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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 2015 r. do 30 czerwca 2016 

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. Zarząd informuje również iż poprzedni rok obrotowy 

zakończył się dodatnim wynikiem finansowym Spółki.  

 

                                                                                                                Z poważaniem, 

  

     p.o. Prezesa Zarządu  Wiceprezes Zarządu                     Wiceprezes Zarządu 

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

 

               Aleksander Kurczyk                              Mirosław Mosór                           Rafał Byrczek 
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2. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 

30.06.2016 
Stan na 30.06.2015 

Stan na 

30.06.2016 

Stan na 

30.06.2015 

PLN EUR 

Kapitał własny -21 937 446,80 -24 193 827,96 -4 957 054,98 -5 768 126,06 

Kapitał podstawowy 25 176 695,00 21 676 695,00 5 689 005,77 5 168 008,53 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
44 197 774,14 48 894 954,80 9 987 069,07 11 657 198,84 

Zobowiązania długoterminowe 6 036 478,77 0,00 1 364 021,87 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 36 949 561,24 47 089 341,70 8 349 239,92 11 226 716,98 

Aktywa razem 22 260 327,34 24 701 126,84 5 030 014,09 5 889 072,77 

Należności długoterminowe 46 504,22 46 504,22 10 508,24 11 087,22 

Należności krótkoterminowe 7 522 652,03 7 926 402,05 1 699 842,29 1 889 758,26 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
35 238,14 153 045,87 7 962,53 36 488,14 

 

Wybrane dane finansowe 

okres od 

01.07.2015 do 

30.06.2016 

okres od 

01.07.2014 do 

30.06.2015 

okres od 

01.07.2015 do 

30.06.2016 

okres od 

01.07.2014 do 

30.06.2015 

PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 
14 819 079,98 17 909 199,02 3 348 566,24 4 269 788,06 

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 449 733,97 -1 869 486,66 -779 512,82 -445 710,15 

Amortyzacja 203 841,38 561 323,92 46 060,65 133 826,99 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 
1 356 644,37 -460 490,70 306 551,66 -109 787,03 

Zysk (strata) brutto 257 802,79 -8 082 528,76 58 253,94 -1 926 980,92 

Zysk (strata) netto 257 802,79 -8 082 528,76 58 253,94 -1 926 980,92 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
-2 896 773,48 -9 482 628,18 -654 564,12 -2 260 782,99 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
1 626 099,78 -401 135,00 367 438,66 -95 635,85 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 
1 152 865,97 9 912 158,38 260 505,25 2 363 188,63 

Przepływy pieniężne netto, razem -117 807,73 28 395,20 -26 620,21 6 769,79 

Liczba akcji (w szt.) 25 176 695 21 676 695   

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,0103 -0,3729   

Wartość księgowa na jedną akcję -0,8714 -1,1162   
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Przeliczenia kursu 30.06.2016 30.06.2015 

Kurs euro na dzień bilansowy  4,4255 4,1944 

Średni kurs euro w okresie 01.07 do 30.06 4,2954 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 01.07.2015 r. i kończący się 

30.06.2016 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  01.07.2015 do 30.06.2016 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 

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. 
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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. 

 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; 
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 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. 

 

 

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. 

 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2015 r. DO 30.06.2016 r.  str. 11 
 

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. 

 

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

 

3.2.  Bilans 

BILANS na dzień 30.06.2016 r. ( w złotych )   

       

     Stan na dzień 

    Wyszczególnienie 30.06.2016 30.06.2015 

1   2 3 

AKTYWA      

A. AKTYWA TRWAŁE 13 489 915,76 14 622 599,17 

 I. Wartości niematerialne i prawne 19 411,32 1 055 011,35 

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   

  2. Wartość firmy   

  3. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - ZAWODNICY  19 411,32 1 055 011,35 

  4. pozostałe wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

 II. Rzeczowe aktywa trwałe 317 899,90 384 079,60 

  1. Środki trwałe 317 899,90 384 079,60 

   a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   

   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 111 655,47 128 862,07 
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   c) urządzenia techniczne i maszyny 34 748,05 41 561,11 

   d) środki transportu 0,00 6 850,42 

   e) inne środki trwałe 171 496,38 206 806,00 

  2. Środki trwałe w budowie   

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   

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

   1. Od jednostek powiązanych   

   2. Od pozostałych jednostek 46 504,22 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 73 333,32 104 237,00 

   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe 73 333,32 104 237,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 8 770 411,58 10 078 527,67 
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 I. Zapasy 188 938,36 350 069,84 

  1. Materiały 158 868,10 176 125,16 

  2. Półprodukty i produkty w toku   

  3. Produkty gotowe   

  4. Towary 30 070,26 91 544,68 

  5. Zaliczki na dostawy  82 400,00 

 II.  Należności krótkoterminowe 7 522 652,03 7 926 402,05 

  1. Należności od jednostek powiązanych 2 317 232,23 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 2 317 232,23  

  2. Należności od pozostałych jednostek 5 205 419,80 7 926 402,05 

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 856 165,29 3 242 794,60 

        - do 12 miesięcy 2 856 165,29 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 
140 442,00 499 849,60 

   d) inne 2 208 812,51 4 183 757,85 

   e) dochodzone na drodze sądowej   

 III. Inwestycje krótkoterminowe 84 166,91 201 974,64 

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 84 166,91 201 974,64 

   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 
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       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 

   b) w pozostałych jednostkach 48 928,77 48 928,77 

       - udziały lub akcje   

       - inne papiery wartościowe    

       - udzielone pożyczki 48 928,77 48 928,77 

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

   c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 238,14 153 045,87 

       - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 35 238,14 153 045,87 

       - inne środki pieniężne   

       - inne aktywa pieniężne   

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 974 654,28 1 600 081,14 

AKTYWA RAZEM: 22 260 327,34 24 701 126,84 

       

PASYWA      

              1   2 3 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -21 937 446,80 -24 193 827,96 

 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 25 176 695,00 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 -53 055 616,45 -44 271 666,06 

 VIII

. 

Zysk (strata) netto 
257 802,79 -8 082 528,76 

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

 X. Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji 2 700 000,00 3 500 000,00 
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B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 44 197 774,14 48 894 954,80 

 I. Rezerwy na zobowiązania 1 211 734,13 305 613,10 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

  2.Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 93 951,00 230 913,32 

  3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 117 783,13 74 699,78 

    - długoterminowa   

    - krótkoterminowa 1 117 783,13 74 699,78 

 II. Zobowiązania długoterminowe 6 036 478,77 0,00 

  1. Wobec jednostek powiązanych 6 036 478,77  

  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 36 949 561,24 47 089 341,70 

  1. Wobec jednostek powiązanych 16 295 541,99 325 000,00 

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 448 500,00 325 000,00 

     - do 12 miesięcy 448 500,00 325 000,00 

     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

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

   c) inne 15 847 041,99 0,00 

  2. Wobec pozostałych jednostek 20 654 019,25 46 764 341,70 

   a) kredyty i pożyczki 4 461 667,62 12 112 994,99 

   b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

   c) inne zobowiązania finansowe 6 194 667,62 22 229 696,70 

   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 762 565,19 4 740 817,09 
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     - do 12 miesięcy 4 762 565,19 4 740 817,09 

     - powyżej 12 miesięcy   

   e) ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU TRANSFERÓW  18 544,32 126 742,85 

   g) zaliczki na otrzymane na dostawy   

   h) zobowiązania wekslowe  752 830,28 

   i) z tytułu podatków, ceł,  i innych świadczeń 2 167 689,96 2 891 030,80 

   j) z tytułu ZUS  767 293,26 725 707,18 

   k) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 463 112,72 379 089,72 

   l) z tytułu wynagrodzeń 1 357 411,66 1 528 007,58 

   m) inne 461 334,52 1 277 424,51 

  3. Fundusze specjalne   

 IV.  Rozliczenia międzyokresowe ,00 1 500 000,00 

  1. Ujemna wartość firmy   

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

    - długoterminowe   

    - krótkoterminowe 0,00 1 500 000,00 

PASYWA RAZEM: 22 260 327,34 24 701 126,84 

 

 

3.3.Rachunek zysków i strat 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT    

(WARIANT PORÓWNAWCZY)   

 za okres od 01.07.2015 - 30.06.2016   

 

Wyszczególnienie 

 Kwota w złotych za rok: 

  

 

 01.07.2015-

30.06.2016 

01.07.2014-

30.06.2015 

                         1  2 3 
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A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 14 819 079,98 17 909 199,02 

  w tym: od jednostek powiązanych   

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 071 956,75 17 275 418,83 

 II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna 
-921 006,54 67 554,07 

 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  

 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 668 129,77 566 226,12 

B. Koszty działalności operacyjnej 18 268 813,95 19 778 685,68 

 I. Amortyzacja  203 840,38 561 323,92 

 II.  Zużycie materiałów i energii 677 618,47 794 277,07 

 III. Usługi obce w tym:  8 441 387,59 8 223 970,87 

 IV. Podatki i opłaty, w tym:  39 083,43 88 252,73 

   - podatek akcyzowy   

 V. Wynagrodzenia  6 656 830,70 8 698 739,65 

 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 479 596,33 493 993,24 

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 328 532,46 642 916,73 

 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 441 924,59 275 211,47 

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) -3 449 733,97 -1 869 486,66 

D. Pozostałe przychody operacyjne 8 386 482,86 3 922 941,35 

 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 152 092,80 871 036,28 

 II.  Dotacje  109 401,14 159 275,35 

 III. Inne przychody operacyjne 8 124 988,92 2 892 629,72 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 450 672,13 2 513 945,39 

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

 II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 94 027,76 179 667,65 

 III. Inne koszty operacyjne 1 356 644,37 2 334 277,74 

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 3 486 076,76 -460 490,70 

G. Przychody finansowe  335 648,31 130 167,44 
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 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

   - od jednostek powiązanych   

 II. Odsetki, w tym:   8 415,59 

   - od jednostek powiązanych   

 III. Zysk ze zbycia inwestycji   

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

 V. Inne  335 648,31 121 751,85 

H. Koszty finansowe  3 563 922,28 7 752 205,50 

 I. Odsetki, w tym:  1 857 167,40 3 018 272,52 

   - dla jednostek powiązanych   

 II.  Strata ze zbycia inwestycji   

 III. Inne  1 706 754,88 4 733 932,98 

I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) 257 802,79 -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)  257 802,79 -8 082 528,76 

