana Akademii Piłkarskiej. Ponadto została zmodyfikowana oferta dla uczestników, zapewniająca 

atrakcyjne korzyści m.in. karnet na mecze „Ruchu”, zniżki na zakup gadżetów i dedykowany szalik dostępny 

tylko dla klubowiczów. Jednym z wydarzeń wieńczących IV kwartał było tradycyjne spotkanie wigilijne 

„Niebieskiej” Rodziny. Była to okazja do składania życzeń świąteczno-noworocznych oraz podsumowania 

kończącego się roku.       

8. Ryzyka 

Ryzyka i zagrożenia, jakie widzi Zarząd w świetle prowadzonej działalności gospodarczej: 

1. Ryzyko nie osiągnięcia sukcesu sportowego 

Założenia dotyczące wyników finansowych Spółki i dalszego jej rozwoju są w dużej mierze uzależnione od 

wyników sportowych. Prognozuje się, że  w okresie od 2015 roku do 2016 roku Ruch Chorzów nie tylko utrzyma 

się w Ekstraklasie, lecz będzie odnosił coraz większe sukcesy sportowe i systematycznie poprawiał swoją 

pozycję. W decydującej mierze sukcesy sportowe są uzależnione od umiejętności i zdolności poszczególnych 

piłkarzy, całego zespołu, a także zdolności i pracy sztabu szkoleniowego. Spółka działa w środowisku silnej 

konkurencji, podobne cele sportowe zakłada większość Spółek Ekstraklasy. Istnieje ryzyko niezrealizowania 

założonych celów sportowych i tym samym nie osiągnięcia planowanego poziomu przychodów. Jednakże, 

należy podkreślić, iż w przypadku prowadzenia racjonalnej polityki transferowej, tak jak to miało miejsce do tej 

pory, Spółka jest w stanie osiągnąć założony cel. 

Zarząd planuje w nowym sezonie rozgrywkowym zintensyfikować sprzedaż praw do szkolonych zawodników, 

gdyż (tak jak wspomniano w sprawozdawczości sportowej) drużyny młodzieżowe „Ruchu” Chorzów osiągają 

bardzo dobre wyniki sportowe w swoich kategoriach wiekowych, jak również są powoływani do reprezentacji 

kraju. Ponadto Spółka zamierza stopniowo unowocześniać system szkolenia, aby w przyszłości móc grać jak 

największą liczbą wychowanków.  
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Zarząd zwraca również uwagę, iż po wprowadzeniu reformy rozgrywek (ESA-27) znacznie łatwiej drużynom 

słabszym utrzymać się w Ekstraklasie. Ponadto, na podstawie lat ubiegłych  można zauważyć, iż drużyna 

„Ruchu” Chorzów  osiąga lepsze wyniki sportowe w drugiej części sezonu rozgrywkowego.  

Zawierane nowe kontrakty z Zawodnikami są nastawiane na system motywacyjny, tj. wynagrodzenie 

podstawowe zmniejszone do minimum, natomiast premie i nagrody są przyznawane indywidualnie 

(w zależności od pozycji boiskowej Zawodnika) oraz jego gry w rozgrywkach, co w konsekwencji tworzy zdrową 

rywalizację w drużynach prowadzonych przez „Ruch” i prowadzi do rozwoju umiejętności zakontraktowanych 

Zawodników.  

W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania drużyna „Ruchu” Chorzów zajmuje 6. Miejsce w rozgrywkach o 

Mistrzostwo Ekstraklasy. Z tą samą liczbą 24 punktów co  Pogoń Szczecin (4. Miejsce) i Zagłębie Lubin (5. 

Miejsce). Miejsce 2. i 3. Zajmuje kolejno Legia Warszawa i Cracovia z 30-punktowym dorobkiem, natomiast 

Piast Gliwice w tej chwili lider rozgrywek posiada 40 punktów. Z uwagi na małe różnice w punktach „Ruch” 

Chorzów ma bardzo wysokie szanse na zajęcie miejsca w grupie mistrzowskiej – tym bardziej, że w rundzie 

wiosennej Drużyna Niebieskich osiąga znacznie lepsze wyniki sportowe. 