L. Podatek dochodowy    

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  

N. Wynik netto (K-L-M)  257 802,79 -8 082 528,76 

      

O. Suma przychodów i zysków 23 541 211,15 21 962 307,81 

P. Suma kosztów i strat  23 283 408,36 30 044 836,57 

      

 Suma kontrolna wyniku brutto (O-P) 257 802,79 -8 082 528,76 
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3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

   

Treść pozycji 

  

01.07.2014-
30.06.2015 

01.07.2015-
30.06.2016 

    

 I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -22 611 299,19 -24 193 827,96 

   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 18 676 695,00 21 676 695,00 

      1.1. Zmiany kapitału podstawowego   

         a) zwiększenia (z tytułu) 3 000 000,00 3 500 000,00 

            - wydania udziałów (emisji akcji) 3 000 000,00 3 500 000,00 

            - inne    

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - umorzenia udziałów (akcji)   

            - inne   

      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 21 676 695,00 25 176 695,00 

   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   
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   a) zwiększenia (z tytułu)   

            -    

   b) zmniejszenia (z tytułu)   

            -    

      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)   
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            - 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 44 271 666,06 52 354 194,82 

      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 44 271 666,06 52 354 194,82 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

         b) korekty błędów podstawowych  701 421,63 

      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 44 271 666,06 53 055 616,45 

      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 44 271 666,06 53 055 616,45 

      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 44 271 666,06 53 055 616,45 
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   8. Wynik netto 8 082 528,76 257 802,79 

   a) zysk netto  257 802,79 

   b) strata netto 8 082 528,76  

   c) odpisy z zysku   

   9. Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji 3 500 000,00 2 700 000,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -24 193 827,96 -21 937 446,80 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

  

 

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 
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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 

prawne 

0,00 0,00 

  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 
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   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 

  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 
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   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   

 

3.6 Informacja dodatkowa 

Zasady ( polityka) rachunkowości 
        Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym za okres  01.07.2015 do 30.06.2016 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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 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: 
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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 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 1 951,22 -     161 886,75 

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

5. inne środki trwałe      383 375,02                 - -     383 375,02 

 razem      738 863,46         1 951,22  -     740 814,68 

 

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 
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1 2 3 4 5 6 

1. Wartość użytkowania 

wieczystego gruntów 

    

2.  budynki i budowle 43 203,88 17 206,60 - 60 410,48 

3. maszyny i urządzenia    118 374,42  8 764,28      127 138,70 

4. środki transportu 16 636,54          6 850,42 -        23 486,96 

5. inne środki trwałe   176 569,02        35 309,62 -      211 878,64 

 razem   354 783,86        68 130,92 -      422 914,78 

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 

1 527 200,00          22 000,00         1 512 200,00     37 000,00 

4. inne wartości niematerialne 

i prawne   

     27 202,22              -   -          27 202,22 

5. zaliczki na wartości 

niematerialne  

    

 razem 1 554 402,22          22 000,00      1 512 200,00          64 202,22 

 

Tabela umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 

  wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych  
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Lp Nazwa grupy składników  

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 

472 188,65 135 709,46 590 309,43 17 588,68 

4. inne wartości niematerialne i 

prawne  

27 202,22 - - 27 202,22 

 razem 499 390,87 135 709,46 590 309,43         44 790,90 

 

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 

 - inne papiery wartościowe     

 - udzielone pożyczki     

 - inne aktywa finansowe     

B. w innych jednostkach     

 - udziały lub akcje 58.580,00   58 580,00 
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 - inne papiery wartościowe     

 - udzielone pożyczki     

 - inne aktywa finansowe     

 razem (A+B) 13 032 767,00     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 

 

  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 
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1. 4Energy S.A. 7 750 754 7 750 754,00 30,78% 30,78% 

2. AMG Silesia sp. z o.o. 8 840 000 8 840 000,00 35,11% 35,11% 

4. Miasto Chorzów 5 653 845 5 653 845,00 22,46% 22,46% 

5. Pozostali 2 932 096 2 932 096,00 11,65% 11,65% 

Razem 25 176 695 25 176 695,00 100,00% 100% 

 

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 

Zysk przeznaczony zostanie na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

 

 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 - - - - 
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dochodowego  

2. Na świadczenia emerytalne i 

podobne: 

74 699,78 1 928 011,69 884 928,34 1 117 783,13 

- długoterminowe,     

- krótkoterminowe 74 699,78 1 928 011,69 884 928,34 1 117 783,13 

3. Pozostałe :     

- długoterminowe,     

- krótkoterminowe 230 913,32    111 265,41    248 227,73       93 951,00 

 RAZEM 305 613,10 2 039 277,10 1 133 156,07 1 211 734,13 

 

  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 

     

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 
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prawdopodobieństwa 

nieściągalności 

6. Pozostałe 424 875,03    87 454,69   304 591,25  207 738,47 

7. Ogółem wartości wykazane w 

bilansie 

424 875,03   87 454,69   304 591,25  207 738,47 

 

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  0,00      – 

początek okresu 0,00     0,00 0,00 

koniec okresu 6 036 478,77     0,00 6 036 478,77 

powyżej 3 lat do 5 lat       - - 

ponad 5 lat       - - 

Razem         

początek okresu  0,00    0,00 0,00 

koniec okresu 6 036 478,77     0,00 6 036 478,77 

 

 

 11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.  

  30.06.2015  30.06.2016 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 104 237,00 73 333,32 

1. Koszty obsługi menedżerskiej  103 737,00 73 333,32 

2. Pozostałe 500,00 0,00 

–  ...    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2 099 930,74 974 654,28 
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–  transfery 1 083,22 0,00 

–  ubezpieczenia 4 801,75 7 345,85 

– koszty cesji * 1 414 664,39 0,00 

 – pozostałe ** 179 531,78 240 761,39 

                         – VAT do odliczenia w przyszłych okresach ( restrykcje) 499 849,60 726 547,04 

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym: 1 500 000,00 0,00 

1.Ujemna wartość firmy    

2. Inne rozliczenia międzyokresowe,  w tym:    

      a) długoterminowe  0,00 

b) krótkoterminowe 1 500 000,00 0,00 

 

* 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. ) 

 

 

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     

3. Wekslami in blanco              25 041 500,00 -   

4. w inny sposób  28 000 000,00   

 Razem 25 041 500,00 28 000 000,00   
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Kwoty zobowiązań są w większości zabezpieczone kilkoma rodzajami zabezpieczeń. Głównym 

sposobem zabezpieczeń są weksle (bez górnej granicy kwoty zabezpieczenia w deklaracjach wekslowych) oraz 

oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 KPC. Z uwagi na 

brzmienie przepisu, górna granica kwoty zabezpieczenia z art. 777 obejmuje znacznie wyższą kwotę niż 

pierwotna kwota zobowiązania, aby wierzyciel miał możliwość wystąpienia o odsetki oraz inne koszty uboczne, 

jednak nie powinien występować o kwotę większą niż faktyczne zobowiązanie i kumulować egzekucje z kilku 

zabezpieczeń jednocześnie. W związku z powyższym kwoty zabezpieczeń są znacznie wyższe od faktycznych 

kwot zobowiązań. 

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

wekslowe. 

Zobowiązania warunkowe – 6 000 000,00 wobec Centrum Przedsiębiorczości Sp.z o.o.  

Warunek spełniono w m-cu lipcu 2016. 

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 

01.07.2014-

30.06.2015 

01.07.2015-

30.06.2016 

1. Wpływy z biletów 1 130 724,71 1 176 242,39 

  a) rozgrywki krajowe 1 013 542,33 1 176 242,39 

  b) rozgrywki UEFA 117 182,38 0,00 

  c) inne   

 d.) opłaty członkowskie    

2. Sponsoring i reklama 5 780 143,84 3 500 481,82 

  a) główny sponsor 4 226 016,26 2 520 000,00 

  b) reklama na linach bocznych i bandach 1 554 127,58 980 481,82 

  c) inni sponsorzy    

  d) inne przychody z reklamy   

3. Przychody z transmisji (prawa telewizyjne) 7 717 953,00 5 241 010,00 

  a) rozgrywki krajowe 7 717 953,00 5 241 010,00 

  b)rozgrywki UEFA   

  c)inne   
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4. Działalność handlowa (komercyjna) 738 924,59 683 312,53 

  a) wpływy na imprezach krajowych   

  b) wpływy na imprezach UEFA   

  c) sprzedaż towarów 566 226,12 668 129,77 

  d) sprzedaż żywności i napojów   

 e) organizacja konferencji   

  f) wpływy z loterii   

  g) inne przychody związane z wpływami komercyjnymi 172 698,47 15 182,76 

5. Inne wpływy komercyjne 5 439 604,32 13 373 429,84 

  a) dotacje, darowizny - krajowe władze piłkarskie 159 275,35 169 702,14 

  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 2 440 795,65 

  h) wyjątkowe przychody (zyski nadzwyczajne)   

  i) pozostałe przychody (nagrody, premie) 5 348 904,20 10 762 932,05 

6. Zmiana stanu produktów 67 554,07 -921 006,54 

  Razem przychody (1+2+3+4+5+6) 20 961 104,09 23 053 470,04 

 

Wydatki na personel (nota nr 2) Kwoty w złotych za rok 

L.p. Koszty wynagrodzeń, ubezpieczenia społeczne 

01.07.2014-

30.06.2015 

01.07.2015-

30.06.2016 

1. Wynagrodzenie zawodników (wynagrodzenia stałe) 5 293 908,64 3 727 270,88 

2. Wynagrodzenia zawodników (premie i nagrody) 1 252 244,88 686 809,84 

3. Składki ZUS od wynagrodzeń zawodników 170 378,09 174 276,01 

4. Wynagrodzenie zawodników –umowy o świadczenie usług  1 050 004,23 
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5. Pozostałe koszty poniesione na zawodników   

 Razem koszty wynagrodzeń - zawodnicy 6 716 531,61 5 638 360,96 

6. 

Wynagrodzenie pozostałego personelu (wynagrodzenia 

stałe) 2 152 586,13 2 175 944,86 

7. Wynagrodzenie pozostałego personelu (premie, nagrody))  66 805,12 

8. Składki ZUS od wynagrodzeń pozostałego personelu 323 615,15 305 320,32 

9. 