2.Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych 

W Spółce znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami. Zdecydowana większość 

tej grupy wydatków, to koszty związane z wynagrodzeniami piłkarzy, których stawki ulegają częstej zmianie i są 

zróżnicowane dla poszczególnych zawodników – stawki ustalane są z każdym zawodnikiem indywidualnie na 

podstawie umowy. Oprócz tego koszty wynagrodzeń generowane są również przez pozostałą część 

pracowników Spółki. Prawdopodobnym jest, że wzrost rynkowej ceny wynagrodzeń, zarówno sportowców jak i 

pozostałych pracowników, spowoduje, iż wzrost kosztów Spółki będzie większy i szybszy, niż wzrost 

przychodów. 

 Bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową spółki może mieć wdrożenie projektu pod nazwą „Ruch gra na 

Śląskim”, który zakłada zwiększenie zatrudnienia w Spółce oraz pozyskanie firm zewnętrznych, które będą 

współpracować w realizacji tego projektu. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że spółka nie osiągnie 

założonego poziomu zysku w prognozowanym okresie, jednakże perspektywa gry na śląskim stadionie zwiększa 

powierzchnie reklamowe oraz otwiera nowe drogi pozyskania finansowania Spółki – poprzez wynajmowanie 

sky-boxów oraz wyższe ceny biletów i karnetów.  

Warto jednak zaznaczyć iż zrównoważona polityka kadrowa oraz konsekwentna realizacja planu naprawczego 

obniżyła znacznie koszty pracownicze, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ponadto 

ograniczenie licencyjne, które zostało nałożone przez Komisję ds. Licencji Klubowych do 15 000,00 zł brutto 

miesięcznie dla nowych zawodników I drużyny pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów zatrudnienia. W tej 

chwili powyższe ograniczenie – ze względu na poprawiającą się sytuację finansową Spółki – zostało zniesione. 

W tej chwili obowiązuje jedynie ograniczenie licencyjne przyznane na całą drużynę seniorską, co pozwala 

Zarządowi Klubu na systematyczne zmniejszanie kosztów zatrudnienia. Koszty zatrudnienia są również 

systematycznie zmniejszane poprzez zmianę polityki zawierania umów kontraktowych, w których 

wynagrodzenie podstawowe zawodników jest zmniejszane kosztem premii i nagród, które zwiększają 

wewnętrzną konkurencję pomiędzy Zawodnikami, a co za tym idzie zwiększa się również ich wartość rynkowa. 

3. Ryzyko związane z brakiem płynności finansowej 

Podstawowymi przychodami są wpływy ze sprzedaży praw medialnych (Canal+),  biletów, karnetów, wpływy od 

sponsora tytularnego Ekstraklasy czy też inne umowy sponsorskie i sprzedaż powierzchni reklamowych. Istnieje 

ryzyko, że w Spółce wystąpi spadek przychodów lub problem ze spływem należności  i tym samym pojawi się 

problem płynności finansowej.  
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Na znaczne zmniejszenie przychodów generowanych przez Spółkę może wpłynąć  spadek frekwencji na 

meczach „Ruchu” Chorzów.  Ta sytuacja może wpłynąć na ograniczenie bieżącego dostępu do środków 

finansowych przy jednoczesnym utrzymaniu się zobowiązań z tytułu obsługi meczów na tym samym poziomie. 

Taka sytuacja powoduje problemy z płynnością finansową. W przypadku gdyby „Ruch” Chorzów nie utrzymał 

się w Ekstraklasie, straciłby znaczne źródło przychodów i musiałby szukać dodatkowego źródła finansowania. 

Zarząd „Ruchu” Chorzów podejmując liczne akcje marketingowe już w okresie sprawozdawczym (w porównaniu 

do sezonów ubiegłych) intensywnie pracował nad zwiększeniem frekwencji na stadionie.  Z uwagi na sukcesy 

reprezentacji narodowej w piłce nożnej również frekwencja na stadionach ekstraklasy jest coraz wyższa. Warto 

również podkreślić, że sprzedaż gadżetów osiągnęła ostatnio rekordowy poziom, ze względu na innowacyjne 

rozwiązania wprowadzane w Strefie Kibica. Również nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

ma na celu zwiększenie frekwencji na stadionach poprzez uproszczenie procedury biletowej. 

W sierpniu „Ruch” Chorzów S.A. wygrał przetarg na promocję miasta Chorzów poprzez sport.  Zgodnie ze 

specyfikacją przetargu „Ruch” Chorzów S.A. promuje miasto podczas meczów Ekstraklasy oraz eventów 

organizowanych przez klub. Logotyp „Chorzów wprawia w ruch” jest eksponowany m.in.: na koszulkach 

meczowych I drużyny, na stadionie przy Cichej podczas spotkań Ekstraklasy, czy podczas konferencji prasowych 

organizowanych przez klub.  

Ważnym aspektem polityki finansowej Klubu jest również gra w niebieskich barwach coraz młodszych 

Zawodników.  Z uwagi na bardzo wysokie ekwiwalenty za wyszkolenie zawodników i większe szanse na 

zainteresowanie młodymi piłkarzami przez Kluby z Polski i z zagranicznych lig, Spółka liczy na o wiele większe 

wpływy z tytułu transferów, mechanizmu solidarnościowego oraz ekwiwalentów za wyszkolenie w przyszłych 

sezonach. Warto również podkreślić iż każde powołanie Zawodnika oraz umieszczanie w „Jedenastkach Kolejki” 

zwiększa jego wartość rynkową. Klub odnotował również wzrost przychodów ze sprzedaży praw do 

Zawodników – Zarząd zamierza corocznie zwiększać przychody pochodzących z transferów oraz ekwiwalentów 

za wyszkolenie. 

4. Ryzyko związane z miejscem odbywania rozgrywek 

Po wykonanej przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu renowacji płyty boiska głównego wraz 

z zamontowaniem systemu podgrzewania murawy oraz przeprowadzeniu innych prac mających na celu 

modernizację obiektu sportowego przy ul. Cichej 6, zgodnie z terminarzem wszystkie mecze rozgrywane są na 

stadionie przy ul. Cichej 6. Mając jednak na uwadze, stan ww. obiektu należy liczyć się z sytuacją, w której 

zostanie wprowadzony zakaz przeprowadzania imprez masowych na stadionie. 

Należy podkreślić, że władze miasta oraz klubu wkładają wiele wysiłku, w to aby modernizować obiekt piłkarski, 

tak aby spełniał wszystkie kryteria określone przez PZPN (prace poczynione na rzecz modernizacji ww. obiektu 

zostały przybliżone w pkt. „Współpraca z miastem”). Co więcej, Zarząd rozważa możliwość rozgrywania 

meczów przez „Ruch” Chorzów S.A. na nowym obiekcie – Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wskazana arena 

sportowa, może zostać zgłoszona jako stadion alternatywny  dla miejskiego obiektu przy   ul. Cichej 6, co jednak 

wiąże się z ryzykiem wysokich kosztów wynajmu, obsługi oraz użytkowania  ww. obiektu. Warto przypomnieć, 

że Stadion Śląski przed rozpoczęciem przebudowy służył również Ruchowi. Na tym obiekcie rozgrywane były 

niezapomniane Wielkie Derby Śląska z Górnikiem Zabrze, które oglądało z trybun ponad 40.000 kibiców. 

Informacja o wznowieniu prac modernizacyjnych na Stadionie Śląskim to również pozytywna wiadomość dla 

Klubu, gdyż docelowo „Ruch” Chorzów ma rozgrywać mecze w roli gospodarza na tym obiekcie. 22  sierpnia  

2014  r.  rozstrzygnięto  przetarg  na  budowę  zadaszenia  Stadionu  Śląskiego ( o czym szerzej w Istotnych 

Wydarzeniach) W dniu sporządzania niniejszego sprawozdania Stadion został już zadaszony, a sam obiekt ma 

być oddany do użytku w 2016/2017 roku.  
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Również Miasto Chorzów ma w planach modernizację stadionu przy ul. Cichej 6. 