Wynagrodzenie pozostałego personelu-umowy o 

świadczenie usług 1 379 715,92 1 652 589,24 

10. pozostałe koszty poniesione na pozostały personel   

 razem koszty wynagrodzeń - pozostały personel 3 855 917,20 4 200 659,54 

 Razem koszty wynagrodzeń + ZUS (6+ 12 ) 10 572 448,81 9 839 020,50 

 

Amortyzacja (nota nr 3)   

  Kwoty w złotych za rok 

Lp. Amortyzacja 

01.07.2014-

30.06.2015 

01.07.2015-

30.06.2016 

1. Amortyzacja rzeczowego majątku trwałego 72 338,22 68 130,92 

2. 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 

(zawodnicy) 487 318,98 135 709,46 

3. 

Amortyzacja pozostałych wartości niematerialnych i 

prawnych 1 666,72 0,00 

4. Razem koszty amortyzacji (1+2+3) 561 323,92 203 840,38 

 

Odpis aktualizujący aktywów trwałych (nota nr 4) 
  

  
Kwoty w złotych za rok 

 

Lp. Odpis aktualizujący 
01.07.2014 -
30.06.2015 

01.07.2015 -
30.06.2016 

 

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 
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Inne koszty rodzajowe i  operacyjne (nota nr 5) 
 

  
Kwoty w złotych za rok 

Lp. Pozostałe koszty operacyjne 
01.07.2014 -
30.06.2015 

01.07.2015 -
30.06.2016 

1. wartość sprzedanych towarów i materiałów 275 211,47 441 924,59 

2. pozostałe koszty meczów i treningów 865 250,54 933 960,31 

3. koszty sprzedaży marketingu i reklamy 1 215 318,06 1 463 300,29 

4. koszty administracyjne 2 518 786,62 2 337 414,24 

5. 
koszty związane z młodzieżową piłką nożną  (bez kosztów 
wynagrodzeń trenerów) 535 993,69 684 505,03 

6. koszty wynajmu obiektów 403 769,60 125 333,45 

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) 4 583,50 11 583,22 

10. wynagrodzenie dla agentów (RMK) 240 692,61 216 045,06 

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

12. pozostałe koszty rodzajowe 2 585 306,86 2 011 886,88 

13. Pozostałe koszty operacyjne 2 513 945,39 1 450 672,13 

  razem inne koszty 11 158 858,34 9 676 625,20 

 

Wpływy  ze zbycia majątku trwałego (nota nr 6) 

  Kwoty w złotych za rok 

Lp. Pozostałe przychody operacyjne 

01.07.2014-

30.06.2015 

01.07.2015-

30.06.2016 

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

2. 

Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych - 

zawodnicy 1 133 865,00 1 650 051,00 

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

4. razem przychody ze sprzedaży majątku 1 133 865,00 1 650 051,00 

 

Koszt własny zbycia majątku trwałego (nota nr 7) 
 

  
Kwoty w złotych za rok 

Lp. Pozostałe koszty operacyjne 
01.07.2014 -
30.06.2015 

01.07.2015 -
30.06.2016 

1. Koszt własny zbycia wnip - zawodnicy 262 828,72 1 497 958,20 

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

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

  razem koszt własny zbycia majątku 262 828,72 1 497 958,20 

 

Przychody finansowe (nota nr 8) 
  

  
Kwoty w złotych za rok 
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Lp. Przychody finansowe 
01.07.2014 -
30.06.2015 

01.07.2015 -
30.06.2016 

1. przychody z odsetek 8 415,59 0,00 

2. pozostałe przychody finansowe 121 751,85 335 648,31 

  razem przychody finansowe 130 167,44 335 648,31 

 

Koszty finansowe (nota nr 9) 
  

  
Kwoty w złotych za rok 

Lp. Koszty finansowe 
01.07.2014 -
30.06.2015 

01.07.2015 -
30.06.2016 

1. koszty odsetek 3 018 272,52 1 857 167,40 

2. pozostałe koszty finansowe 4 733 932,98 1 706 754,88 

  razem koszty finansowe 7 752 205,50 3 563 922,28 

 

Sprawdzenie poprawności sporządzenia not księgowych z  

Rachunkiem Zysków i Strat 
  

    

  
Kwoty w złotych za rok 

    
01.07.2014 -
30.06.2015 

01.07.2015 -
30.06.2016 

(+) przychody (nota 1)  20 961 104,09 23 053 470,04 

(-) wydatki na personel (nota 2) -10 572 448,81 -9 839 020,50 

(-) amortyzacja (nota 3) -561 323,92 -203 840,38 

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

(-) inne koszty rodzajowe i operacyjne (nota 5) -11 158 858,34 -9 676 625,20 

(+) wpływy ze zbycia majątku (nota 6) 1 133 865,00 1 650 051,00 

(-) koszty  własny zbycia majątku trwałego (nota 7) -262 828,72 -1 497 958,20 

(+) przychody finansowe (nota 8) 130 167,44 335 648,31 

(-) koszty finansowe (nota 9) -7 752 205,50 -3 563 922,28 

  wynik finansowy brutto -8 082 528,76 257 802,79 

  podatek dochodowy 
    wynik finansowy netto -8 082 528,76 257 802,79 

 

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         

6 573,07 zł.  
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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. Zysk bilansowy brutto: 257 802,79 

2. Różnice zwiększające podstawę opodatkowania (+):  4 231 625,35 

z tego tytułu:   

1) Wynagrodzenia niewypłacone do 30.06.2016 r 1 316 478,01 

2) Składki ZUS niezapłacone  202 713,19 

3) Koszty reprezentacji 202 974,98 

4) Odsetki NKUP 776 790,33 

5) Kary 77 350,00 

6) Zużycie materiałów NKUP  3 121,16 

7) Usługi obce NKUP 2 812,21 

8) Pozostałe koszty NKUP 214 276,09 

9) Pozostałe koszty operacyjne NKUP 1 235 695,69 

10) Koszty finansowe NKUP 199 413,69 

11) Darowizny 0,00 

3. Różnice zmniejszające podstawę  do opodatkowania (-): -2 696 441,89 

z tego tytułu:  

1) Wynagrodzenia za 06.2015 wypłacone w następnych okresach -1 038 966,63 

2) Składki ZUS opłacone w okresie od 01.07.2015 r - 441 989,38 

4) Przychody bez skutków podatkowych -373 234,67 

5) zapł.f-ry objęte restrykcjami w poprzednim okresie -842 251,21 

4. Dochód / Zysk brutto 1 792 986,25 
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5. Odliczenia od dochodu (-):  

z tego tytułu:  

1) Pokrycia podatkowych strat z lat poprzednich 1 792 986,25 

2) Pozostałych odliczeń - 

6. Dochód do opodatkowania - 

7. Podatek dochodowy:  

1) część bieżąca - 

2) część odroczona  

Zysk podatkowy netto 0,00 

 

  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 

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 
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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 

Fundacja Ruch Chorzów – fundator 100 % 

 

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.  

 

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 48 

2. Pozostali pracownicy – umowy-zlecenia 50 

 Razem zatrudnieni 119 
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  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 304 780,00 541 842,00 

2. członkom Rady Nadzorczej -  -  

 razem  304 780,00 541 842,00 

 

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. 

Na dzień 30.06.2016 roku nie wystąpiły należności od osób wchodzących w skład organów zarządzających 

i nadzorujących Jednostkę. 

 

5. 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. 

W  badanym okresie spółka zmuszona była  zapłacić usankcjonowane wyrokiem sądu odszkodowanie dla 

byłego pracownika. Koszty te nie dotyczyły badanego okresu , w związku z tym ujęte zostały jako korekta 

wyniku lat ubiegłych. Zdarzenie zaprezentowane zostało także w zestawieniu zmian w kapitale i w rachunku 

przepływów pieniężnych w pozycji „Inne korekty”. 

 

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

w sprawozdaniu finansowym. 

 
W m-cu lipcu 2016 spełniono warunek umowy pożyczki z Centrum Przedsiębiorczości Sp.z o.o. 

 
6. INFORMACJE DOTYCZACE POŁĄCZENIA SPÓŁEK 

Jednostka nie połączyła się z innymi podmiotami. 

7. 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: 
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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 2016 roku do 2017 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.  

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 12. Miejsce w rozgrywkach 

o Mistrzostwo Lotto Ekstraklasy. Z tą samą liczbą 11 punktów co  Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin i Piast Gliwice 

(zajmujące kolejno miejsca od 11-go do 14-go). Z uwagi na małe różnice w punktach „Ruch” Chorzów ma szanse 

na zajęcie miejsca w grupie mistrzowskiej – tym bardziej, że statystycznie w rundzie wiosennej Drużyna 

Niebieskich osiąga znacznie lepsze wyniki sportowe, a punkty po rundzie zasadniczej są dzielone na pół 

i zaokrąglane do wyższej liczby.  

 

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 
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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.  

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 

z sezonu na sezon. 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. 
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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 planuje rozgrywanie 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.  

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, 
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- 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 

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, 
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które w znaczny sposób ograniczą koszty związane z zatrudnieniem zleceniobiorców i będzie korzystniejsze 

również dla samych Zawodników. 
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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, 

m) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74. 
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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 30.06.2016 

SERIA AKCJI Ilość wyemitowanych 

akcji  (szt.) 

Wartość nominalna 

(zł) 

Udział procentowy 

A 500 000 500 000 1,99 % 

B 375 000 375 000 1,49 % 

C 932 000 932 000 3,70 % 

D 1 500 000 1 500 000 5,96 % 

E 1 000 000 1 000 000 3,97 % 

F 3 000 000 3 000 000 11,92 % 

G 1 712 500 1 712 500 6,80 % 

H 1 064 516 1 064 516 4,23 % 

I 1 415 693 1 415 693 5,62 % 

J  2 500 000 2 500 000 9,93 % 

K 2 500 000 2 500 000 9,93 % 

L 290 992 290 992 1,16 % 

M 769 230 769 230 3,06 % 

N 1 116 764 1 116 764 4,44 % 

O 2 000 000 2 000 000 7,94 % 

P 1 000 000 1 000 000 3,97 % 
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R      3 500 000 3 500 000 13,90 % 

RAZEM 25 176 695 25 176 695 100,00% 

Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosiła na dzień 30.06.2016 roku 25 176 695. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.876.695,00 zł. 