5. Ryzyko związane z zachowaniem kibiców 

Kibice piłkarscy to grupa niezbędna do generowania przychodów Spółki. Sprzedaż biletów i karnetów 

oraz identyfikatorów (kart kibica) na mecze stanowi znaczące źródło przychodów. Gdyby jednak zachowanie 

pewnej grupy kibiców podczas imprez sportowych organizowanych przez „Ruch”, spowodowało czasowy nakaz 

rozgrywania spotkań przez Ruch Chorzów bez udziału publiczności, istnieje ryzyko obniżenia przychodów 

z działalności operacyjnej. Przychody Spółki byłyby również niższe, gdyby z powodu zachowania pewnej grupy 

kibiców spadło zainteresowanie meczami „Ruchu” Chorzów. 

Warto jednak zauważyć, iż prowadzony racjonalny dialog z kibicami poskutkował w okresie sprawozdawczym 

zmniejszeniem liczby opraw, za które Klub został ukarany przez Komisję Ligi. Również Komisja Ligi Ekstraklasy 

w swoich orzeczeniach częściej orzeka kary dolegliwe dla kibiców, nie zaś dla Klubu.  

Ponadto współpraca z Kibicami jest rozwijana poprzez promocję wydarzeń organizowanych bezpośrednio przez 

kibiców również na stronach Klubu. Pozytywne kreowanie wizerunku wśród kibiców, wychowanków domów 

dziecka oraz mieszkańców Chorzowa oraz okolicznych miast, w których działają kibice jednego z najstarszych 

Klubów w Polsce pozytywnie wpływa na frekwencję na stadionie oraz zwiększa przychody ze sprzedaży 

karnetów. 

6. Ryzyko nie spełnienia wymogów przewidzianych regulacjami PZPN 

Istnieje także ryzyko, że Spółka nie spełni wymogów formalnych nałożonych przepisami prawa 

i przepisami PZPN: 

 wymogów technicznych dotyczących stadionu i infrastruktury, 

 wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa rozgrywania meczów, 

 wymogów finansowych oraz prawnych dotyczących zaległych zobowiązań, 

 innych wymogów nałożonych przepisami PZPN. 

Niespełnienie powyższych wymogów przez Spółkę grozi nie uzyskaniem licencji  w przyszłych sezonach, a 

w konsekwencji utratą źródeł przychodów. 

Zarząd podkreśla jednak, iż przez cały sezon przygotowuje się do procesu licencyjnego biorąc pod uwagę 

wszystkie kryteria z podręcznika licencyjnego, a pracownicy Klubu są szkoleni w każdym procesie licencyjnym 

przez PZPN, jak również uczestniczą czynnie w procesie tworzenia samego podręcznika licencyjnego. 

7. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Ogólna sytuacja makroekonomiczna w Polsce, kształtowanie się poziomu bezrobocia, wzrost poziomu 

PKB, wysokość inflacji, a w efekcie poziom siły nabywczej pieniądza i zamożności obywateli mają wpływ na 

alokację budżetów domowych oraz wysokość środków przeznaczanych na rozrywkę. Spadek koniunktury może 

się przełożyć na procentowy wzrost wydatków na dobra codzienne oraz spadek wydatków na pozostałe dobra 

i usługi. Może to skutkować spadkiem frekwencji na meczach piłkarskich.  Wzrost ceny biletów wstępu na 

mecze Spadek frekwencji spowoduje zmniejszenie przychodów ze sprzedaży biletów na meczach klubów 

piłkarskich, w tym również przychodów Spółki. 

Akcje promocyjne (opisane w działalności marketingowej powyżej) stosowane przez Klub przynoszą regularną 

poprawę przychodów ze sprzedaży, Zarząd w przyszłym okresie sprawozdawczym chciałby utrzymywać 
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nowatorskie metody pozyskiwania nowych kibiców. Ponadto, jak wskazywano powyżej mecze Ekstraklasy 

cieszą się coraz większą popularnością, a sukcesy reprezentacji Polski w piłce nożnej mogą znacząco wpłynąć na 

zainteresowanie tą dyscypliną sportu, co z kolei wpłynie na frekwencję na stadionach, jak również sprzedaż 

gadżetów, a w konsekwencji przyciągnie więcej sponsorów i reklamodawców. 

Klub odnotowuje z roku na rok wzrost frekwencji, co sezon osiąga nowy rekord sprzedaży karnetów oraz co 

sukcesywnie zwiększa sprzedaż gadżetów związanych z Klubem – utrzymując takie tempo wzrostu i biorąc pod 

uwagę coraz to większe zainteresowanie piłką nożną wśród najmłodszych Zarząd minimalizuje ryzyko 

makroekonomiczne. Z uwagi również na posiadanie praw marketingowych do Zawodników w przyszłości ma 

nadzieję zarabiać również na reklamach z udziałem poszczególnych Zawodników – stąd tak istotnym jest 

medialny wizerunek każdego Zawodnika. 

8. Ryzyko prawne, związane ze zmianami i interpretacją przepisów podatkowych i przepisów 

o ubezpieczeniach społecznych 

Przepisy podatkowe, a także przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych podlegają w Polsce częstym 

zmianom. Ponadto, urzędy skarbowe jak i ZUS w odniesieniu do podobnych (często identycznych) spraw 

przyjmują odmienne interpretacje obowiązujących przepisów. Istnieje ryzyko, iż wprowadzone w najbliższych 

latach przepisy prawne lub podatkowe utrudnią działanie klubu sportowego bądź będą miały negatywny wpływ  

na wyniki uzyskiwane przez Spółkę. 

Spółka uzyskując pozytywną interpretację Ministra Finansów stara się etapowo redukować zatrudnienie 

zawodników jako zleceniobiorców. Z uwagi na fakt, iż sportowiec (zawodnik) może prowadzić działalność 

gospodarczą w zakresie sportu, który uprawia, Spółka stopniowo planuje zawierać umowy cywilnoprawne, 

które w znaczny sposób ograniczą koszty związane z zatrudnieniem zleceniobiorców i będzie korzystniejsze 

również dla samych Zawodników. 

9. STRATEGIA SPÓŁKI, ZAŁOŻENIA I PLANY NA OKRES LIPIEC 2015  - CZERWIEC 2016 

Głównymi celami strategicznymi Spółki są: 

1. Uzyskanie licencji na sezon 2016/2017 

2. Zakwalifikować się do grupy mistrzowskiej po zakończeniu sezonu zasadniczego 2015/2016. 

3. Realizacja planu naprawczego Spółki. 

4. Osiągnięcie wskaźników płynności i rentowności na poziomie zapewniającym bieżące regulowanie 

zobowiązań i spełnianie wymagań dotyczących uzyskania licencji. 

5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki  

6. Nawiązanie współpracy z czołowymi instytucjami gospodarczymi i biznesowymi  w Polsce. 

7. Sukcesywne zwiększanie frekwencji podczas meczów organizowanych przez Spółkę poprzez 

zintensyfikowanie działań promocyjnych 

8. Zacieśnienie współpracy z władzami Województwa Śląskiego, Miasta Chorzów  oraz instytucjami 

samorządowymi innych miast śląskich. 

9. Kontynuacja prac nad strategią zwianą z możliwością przeniesienia i rozgrywania meczów na Stadionie 

Śląskim.  

10. Podwyższenie poziomu sportowego drużyny przez dokonywanie właściwych transferów, co powinno 

się przełożyć na wzrost rywalizacji  i efektywności działań sportowych   w zespole, 

11. Systematyczna profesjonalizacja systemu szkolenia młodzieży w oparciu o własne struktury. 

12. Dalszy rozwój sportowy Akademii Piłkarskiej i drużyn juniorskich celem zbudowania profesjonalnego 

zaplecza dla pierwszej drużyny.  

13. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności  sportowej wśród dzieci i młodzieży województwa 

śląskiego poprzez realizację kampanii o charakterze społeczno  – edukacyjnej. 
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Priorytetowym zadaniem w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2016 r. jest konsekwentna realizacja planu 

naprawczego w oparciu o trzy filary: 

1. radykalnej redukcji kosztów 

2. restrukturyzacji zobowiązań 

3. wzroście przychodów 

 

1. Redukcja kosztów obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania Spółki w tym: 

 

 Obniżenie kosztów związanych z wynagrodzeniami zawodników i trenerów  

 

 Usługi świadczone przez podmioty i osoby zewnętrzne (usługi prawne, księgowe, koszty wynajmu, 

koszty skautingu, koszty umów menedżerskich oraz pozostałe), 

 

 Zużycie materiałów i energii (obniżenie kosztów transportu oraz planowane przejęcie znaczącej 

części kosztów związanych z utrzymaniem grup młodzieżowych przez nowego sponsora), 

 

 

2. Restrukturyzacja zobowiązań przeprowadzona zostanie w oparciu o : 

 

 Konwersję części zobowiązań na akcje. Zamiana ta dotyczyć będzie zwłaszcza zobowiązań z tytułu 

pożyczek. Zakres konwersji jest obecnie negocjowany i waha się w przedziale od 4 000 000 do 

6 000 000 zł.  

 

 Emisji  nowych akcji skierowanych do naszych dotychczasowych partnerów strategicznych z których 

wpływ szacowany jest na ok 6 000 000 zł. W tej kwestii prowadzone zaawansowane rozmowy, 

których zakończenie spodziewane jest na przełomie roku 2015/2016.  

 

3. Działania zarządu koncentrują się także na wzroście przychodów w ramach kontynuacji  współpracy z 

dotychczasowymi partnerami, czego efektem jest przedłużenie współpracy z naszymi dotychczasowymi 

partnerami biznesowymi. Warto także podkreślić, że Spółka prowadzi negocjacje z nowymi potencjalnymi 

partnerami. 

Zarząd spółki sporządził sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 

roku przy założeniu kontynuacji działalności. 

Aby zapobiec utracie płynności Zarząd podejmuje oraz planuje podjąć szereg działań mających na celu 

zwiększenie płynności finansowej oraz polepszenie ogólnej sytuacji Spółki. W planach Zarządu jest również 

zwiększenie intensyfikacji działalności marketingowej, która w konsekwencji będzie zmierzać do pozyskania 

nowych sponsorów oraz ustabilizowanie sytuacji drobnego akcjonariatu, jak i poprawienie frekwencji na 

meczach, która już teraz systematycznie się zwiększa. Plany i zamierzenia Spółki na przyszły okres 

sprawozdawczy zostały opisane powyżej z uwzględnieniem częściowej restrukturyzacji i przewidywanego 

rozwoju, które wpłyną w przyszłości na poprawę wyników ekonomicznych oraz wyeliminowanie strat z 

działalności operacyjnej. Rozszerzenie ochrony znaków towarowych zarejestrowanych przez Spółkę z 

pewnością zwiększy przychody z umów licencyjnych. Ponadto planowane są na szeroką skalę projekty 

promocyjne, których celem będzie zachęcenie kibiców  i potencjalnych inwestorów do zakupu akcji Ruch 

Chorzów S.A.  
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Aktualnie sytuacja majątkowa i finansowa Spółki wydaje się być coraz bardziej stabilna. Pozytywne 

zakończenie prowadzonych negocjacji z potencjalnymi sponsorami znacznie poprawi poziom płynności 

finansowej oraz pozwoli na bieżące regulowanie zobowiązań, a także pomoże szybciej spłacić zaciągnięte 

zobowiązania.  

Zdaniem Zarządu podjęte działania zostaną zakończone powodzeniem. 

        Prezes Zarządu                     Wiceprezes Zarządu 

„Ruchu” Chorzów S.A.                                            „Ruchu” Chorzów S.A. 

 

Dariusz Smagorowicz                                               Mirosław Mosór 
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5.Oświadczenie Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie zarządu spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie, w sprawie rzetelności sporządzenia 
sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. 
 

Zarząd „Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie 
z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają 
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że 
sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych 
zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.  
Zarząd „Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie oświadcza iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 

 

 

 

Prezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu 

„Ruchu” Chorzów S.A.                                                                „Ruchu” Chorzów S.A. 

 

Dariusz Smagorowicz                                               Mirosław Mosór 
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6.Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 
oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 
metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować przebieg obrad i 
upubliczniać go na stronie internetowej. 