Stan akcjonariatu akcji imiennych na dzień 30.06.2016 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 30.06.2016 roku wyniosło 19 osób. Na dzień 30.06.2016 roku w Spółce 

zatrudnionych było 18 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. 

6. Działalność Spółki od 01.07.2015 R. DO DNIA 30.06.2016 ROKU 

I. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

1. W dniu 28.12.2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. na 

którym to Walnym zostały podjęte następujące uchwały w sprawach : 

a) Uchwała Nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ,,RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

b) Uchwała Nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia 

tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

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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c) Uchwała Nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji 

Skrutacyjnej 

d) Uchwała Nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia 

porządku obrad 

e) Uchwała Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 

01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.  

f) Uchwała Nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 

30.06.2015 r 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 , art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

artykułu 27 ust.1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, 

zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 

01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r., w tym:  

 bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 24 701 126,84 zł (dwadzieścia 

cztery miliony siedemset jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt 

cztery grosze), 

 rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 8 082 528,76 zł (ośmiu 

milionów osiemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu ośmiu złotych 

i siedemdziesięciu sześciu groszy).  

g) Uchwała Nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie dalszego 

istnienia Spółki 

h) Uchwała Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie 

pokrycia straty Spółki za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. 

i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło, iż strata Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący 

okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. w kwocie - 8082 528,76 zł (ośmiu milionów 

osiemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu ośmiu złotych i siedemdziesięciu sześciu 

groszy) zostanie pokryta z zysków w przyszłych latach obrotowych.  

j) Uchwała Nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Dariusza Smagorowicza - Prezesa Zarządu 

Spółki w okresie 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. 

k) Uchwała Nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Marka Glogaza - Wiceprezesa Zarządu 

Spółki w okresie 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. 

l) Uchwała Nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 
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Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Mirosława Mosór - Wiceprezesa Zarządu 

Spółki w okresie 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. 

m) Uchwała Nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi absolutorium z wykonania 

obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. 

n) Uchwała Nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. 

o) Uchwała Nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Matela absolutorium z wykonania obowiązków 

w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. 

p) Uchwała Nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w 

okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015r. 

q) Uchwała Nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą W Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi absolutorium z wykonania obowiązków 

w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015r. 

r) Uchwała Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. 

s) Uchwała Nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. 

t) Uchwała Nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu 

Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

Działając na podstawie art. 430 §1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 27 ust.1 lit. j) 

Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2014 roku Nr 1/03/2014r w sprawie 

zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza oraz uchwałą Zarządu 

z dnia 14 maja 2014 r. nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach 

kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O, jak również uchwały Zarządu z dnia 23 grudnia 

2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii R oraz 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie zmienia artykuł 8 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  
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„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 676 695,00 zł i dzieli się na: 

  42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

W okresie, kiedy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zamiana akcji 

na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna” - 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 

działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza zmiany w Statucie 

Spółki, poprzez dodanie w Artykule 9. ust. 3 o następującym brzmieniu: 

,,Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować obligacje, w tym 

obligacje zamienne na akcje.” 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza zasadę wspólnej kadencji dla Rady Nadzorczej 

w związku z czym w art. 16 po ust. 1 dodaje się ustęp 1.a., który otrzymuje następujące 

brzmienie:  

1.a Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady 

Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie 

z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 21 ust. 2 pkt. 1) iust.2 pkt. 5) lit. a ) 

oraz ust.4 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:  

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub 

w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  

1)dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak 

i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych 

rewidentów. Rada Nadzorcza dokonuje także wyboru biegłego rewidenta w przypadku 

sporządzania opinii z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki, 

(...) 

5)na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na: 

a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem - 

planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw 

majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej 

transakcji przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 30 

czerwca poprzedniego roku obrotowego. 

(...) 

4. W wypadkach, o których umowa w ust 2 pkt.5 a i b niniejszego artykułu Rada Nadzorcza 

może podjąć uchwałę, w której zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie 

mniej niż 2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej. -- 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany o charakterze redakcyjnym do 

artykułu 23 ust. 3 oraz ust. 4 , które otrzymują następujące brzmienie:  

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go 

w terminie określonym w ust. 1 niniejszego artykułu oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 

jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci 

elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli 

przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które 

mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w 

trybie przewidzianym w ust.2 niniejszego artykułu.  

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie 

przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym 

w ust. 3 niniejszego artykułu. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić rozdział VI (postanowienia końcowe) 

składający się z artykułu34 Statutu Spółki 

u) Uchwała Nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie odstąpienia od 

głosowania nad uchwałami: 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2015 r. DO 30.06.2016 r.  str. 58 
 

  w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego „Ruch” Chorzów Spółka 

Akcyjna, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru przez 

dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, 

które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, 

zmiany statutu Spółki. 

  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

1. W dniu 21.03.2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło 

następujące uchwały: 

a) Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą „RUCH” 

Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia  

b) Uchwała Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą „RUCH” 

Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 

uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru  komisji skrutacyjnej 

c) Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą „RUCH” 

Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 

wyboru Komisji Skrutacyjnej 

d) Uchwała Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” 

Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 

przyjęcia porządku obrad  

e) Uchwała Nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” 

Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie emisji 

obligacji na okaziciela serii A. 

 

2. W dniu 25.05.2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło 

następujące uchwały:  

a) Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą „RUCH” 

Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia  

b) Uchwała Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą „RUCH” 

Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie 

uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru  komisji skrutacyjnej 

c) Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą „RUCH” 

Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyboru 

Komisji Skrutacyjnej 

d) Uchwała Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą „RUCH” 

Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia 

porządku obrad  

e) Uchwała Nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” 
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Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie 

upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru 

w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 

Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku. 

Działając na podstawie art. 444, 447, 433 § 2 oraz art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło, co następuje: 

Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 

18.882.000,00 zł (osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) to jest 

do wysokości 44.058.695,00 zł (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset 

dziewięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nowych akcji. 

NWZA upoważniło Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego, określonego w § 2 w terminie trzech lat, tj. do dnia 25 maja 2019 roku w drodze 

jednej lub kilku emisji.  

 

 II. Wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2015/2016:    zysk netto wynosi  257.802,79 zł 

III. Finansowanie działalności bieżącej  

  

a) pożyczki pieniężne udzielone na rzecz Spółki : 

W okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spółka otrzymała pożyczki i na dzień bilansowy pozostaje do zapłaty  

22.121.150,81  złotych.   

b)  przychody z działalności operacyjnej  w kwocie 15.849.487,66 zł   w tym :  

 reklama, sponsoring                                         -                 3.500.481,82  zł 

 sprzedaż biletów, karnetów                            -                  1.176.242,39 zł 

 sprzedaż towarów i gadżetów                       -                  668.129,77 zł  

 prawa medialne                                               -                 5.241.010,00 zł 

 pozostałe przychody (dzierżawa, używanie znaku, awans do rozgrywek w PE, dotacja UEFA) -   5.263.623,68 

zł. 

 

IV. Realizacja zobowiązań względem Urzędu Skarbowego. 

W miesiącu marcu 2016 Spółka uregulowała zaległe zobowiązania  podatkowe, co zostało potwierdzone przez Urząd 

Skarbowy stosownym  zaświadczeniem o nie zaleganiu z tytułu podatków. Na dzień bilansowy 30.06.2016 r. Spółka 

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

wysokości   2.490.360,68  złotych. 

 

V. Realizacja zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych 

Spółka w miesiącu marcu 2016  uregulowała zaległość wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek wraz 

z odsetkami  i otrzymała zaświadczenie o nie zaleganiu. Na dzień bilansowy 30.06.2016 r. Spółka posiadała 

zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 767.293,26  złotych które zostało uregulowane 
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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 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku na obiekcie przy ul. Cichej 6 zostały wykonane następujące 

prace: 

a. Remont korytarza budynku administracyjnego 23.12.2015 r. 

b. Wymiana nawierzchni boiska łącznie z wymianą humusu-ziemi 11.05.2016 r. 

c.       Modernizacja obiektu - Remont ogrodzenia na obiekcie przy ul. Cichej 6 w Chorzowie 20.06.2016 r. 

d. Sukcesywna coroczna wymiana źródeł światła w wieżach oświetleniowych. 

 

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

obejmowanie akcji w ramach nowych emisji. 

7. Istotne wydarzenia. 

ISTOTNE ZDARZENIA I Q ROKU OBROTOWEGO 2015/2016  ( III kwartału 2015 roku ) 

W III kwartale 2015 roku  udało się utrzymać tendencję spadkową kosztów działalności operacyjnej , co 

zostało osiągnięte dzięki realizowanym przez Klub działaniom naprawczym. Finalizacja transferu Eduardsa 

Visnakovsa do klubu KVC Westerlo przyczyniła się do wzrostu przychodów operacyjnych. Przychody ze 

sprzedaży zwiększyły proporcjonalnie: podpisana umowa z Ekstraklasą, umowa na promocję miasta, a także 

rozliczane do końca roku poprzez przychody przyszłych okresów, umowy reklamowe z naszymi Partnerami 

Biznesowymi. 

Istotnym wydarzeniem I kwartału roku 2015/2016 z biznesowego punktu widzenia było wydanie 

„Ekstraklasy Piłkarskiego Biznesu”. EY i Ekstraklasa S.A. już po raz siódmy opublikowały raport „Ekstraklasa 

Piłkarskiego Biznesu”. Zawierał on między innymi ranking biznesowy 16 klubów Ekstraklasy za sezon 

2014/2015. Ruch Chorzów zajął 9. miejsce w stawce, najwyższe spośród klubów województwa śląskiego. 

W kategorii finansowej „Niebiescy” zajęli 9. miejsce. Autorzy raportu docenili systematyczną poprawę finansów 

klubu z Cichej. Od trzech lat wyraźnie rośnie poziom przychodów (2012 rok 26%, 2013 rok 17,6%, 2014 rok 

16,8%), który obecnie oscyluje wokół 17 mln zł. Przychody z dnia meczu wyniosły 1,3 mln, co dało „Ruchowi” 

dziesiąte miejsce w Ekstraklasie. W latach 2012 i 2013 przychód ten był na podobnym poziomie, 1,3 mln zł. 