 

Zasada nie jest stosowana 

w części, która mówi iż Spółka 

powinna umożliwić 

transmitowanie obrad WZ  

z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad 

i upubliczniać go na stronie. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

tak  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa), 

tak  

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

 

Informacje znajdują się na stronie, 

jednakże bez konkretnych 

informacji, z której działalności 

uzyskuje najwięcej przychodów.  

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, 
wraz z określeniem pozycji emitenta na tym 
rynku, 

nie 

Spółka zamieszcza informacje o 

pozycji emitenta w sferze swoich 

głównych działalności 

(Ekstraklasa, III Liga, Centralna 

Liga Juniorów); wskazane 

informacje są dostępne w 

Dokumencie Informacyjnym, 

który znajduje się na stronie 

korporacyjnej. 
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3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

nie 

Spółka zamieściła życiorysy 

członków Zarządu w raportach EBI 

o powołaniu nowych członków 

Zarządu 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

nie 

Spółka nie przestrzega tej zasady 

w chwili obecnej, lecz zamierza 

zamieścić odpowiednie 

informacje w tej kwestii w 

najbliższej przyszłości. 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, tak  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, nie 

Spółka nie przestrzega tej zasady 

w chwili obecnej, lecz zamierza 

zamieścić odpowiednie 

informacje w tej kwestii w 

najbliższej przyszłości; wskazane 

informacje są dostępne w 

Dokumencie Informacyjnym, 

który znajduje się na stronie 

korporacyjnej oraz w raporcie 

rocznym. 

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz (w przypadku 
gdy emitent takie publikuje), 

nie 

Spółka nie przestrzega tej zasady 

w chwili obecnej, lecz zamierza 

zamieścić odpowiednie 

informacje w tej kwestii w 

najbliższej przyszłości. 

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

tak  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

tak  

 3.11. Skreślony.   

 3.12. opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

tak  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

tak  
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3.14. informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 
nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 
oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 
Informacje te powinny być zamieszczane w 
terminie umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

nie dotyczy  

 3.15. Skreślony.   

 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania, 

tak 
Jeśli zostaną zgłoszone. 

3.17. informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

tak  

3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

nie dotyczy  

3.19. informacje na temat podmiotu, z 
którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 
ze wskazaniem nazwy, adresu strony 
internetowej, numerów telefonicznych oraz 
adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

nie dotyczy  

3.20. Informację na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, 

nie 

Spółka nie przestrzega tej zasady 

w chwili obecnej, lecz zamierza 

zamieścić odpowiednie 

informacje w tej kwestii w 

najbliższej przyszłości. 

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

nie 

Spółka nie przestrzega tej zasady 

w chwili obecnej, lecz zamierza 

zamieścić odpowiednie 

informacje w tej kwestii w 

najbliższej przyszłości. 

 3.22. Skreślony.   

 3.23. Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być zamieszczane w 
sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku 

tak  
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pojawienia się nowych, istotnych informacji 
lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta. 

tak  

5. Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym 
celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywać indywidualną dla 
danej spółki sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

nie 

Spółka nie przestrzega tej zasady 

w chwili obecnej,  na wskazanej 

stronie dostępne są jedynie 

podstawowe informacje o Spółce. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka 
powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 
kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

tak  

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 
dla wykonywania przez Autoryzowanego 
Doradcę swoich obowiązków, Emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

tak  

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

tak  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

tak  

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w każdym zakresie. 

nie  

10.  Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego 

tak  
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zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

nie 
 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm 
jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

nie dotyczy  

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są 
prawa akcjonariuszy wynikające z tych 
zdarzeń korporacyjnych. 

nie dotyczy  

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 
trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których 
jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 
§3 Kodeksu spółek handlowych. 

nie dotyczy  

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy 
nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 
terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 

nie dotyczy  

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może 

nie dotyczy  
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zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy. 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej 
oraz wyników finansowych emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

 informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności 
daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

nie 

Spółka nie przesyła raportów 

miesięcznych, skupia się na 

komunikacji z inwestorem przez 

przesyłanie raportów kwartalnych 

i raportów bieżących. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien 
niezwłocznie opublikować, w trybie 
właściwym dla przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

tak  

17. Skreślony.   

 

 