Doceniono jednak fakt, że już drugi rok z rzędu następuje poprawa wskaźnika zróżnicowania wpływów. W 2012 

roku wskaźnik ten wynosił aż 0,49, a w 2013 - 0,34. W raporcie podkreślono, że zarząd klubu realizuje projekt 

naprawy finansów, mający między innymi na celu obniżenie kosztów operacyjnych; w porównaniu z rokiem 

2013 spadły o 3,9 mln i wyniosły 21,6 mln. Zmniejszono łączną pulę wynagrodzeń, które spadły z 15,6 mln do 

10,9 mln. Zdaniem ekspertów :  „(..) od strony potencjału generowania przychodów, dla Ruchu kluczowe jest 

posiadanie nowoczesnego stadionu, który może znacząco zwiększyć wpływy do kasy.” W kategorii medialności 

i marketingu Ruch zajął najwyższą pozycję spośród ekstraklasowych klubów z regionu. W raporcie czytamy: 

„Pomimo trwającej cały sezon walki o utrzymanie, Niebiescy byli czołowym klubem na Śląsku we wszelkich 

rankingach marketingowych. Klub mógł polegać na stałej bazie kibiców oraz największych gwiazdach zespołu, 

w tym na trenerze Fornaliku, wokół których można było budować komunikację. W ciągu całego sezonu 

sprzedano 489 koszulek w średniej cenie 199 PLN. Ceny biletów i karnetów na mecze Ruchu należały do 

najtańszych w Ekstraklasie. Najbardziej zagorzali fani Niebieskich mogli nabywać pojedyncze wejściówki już za 8 

PLN.” Autorzy raportu docenili liczne akcje marketingowe i kampanie mające na celu zwiększenia frekwencji na 

stadionie przy Cichej. Średnia wynosząca 5661 osób była najwyższą spośród wszystkich śląskich zespołów. 
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Firma doradcza Deloitte przygotowała IX edycję raportu „Piłkarska Liga Finansowa” opisującego 

przychody klubów Ekstraklasy w 2014 r. „Niebiescy” zanotowali aż 32% wzrostu i z przychodami na poziomie 

ponad 17,1 mln zł zajęli 8. miejsce w ligowej stawce. To najlepszy wynik spośród klubów województwa 

śląskiego. Łączne przychody wszystkich klubów grających w Ekstraklasie wyniosły 375 mln zł i ich wysokość była 

niemal identyczna jak rok wcześniej. Tymczasem aż 13 z 16 klubów zwiększyło swoje wpływy. Największy wzrost 

przychodów zanotowała Legia (o 6,6 mln), Cracovia (4,77), GKS Bełchatów i Górnik Łęczna (po 4,4) oraz 

Ruch (4,1). Dzięki temu „Niebiescy” awansowali o dwie lokaty w porównaniu do raportu za rok 2013 i obecnie 

zajmują miejsce ósme. Z kolei największy spadek analizowanych kategorii przychodów zanotowały Śląsk 

Wrocław(o 9,3 mln zł) oraz Górnik Zabrze (o 2,6 mln zł). W tegorocznej edycji rankingu (wzorem największych 

lig europejskich) w Ekstraklasie poprawił się stosunek wypłacanych wynagrodzeń do osiąganych przychodów. 

Wskaźnik ten spadł z poziomu 76% do 72%. Według ekspertów Deloitte optymalny poziom to 60%. 8 klubów 

poprawiło wskaźnik, a 7 zanotowało spadek. Ruch zanotował największy progres w tej kategorii w stosunku do 

2013 r. zmniejszając stosunek wypłacanych wynagrodzeń do osiąganych przychodów o ponad połowę, do 

poziomu ok. 70%, czyli jest już bardzo blisko ligowej średniej. Najniższy współczynnik osiągnęły GKS 

Bełchatów (51%) i Legia (52%). Wartość 100% przekroczono w trzech klubach: Piaście Gliwice (115%), Górniku 

Zabrze (120%) i Koronie Kielce (129%). 

24 września 2015 r. w Warszawie odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

spółki Ekstraklasa S.A. Na nową, roczną kadencję powołano członków Rady Nadzorczej spółki. Wśród nich 

znalazł się Prezes „Niebieskich”, Dariusz Smagorowicz.  

W III kwartale 2015 roku Niebiescy” zostali przyjęci do prestiżowego grona zespołów tworzących 

Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA). Ruch otrzymał zaproszenie do udziału w projekcie, ponieważ od 

5 lat regularnie reprezentuje polską piłkę na arenie międzynarodowej, występując w eliminacjach Ligi Europy. 

Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) jest samodzielnym, niezależnym organem bezpośrednio 

reprezentującym drużyny piłkarskie w Europie. Zadaniem ECA jest ochrona i promocja Europejskiej klubowej 

piłki nożnej. Do celów organizacji należy także stworzenie nowego, bardziej demokratycznego modelu 

zarządzania, który podkreśliłby kluczową rolę klubów w piłce nożnej i wypracowywaniu sukcesów przez 

reprezentacje narodowe. Stowarzyszenie odgrywa doniosłą rolę w dialogu społecznym prowadzonym między 

instytucjami zarządzającymi piłką. Prezydentem ECA jest Karl-Heinza Rummenigge. 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

Głosami internautów Martin Konczkowski został wybrany do Jedenastki Sezonu w plebiscycie 

organizowanym przez serwis Ekstraklasa TV. Defensor „Ruchu” o miejsce w zestawieniu rywalizował 

z Łukaszem Broziem z Legii Warszawa, Łukaszem Burligą z Wisły Kraków, Tomaszem Kędziorą z Lecha Poznań 

i Jakubem Wójcickim, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy Zawiszy. 

W głosowaniu „Konczi” uzyskał aż 60,3% głosów, wyprzedzając drugiego w zestawieniu Kędziorę o blisko 34%. 

Również Roland Gigolaev znalazł się w Jedenastce Sezonu 2014/2015. Lewoskrzydłowy „Ruchu” zaliczył 

bardzo udany sezon. W 27. spotkaniach zanotował 4 bramki i 4 asysty, często napędzając "Niebieską" 

ofensywę. W głosowaniu przeprowadzonym przez serwis Esktraklasa TV "Gigi" odsadził konkurencję, 

zdobywając aż 51,7% głosów.  

Najefektywniejszym występem w trzecim kwartale okazało się spotkanie z Termalicą Bruk-Bet Niecieczą. Autor 

fantastycznej bramki na 2:1, Patryk Lipski, trafił do Jedenastki Kolejki oficjalnego serwisu Ekstraklasy i stacji 

Canal + Sport. Dodajmy, że „Lipa” głosami kibiców został także wybrany „największym + kolejki”. Piłkarzy 

Niebieskich wybrano do najlepszych jedenastek szóstej kolejki takich serwisów jak: weszlo.com, Katowicki 

Sport, Piłka Nożna, Wirtualna Polska, Ekstraklasa.net. Również interwencja Matusa Putnockiego uzyskała 

miano „interwencji szóstej kolejki Ekstraklasy. 
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Internauci, poprzez głosowanie w serwisie Ekstraklasa TV, zdecydowali, że najładniejszą bramką lipca i sierpnia 

w Ekstraklasie była ta zdobyta przez Patryka Lipskiego w spotkaniu z Termaliką.  

W plebiscycie organizowanym przez serwis Ekstraklasa TV internauci wybierali najlepszą interwencję lipca 

i sierpnia w Ekstraklasie. Bezapelacyjnie zwyciężył golkiper „Niebieskich”, Matus Putnocky. Wśród 

głosujących największe uznanie zyskała parada Matusa ze starcia z Termaliką. W 52. minucie 

spotkania „Puto” efektownie odbił uderzenie Dawida Plizgi zmierzające prosto w okienko bramki „Ruchu”. Ta 

interwencja uzyskała w plebiscycie 38,2% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się parada Putnockiego, tym 

razem z inauguracyjnego meczu z Górnikiem Łęczna (17,9% głosów). Na najniższym stopniu podium uplasował 

się Jakub Szmatuła z Piasta Gliwice (10,2%). 

III kwartał 2015 roku to także trwające w lipcu i sierpniu okno transferowe. 

Dwaj środkowi obrońcy Mateusz Cichocki i Michał Koj podpisali kontrakty z „Ruchem” Chorzów. 

Umowy obu zawodników obowiązywać będą do 30 czerwca 2017 r. z opcją przedłużenia o kolejny sezon. 

Mateusz Cichocki urodził się 31 stycznia 1992 r. w Warszawie. Jest wychowankiem Polfy Tarchomin. Gry w piłkę 

uczył się także w GKP Targówek i Legii, skąd wypożyczany był do Arki i Dolcanu. Na swoim koncie ma 

mistrzostwo Polski 2014 ze stołecznym zespołem za cztery ekstraklasowe występy jesienią 2013 r. Miniony 

sezon, jako piłkarz Legii, spędził właśnie w Ząbkach, gdzie zanotował 32 występy na boiskach I ligi. Cichocki ma 

za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. 

Michał Koj urodził się 28 lipca 1993 r. w Rudzie Śląskiej. Jest wychowankiem MSPN Górnika Zabrze, skąd wiosną 

2008 r. trafił do zespołu juniorów Ruchu Chorzów. Wiosną 2010 r.  przeniósł się do greckiego Panathinaïkósu 

Ateny, gdzie występował w drużynie młodzieżowej. W 2012 roku wrócił do Polski i związał się z Pogonią 

Szczecin. Łącznie na swoim koncie ma przed podpisaniem kontraktu z „Ruchem” ma 6 ekstraklasowych 

meczów. Koj ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. 

Maciej Iwański podpisał kontrakt z „Niebieskimi”. Były pomocnik Podbeskidzia Bielsko-Biała związał się 

z zespołem umową na rok, z opcją przedłużenia o kolejny. Maciej Iwański urodził się 7 maja 1981 roku w 

Krakowie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Oświęcimiu, w klubach Omag i Unia. W dotychczasowej karierze 

reprezentował barwy takich zespołów jak Szczakowianka Jaworzno, Zagłębie Lubin, Legia Warszawa, Łódzki 

Klub Sportowy czy turecki Manisaspor Kulubu. W minionym sezonie, w którym bronił barw Podbeskidzia, 

wystąpił w 32. ligowych spotkaniach strzelając w nich 8 goli. Łącznie rozegrał 256 spotkań w najwyższej klasie 

rozgrywkowej, w których zdobył 51 bramek. Iwański to także były reprezentant Polski. W biało-czerwonych 

barwach zanotował 10 występów, w których dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Do drużyny 

"Niebieskich" dołączył już na zgrupowaniu w Wiśle.  

Roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon podpisał Artur Lenartowski. Artur urodził się 17 marca 

1988 r. w Częstochowie, gdzie uczył się piłkarskiego rzemiosła w klubach Olimpijczyk i Raków. Latem 2009 r. 

został wypożyczony na pół roku do Piasta Gliwice, w którym zadebiutował w Ekstraklasie. W połowie 2011 r. 

definitywnie rozstał się z Rakowem i karierę kontynuował w Koronie Kielce, gdzie szybko stał się podstawowym 

graczem zespołu. Mierzący 192 cm wzrostu pomocnik ostatni sezon spędził w Podbeskidziu Bielsko-Biała. 

Łącznie zanotował 72 występy w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których strzelił 6 bramek.   

20-letni Mariusz Stępiński pomyślnie przeszedł przy Cichej testy medyczne i związał się z „Ruchem” trzyletnią 

umową. Mariusz Stępiński urodził się 12 maja 1995 r. w Sieradzu. Jest wychowankiem Piasta Błaszki. Następnie 

reprezentował barwy Pogoni Zduńska Wola i łódzkiego Widzewa, w którym zadebiutował w Ekstraklasie. 

W 2013 r. przeszedł do występującego w niemieckiej 2. Bundeslidze 1. FC Nürnberg. Poprzedni sezon spędził na 

zasadzie wypożyczenia w Wiśle Kraków, dla której zaliczył 25 ekstraklasowych występów. Stępiński ma na 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2015 r. DO 30.06.2016 r.  str. 63 
 

koncie brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 17 z 2012 r. Ma za sobą także debiut w seniorskiej 

reprezentacji Polski. 2 lutego 2013 r. wystąpił w towarzyskim spotkaniu z Rumunią.  

22-letni napastnik Ruchu Mateusz Kwiatkowski został wypożyczony na rok do drugoligowej Legionovii 

Legionowo.  

Z niebieskim klubem pożegnał się Eduards Visnakovs. Nowy klub Visnakovsa – KVC Westerlo – to na końcu 

sierpnia 12. zespół Jupiler League, najwyższej klasy rozgrywkowej w Belgii. Po pięciu kolejkach „De 

Kempeneers” zespół miał na koncie 5 punktów. Poprzedni sezon zakończył na 11. pozycji. Do największych 

sukcesów Westerlo należą wicemistrzostwo Belgii w 1997 r. oraz zdobycie krajowego pucharu w 2001 r. 

Visnakovs trafił na Cichą w sierpniu ubiegłego roku z Widzewa Łódź. Debiutował w wyjazdowym meczu z Lechią 

Gdańsk (3:3), w którym wpisał się nawet na listę strzelców. W trwającym sezonie czterokrotnie trafiał do siatki 

– 3 gole w lidze i jeden w Pucharze Polski. Łącznie „Wiśnia” rozegrał w barwach Ruchu 35 spotkań, w których 

strzelił 7 bramek. 

„Ruch” rozwiązał kontrakty z zawodnikami, Bartoszem Brodzińskim i Sebastianem Janikem. Brodziński trafił 

do Chorzowa latem 2013 r. z Arki Gdynia. W pierwszym zespole „Niebieskich” zanotował tylko jeden występ – 

18 sierpnia 2013 r. zagrał w wyjazdowym spotkaniu z Arką (2:3) w rozgrywkach Pucharu Polski. W tym meczu 

wpisał się nawet na listę strzelców. „Broda” grał głównie w zespole rezerw. Minioną rundę wiosenną spędził na 

wypożyczeniu w Widzewie Łódź. Janik piłkarzem Ruchu został na początku 2014 r. przechodząc z Puszczy 

Niepołomice. W zespole „Ruchu” zaliczył 5 ligowych występów. Z „Niebieskimi” zdobył brązowy medal 

Mistrzostw Polski w 2014 r. Janik minioną rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowym 

wówczas GKS-ie Tychy. 

Powołania Zawodników drużyn prowadzonych przez „Ruch” Chorzów 

Selekcjoner reprezentacji Łotwy Marians Pahars ogłosił nazwiska zawodników powołanych na mecze 

z Turcją i Czechami, w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2016. Wśród nominowanych znalazł się 

napastnik „Niebieskich” Eduards Visnakovs, który od początku sezonu imponuje wysoką formą i niesamowitą 

skutecznością. W czterech pierwszych meczach ligowych dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Jedno 

trafienie dołożył również w spotkaniu Pucharu Polski z Wisłą Kraków. 

Mariusz Stepiński, Kamil Mazek i Patryk Lipski otrzymali powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski. 

„Stępel” miał okazję zagrać w meczu ze Szwecją, a „Mazi” i Lipa” wezmą udział w konsultacji selekcyjnej. 

W meczu ze Szwecją, który zakończył się bezbramkowym remisem, w wyjściowym składzie grał do 70. minuty 

Mariusz Stępiński. Napastnik został zmieniony przez klubowego kolegę Kamila Mazka. „Lipa” na placu gry 

pojawił się w 85. minucie spotkania zastępując Radosława Murawskiego. 

Marcin Dorna powołał również naszych trzech zawodników na mecz z Izraelem i Rumunią.  

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 Miłosz Stępiński powołał 20 zawodników na mecze Turnieju Czterech 

Narodów ze Szwajcarią i Niemcami. Wśród nominowanych znalazł się pomocnik „Ruchu” Maciej Urbańczyk. 

Maciek mecz ze Szwajcarią rozpoczął na ławce rezerwowych. Na placu gry pojawił się w 60. minucie 

zmieniając Michała Nalepę. Reprezentacja  pokonała we Włocławku rówieśników z Niemiec 2:1 w ramach 

towarzyskiego Turnieju Czterech Narodów. Pomocnik „Niebieskich” rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Na 

placu gry pojawił się w 83. minucie zmieniając Michała Nalepę.  

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 17, Bartłomiej Zalewski, powołał kadrę na towarzyski turniej U-17 Nordic 

Cup. Nominację otrzymał bramkarz „Ruchu” Chorzów, Kamil Grabara Również Dominik Małkowski znalazł się 

wśród trójki piłkarzy, którzy zostali dodatkowo powołani do kadry Polski U-17 na towarzyski turniej Nordic Cup 

w Szwecji. Oprócz piłkarza młodzieżowej drużyny „Ruchu”, dodatkowe powołanie od selekcjonera Bartłomieja 

Zalewskiego otrzymali reprezentujący niemiecki MSV 02 Duisburg Maximilian Funk i grający w Lechu 
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Poznań Jakub Moder. Turniej został rozegrany w Szwecji w dniach od 4 do 9 sierpnia. Małkowski stał się drugim 

piłkarzem, który na Nordic Cup reprezentował młodzieżową drużynę „Ruchu”. Reprezentacja Polski do lat 17 

pokonała 2:0 rówieśników z Danii oraz 2:0 rówieśników z Finlandii w meczach towarzyskiego turnieju Nordic 

Cup rozgrywanego w Szwecji, a Kamil Grabara zachował czyste konto. W ostatnim meczu fazy grupowej 

towarzyskiego turnieju Nordic Cup reprezentacja Polski do lat 17 pokonała Norwegię 2:0. Obydwaj gracze 

„Niebieskich” mogli założyć koszulki reprezentacyjne. W finałowym meczu towarzyskiego turnieju Nordic Cup 

reprezentacja Polski do lat 17 przegrała 0:1 z gospodarzami rozgrywek, Szwecją. Całe spotkanie w zespole biało-

czerwonych rozegrał Kamil Grabara z „Ruchu” Chorzów.  

Zarówno Grabara jak i Małkowski zostali powołani na towarzyskie zawody XXX Międzynarodowego Turnieju 

o Puchar Syrenki. 

Na początku sierpnia Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie 

selekcyjne reprezentacji Polski U’15. Wśród nominowanych znalazł się Jakub Rudek i Mateusz Bogusz 

z Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów . Zgrupowanie odbyło się w Opalenicy w dniach od 17 do 21 sierpnia. 

Jakub Rudek występuje na pozycji napastnika. W poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem zespołu 

„Ruchu” występującego w I Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy Młodszych (rocznik 2001), a także królem 

strzelców rozgrywek z dorobkiem 26. goli. Jest również filarem reprezentacji Śląska w swojej kategorii 

wiekowej. 

Mateusz Bogusz występuje na pozycji pomocnika. W poprzednim sezonie był podstawowym zawodnikiem 

zespołu „Ruchu” występującego w I Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy Młodszych (rocznik 2001), a także jednym 

z najlepszych strzelców. Wraz ze wspomnianym Jakubem Rudkiem tworzą wręcz zabójczy dla rywali 

duet. Mateusz jest również reprezentantem Śląska w swojej kategorii wiekowej. 

Jakub Rudek i Mateusz to jedyni gracze ze Śląska, którzy otrzymali powołania do kadry U’15. 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16, Robert Wójcik, na początku września ogłosił nazwiska zawodników 

powołanych na dwumecz z Irlandią Północną. Wśród nominowanych znalazł się zawodnik „Ruchu”, Przemysław 

Bargiel. Reprezentacja wygrała 4:2 w meczu towarzyskim z rówieśnikami z Irlandii Północnej. 

Przemek rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Na placu gry pojawił się na 10 minut przed końcem meczu 

przy wyniku 3:1 dla Polaków. Ostatecznie podopieczni trenera Roberta Wójcika zwyciężyli 4:2. W rewanżowym 

meczu towarzyskim z rówieśnikami z Irlandii Północnej biało-czerwoni wygrali 0:2. Kapitanem zespołu był 

piłkarz „Niebieskich”, Przemysław Bargiel, który grał całe spotkanie.  

Aż ośmiu zawodników Akademii Piłkarskiej „Ruchu” Chorzów S.A. otrzymało powołania do reprezentacji 

Śląskiego ZPN roczników 2000 i 2001. Do kadry rocznika 2000 powołani zostali Przemysław Bargiel, Bartłomiej 

Kulejewski, Mateusz Machała i Tomasz Hołoś, natomiast do kadry rocznika 2001 trafili Oskar Machulec, Jakub 

Rudek, Marcel Owsiński i Szymon Gemborys. Spośród wszystkich powołanych zawodników gracze „Ruchu” 

stanowią najliczniejszą grupę.  

ISTOTNE ZDARZENIA II Q ROKU OBROTOWEGO 2015/2016 ( IV kwartału 2015 roku ) 

W badanym kwartale udało się utrzymać tendencję spadkową kosztów działalności operacyjnej , co 

zostało osiągnięte dzięki realizowanym przez Klub działaniom naprawczym.  

Finalizacja transferu Eduardsa Visnakovsa do klubu KVC Westerlo przyczyniła się do wzrostu przychodów 

operacyjnych.  
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Przychody ze sprzedaży zwiększą proporcjonalnie: podpisana umowa z Ekstraklasą, umowa na promocję 

miasta, a także rozliczane do końca roku poprzez przychody przyszłych okresów, umowy reklamowe 

z naszymi Partnerami Biznesowymi. 

Na początku października 2015 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej spółki 

Ekstraklasa S.A. w kadencji 2015/2016, na którym sekretarzem został wybrany Prezes „Niebieskich”, Dariusz 

Smagorowicz. 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

2015 rok Drużyna „Ruchu” Chorzów zakończyła na 5. pozycji w tabeli z 31 punktami – ze stratą 14 

punktów do lidera Piasta Gliwice.  

Najlepszym strzelcem Pierwszej Drużyny i trzecim strzelcem w klasyfikacji generalnej Ligi został Mariusz 

Stępiński z dorobkiem 11 goli.  

W sezonie 2015/2016 „Niebiescy” rozegrali 23 spotkania – 21 w lidze i 2 w Pucharze Polski – zdobywając 

w nich 29 goli. Bezapelacyjnym liderem „niebieskiej” klasyfikacji kanadyjskiej jest Mariusz Stępiński, najlepszy 

strzelec zespołu, najskuteczniejszy Polak w Ekstraklasie. Na jego dorobek wynoszący 12 punktów złożyło się 11 

bramek i 1 asysta. Następny w klasyfikacji, z czteropunktową stratą, znajduje się Patryk Lipski, autor trzech goli 

i pięciu otwierających podań.  Na najniższym stopniu podium znalazł się Kamil Mazek, który w meczu 

z Termalicą do dotychczasowego dorobku czterech asyst „dorzucił” gola i z 5. punktami zrównał się z Markiem 

Zieńczukiem (2 bramki i 3 asysty). 

Poniżej statystyka po 23 spotkaniach (21 w rozgrywkach Ekstraklasy i 2 w Pucharze Polski)  

 Strzelcy: 

11 – Mariusz Stępiński 

4 –   Eduards Visnakovs 

3 –   Patryk Lipski 

2 –   Michał Koj 

        Marek Zieńczuk 

1 –   Michał Efir 

        Rołand Gigołajew 

        Maciej Iwański 

        Artur Lenartowski 

       Kamil Mazek 

       Paweł Oleksy 

       Łukasz Surma 

Klasyfikacja kanadyjska (bramki + asysty): 

12 – Mariusz Stępiński (11+1) 

8 – Patryk Lipski (3+5) 

5 – Kamil Mazek (1+4) 

      Marek Zieńczuk (2+3) 

4 – Martin Konczkowski (0+4) 

      Eduards Visnakovs (4+0) 

3 – Maciej Iwański (1+2) 

      Łukasz Surma (1+2) 
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2 – Michał Efir (1+1) 

     Rafał Grodzicki (0+2) 

     Michał Koj (2+0) 

     Paweł Oleksy (1+1) 

1 – Rołand Gigołajew (1+0) 

     Artur Lenartowski (1+0) 

„Ruch” Chorzów jest zespołem, w którym statystycznie gra najwięcej Polaków, co obrazuje poniższe 

zestawienie:  

Klub Minuty 

ogółem 

Polacy 

Minuty % 

Ruch 14820 12588 84,9 

Pogoń 14850 12485 84,1 

Termalica 14847 12041 81,1 

Jagiellonia 14849 11172 75,2 

Górnik 14786 10918 73,8 

Wisła 14850 10230 68,9 

Lechia 14850 10215 68,8 

Śląsk 14850 10082 67,9 

Cracovia 14850 9902 66,7 

Łęczna 14652 9607 65,6 

Podbeskidzie 14790 9476 64,1 

Legia 14850 9408 63,4 

Zagłębie 14804 9231 62,4 

Korona 14839 8690 58,6 

Lech 14840 7123 48,0 

Piast 14839 6233 42,0 

 

Po blisko dwóch latach Rołand Gigołajew pożegnał się z „Niebieskimi”. Na początku grudnia Ruch 

porozumiał się z „Gigim” w sprawie rozwiązania umowy wraz z końcem 2015 roku. Rołand Gigołajew urodził 

się w 4 stycznia 1990 r. w Tbilisi. Jest obywatelem Rosji, choć pochodzi z rodziny Osetyjczyków, która w 1992 r. 

przeniosła się do Władykaukazu. To w tym mieście rozpoczynał przygodę z piłką. W 2007 r. przeniósł się do 

Zenitu Sankt Petersburg. Grał tam w drużynach juniorskich i w rezerwach, aż trafił do kadry pierwszego zespołu, 
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jednak nie udało mu się w nim zadebiutować. W 2011 r. powrócił w rodzinne strony i związał się z Ałanią 

Władykaukaz. Rok 2013 spędził na wypożyczeniach do Petrotrestu i Dynama Sankt Petersburg. Gigołajew ma za 

sobą dwa występy w reprezentacji młodzieżowej Rosji. Do zespołu z Cichej trafił w styczniu 2014 r. wiążąc się 

z czternastokrotnymi Mistrzami Polski 2,5-letnim kontraktem. „Gigi” zadebiutował w barwach „Niebieskich” 11 

maja w domowym meczu z Zawiszą Bydgoszcz (3:1).Dotychczas wystąpił w 44. spotkaniach pierwszego zespołu 

(40 w Ekstraklasie i po 2 w Pucharze Polski i Lidze Europy), w których zdobył 5 bramek.  

Druga Drużyna „Niebieskich” prowadzona przez trenera Mateusza Sobotę zakończyła rozgrywki III ligi grupy 

opolsko-śląskiej na 12. miejscu z dorobkiem 16 punktów i stratą do lidera rozgrywek Odry Opole 12. punktów.  

Najlepszym strzelcem drużyny rezerw na koniec roku 2015 został Michał Rzuchowski z dorobkiem 5 goli. 

Niebieska Młodzież zakończyła 2015 rok w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów (grupy zachodniej)  na 

7. miejscu z dorobkiem 27 punktów i ze stratą 16. punktów do lidera rozgrywek Lecha Poznań. 

Ostatni kwartał 2015 roku zakończył się 9 kolejkami rozgrywek CLJ, w których młodzieżowa drużyna „Ruchu” 

dwa razy przegrała, dwa razy zremisowała i pięć razy wygrała.  

Najlepszym strzelcem juniorów w tej chwili jest Jakub Sołdecki z dorobkiem 8 bramek.  

Piękna „główka” Mariusza Stępińskiego z meczu z Cracovią została uznana najpiękniejszą bramką 10. kolejki, 

a parada Matusa Putnockiego w tym samym meczu została wybrana najlepszą interwencją 10. serii gier 

Ekstraklasy. Dla Słowaka było to już szóste zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej 

parady Putnockiego zwyciężały w 1., 3., 6. 8. i 9. kolejce Ekstraklasy, a interwencja z meczu z Termaliką została 

uznana najlepszą w lipcu i sierpniu. 

W meczu 13. kolejki dwaj Zawodnicy Niebieskich zostali wyróżnieni przez dziennikarzy. Zawodnicy, którzy 

zwrócili uwagę mediów to Łukasz Surma (wyróżniony przez Sport) i Mariusz Stępiński (wyróżniony przez 

Ekstraklasa.net i Przegląd Sportowy). Bramka  Mariusza Stępińskiego w meczu ze Śląskiem Wrocław zostało 

trafieniem kolejki, a następnie zostało docenione przez internautów, którzy wybrali je najładniejszym golem 

października. 

Interwencja Matusa Putnockiego z 14. kolejki z meczu z Wisłą Kraków została nominowana do interwencji 14. 

Kolejki. W 59. minucie spotkania Putnocky popisał się kapitalną interwencją po strzale z dystansu Krzysztofa 

Mączyńskiego, ratując „Niebieskich” od straty gola. Matus został nominowany do „Najlepszej Jedenastki” przez 

Przegląd Sportowy. Drugim zawodnikiem, który został umieszczony w „Najlepszej Jedenastce” został Rafał 

Grodzicki (Ekstraklasa.net). 

Na uwagę w ostatnim kwartale 2015 roku zasługuje również Plebiscyt na Najlepszego Zawodnika Miesiąca. Jest 

to wspólny projekt Ekstraklasy, „Przeglądu Sportowego” i Onetu.  

Po zwycięstwie nad Lechią Gdańsk, Patryk Lipski został doceniony przez Ekstraklasę.net i znalazł się 

w zestawieniu „Najlepszej Jedenastki” 15. serii spotkań.  

Gol Mariusza Stępińskiego z meczu z Lechią został wybrany najpiękniejszym trafieniem 15. kolejki.  

Dla Stępińskiego był to trzeci taki triumf w tym sezonie. Wcześniej jego gole uznawano za najpiękniejsze w 5. 

I 10. kolejce.  

Mecz z Lechią Gdańsk zakończony zwycięstwem „Niebieskich” 3:2 miał najwyższą oglądalność telewizyjną 

spośród wszystkich spotkań 15. kolejki Ekstraklasy. Starcie przy Cichej było niezwykle emocjonujące. Padło 

w nim aż 5 bramek, a losy końcowego wyniku ważyły się do ostatniego gwizdka. Zwycięstwo „Niebieskich” 

z trybun chorzowskiego stadionu obserwowało blisko 7 tys. kibiców, natomiast transmisję w stacji Canal + Sport 
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oglądało aż 163 tys. osób! To największa widownia telewizyjna w całej 15. kolejce Ekstraklasy! Łącznie 

wszystkie spotkania ostatniej serii gier pierwszej części sezonu obejrzało 883 tys. widzów, co obrazuje poniższe 

zestawienie. 

 

 

źródło: MEC według Nielsen Audience Measurement TG: All 4+. 

Obrona Matusa Putnockiego z meczu z Górnikiem Łęczna została uznana najładniejszą interwencją 16. kolejki 

Ekstraklasy. W sondzie przeprowadzonej tradycyjnie przez serwis Ekstraklasa TV interwencja Matusa zdobyła 

blisko 80% głosów. Ta fenomenalna parada Matusa Putnockiego z meczu z Górnikiem Łęczna została 

wyróżniona przez serwis Ekstraklasa.tv i została nominowana do interwencji miesiąca.  

Po bardzo dobrym występie w Łęcznej w zestawieniach „Najlepszych Jedenastek” 16. serii spotkań nie zabrakło 

kilku zawodników „Ruchu”. W zestawieniach dziennikarzy zostali wyróżnieni Michał Koj, Patryk Lipski, Mairusz 

Stepiński oraz Marek Zieńczuk.  

Mariusz Stępiński został nominowany do tytułu piłkarza listopada w plebiscycie prowadzonym przez 

Ekstraklasę, Przegląd Sportowy i Onet. Listopad był dla „Stępla” udanym okresem. W listopadzie Stępiński 

wystąpił w trzech spotkaniach, w których strzelił dwa gole, a „Niebiescy” zdobyli sześć ligowych punktów. 

Świetny powrót na boisko zanotował Martin Konczkowski w meczu 18. Kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Młody 

defensor „Niebieskich” był jednym z najlepszych zawodników meczu z Koroną, m.in. dwukrotnie ratując 

drużynę od straty gola ofiarnymi interwencjami. Wysoką formę „Koncziego” dostrzegł oficjalny serwis 

Ekstraklasy, który umieścił obrońcę w jedenastce najlepszych graczy 18. kolejki, a jego interwencję jedną 

z najlepszych w kolejce. Interwencja „Koncziego” została również wybrana najlepszą interwencją grudnia.  

Michał Koj (podobnie jak Martin) również zaliczył bardzo udany powrót do wyjściowego składu „Ruchu” 

w meczu z Termalicą. Obrońca „Niebieskich” znalazł się w „Najlepiej Jedenastce” graczy 21. kolejki oficjalnego 

serwisu Ekstraklasy i stacji Canal + Sport. Z kolei Przegląd Sportowy wyróżnił Rafała Grodzickiego, a piękne 

uderzenie Kamila Mazka z meczu z Termalicą Nieciecza zostało docenione przez internautów, którzy wybrali je 

najładniejszym golem kolejki, a następnie całego miesiąca grudnia. Był to debiutancki gol Kamila w rozgrywkach 

Ekstraklasy.  

Polski Związek Piłkarzy już po raz 9. zorganizował plebiscyt „Piłkarze wybierają”. Wyboru najlepszych dokonują 

sami zawodnicy, głosując na swoich kolegów z boiska i wyłaniając najlepszą jedenastkę roku oraz nagradzając 

w kilku kategoriach indywidualnych. 

W tegorocznej edycji nominowanych zostało dwóch piłkarzy „Ruchu” Chorzów: 

 Matus Putnocky w kategorii najlepszy bramkarz Ekstraklasy 

 Mariusz Stępiński w kategorii najlepszy napastnik Ekstraklasy 

 

Powołania Zawodników drużyn prowadzonych przez „Ruch” Chorzów 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2015 r. DO 30.06.2016 r.  str. 69 
 

W trzecim kwartale młodzieżowa reprezentacja Polski U-21 bezbramkowo zremisowała w Białymstoku 

z Rumunią. W spotkaniu wystąpili piłkarze „Ruchu” – Patryk Lipski, Kamil Mazek i Mariusz Stępiński. Nasza 

młodzieżówka przygotowuje się do finałów Mistrzostw Europy, które w 2017 r. zostaną rozegrane w naszym 

kraju. We wrześniu w Kielcach młodzi Polacy zremisowali 0:0 z mistrzami kontynentu – Szwedami. Tam również 

wystąpiła trójka zawodników „Ruchu”. Na początku października reprezentacja Polski do lat 21 wygrała 3:1 

z Izraelem w towarzyskim meczu rozegranym w Lublinie. W zespole biało-czerwonych zagrali piłkarze „Ruchu” – 

Patryk Lipski, Kamil Mazek i Mariusz Stępiński, który był bohaterem spotkania zdobywając dwa gole i notując 

asystę.  

W ostatnich dniach października selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski ogłosił kadrę na towarzyskie 

mecze z Norwegią i Ukrainą. Wśród nominowanych nie mogło zabraknąć trzech piłkarzy Ruchu – Patryka 

Lipskiego, Kamila Mazka i Mariusza Stępińskiego. 

12 listopada 2015 roku młodzieżowa reprezentacja Polski, z Patrykiem Lipskim i Kamilem Mazkiem w składzie, 

pokonała w towarzyskim spotkaniu Norwegię 1:0. 

16 listopada 2015 roku młodzieżowa reprezentacja Polski przegrała w towarzyskim spotkaniu z Ukrainą 0:1. 

W ekipie biało-czerwonych wystąpiło dwóch piłkarzy Ruchu – Patryk Lipski i Kamil Mazek. Mecz rozegrano 

w Krakowie. „Lipa” rozpoczął mecz w wyjściowym składzie i rozegrał pełne 90 minut. Z kolei „Mazi” wszedł do 

gry w 62. minucie zmieniając Dariusza Formellę.  

Napastnik Ruchu Mariusz Stępiński na początku listopada otrzymał powołanie do seniorskiej reprezentacji 

Polski na towarzyskie mecze z Islandią i Czechami. Stępiński ma już na koncie jeden występ w reprezentacji A – 

2 lutego 2013 r. wystąpił w towarzyskim meczu z Rumunią. Selekcjonerem był wówczas Waldemar Fornalik. 

Reprezentacja Polski pokonała w meczu towarzyskim Islandię 4:2. Najskuteczniejszy napastnik Ekstraklasy, 

pojawił się na placu gry w 86. minucie zmieniając Arkadiusza Milika. Dla Mariusza był to drugi występ 

w dorosłej reprezentacji.  

Na początku października Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 17, Bartłomiej Zalewski, ogłosił kadrę na 

turniej eliminacyjny młodzieżowych mistrzostw Europy, który odbył się w Rydze. Wśród nominowanych znaleźli 

się dwaj gracze Ruchu – Kamil Grabara i Dominik Małkowski. Pod koniec października 2015 roku reprezentacja 

Polski do lat 17 przegrała z Hiszpanią 1:2 w ostatnim meczu fazy grupowej eliminacji do Mistrzostw Europy. 

Całe spotkanie w bramce biało-czerwonych rozegrał zawodnik Ruchu, Kamil Grabara.  

25 października 2015 roku w swoim pierwszym meczu, rozgrywanym na Łotwie turnieju eliminacyjnego do 

mistrzostw Europy, reprezentacja Polski do lat 17 rozgromiła gospodarzy aż 4:0. W zespole biało-czerwonych 

wystąpili zawodnicy Ruchu – Kamil Grabara i Dominik Małkowski. Grabara rozegrał całe spotkanie i zachował 

czyste konto, natomiast Małkowski pojawił się na placu gry w 76. minucie zmieniając Tymoteusza Puchacza.  

Reprezentacja Polski do lat 17 wygrała w Rydze z Andorą 1:0. Mecz został rozegrany w ramach turnieju 

eliminacyjnego młodzieżowych mistrzostw Europy. W składzie wystąpił Kamil Grabara. 

Pod koniec października 2015 roku reprezentacja Polski do lat 17 przegrała z Hiszpanią 1:2 w ostatnim meczu 

fazy grupowej eliminacji do Mistrzostw Europy. Całe spotkanie w bramce biało-czerwonych rozegrał zawodnik 

Ruchu, Kamil Grabara.  

Polacy zakończyli rozgrywki w grupie 6 na 2. miejscu, tuż za Hiszpanią. Podopieczni trenera Bartłomieja 

Zalewskiego już wcześniej zapewnili sobie awans do kolejnej fazy eliminacji. Całe spotkanie na ławce 

rezerwowych spędził inny z naszych zawodników, Dominik Małkowski. 

30 października 2015 roku  reprezentacja Polski do lat 16 zremisowała bezbramkowo z Serbią w meczu 

towarzyskim. W zespole biało-czerwonych rozegrał zawodnik „Ruchu” Chorzów, Przemysław Bargiel.  

Inne wyróżnienia „Niebieskich” 
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Wyjazd kibiców „Ruchu” na mecz z Lechem został „Kibicowskim Wyróżnieniem 12. Kolejki”. Wizyta ponad 

1564 sympatyków „Niebieskich” w Poznaniu zyskała największe uznanie wśród kibiców zdobywając aż 84% 

głosów w plebiscycie prowadzonym przez Ekstraklasę. „Zwycięstwo Niebieskich było bezdyskusyjne. Fani Ruchu 

prezentują w tym sezonie wyśmienitą formę wyjazdową – to oni wybrali się bowiem na najliczniejszą wyprawę 

tego sezonu: 1575 osób na meczu z Jagiellonią w 5. kolejce. Do pobicia rekordu zabrakło więc naprawdę 

niewiele. Kibicom Ruchu Chorzów gratulujemy, życząc kolejnych licznych i udanych wyjazdów!” – czytamy na 

oficjalnej stronie Ekstraklasy. 

W ostatnim kwartale 2015 roku w Kielcach odbyła się XV edycja Konferencji „Bezpieczny Stadion”, podczas 

której spiker Ruchu, Jakub Kurzela otrzymał wyróżnienie za „wzorowe podejście do wykonywanych 

obowiązków w sezonie 2014/2015”.  

Eksperci Canal+ na potrzebę magazynu Liga+extra przygotowali zestawienie klubów występujących 

w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których młodzi zawodnicy rozegrali najwięcej minut po 14. kolejkach. 

Liderem tej niecodziennej tabeli z dużą przewagą nad resztą stawki zostali „Niebiescy”. W ostatnim czasie 

„Ruch” dominował także w tabeli największej liczby wychowanków w kadrze spośród czołowych klubów 

województwa śląskiego. W tamtym zestawieniu nie chodziło tylko o zawodników, którzy przeszli w Chorzowie 

przez wszystkie szczeble szkolenia, ale także tych, którzy na Cichą trafili w młodym wieku i tutaj 

przygotowywani byli do gry w seniorskim futbolu.  

W zakończonej pierwszej rundzie sezonu zasadniczego stadion na Cichej był tym, który gromadził największą 

publiczność spośród wszystkich obiektów na Śląsku. Na Cichej w pierwszej rundzie trwających rozgrywek 

zjawiało się średnio 6894 widzów. To najlepszy wynik spośród wszystkich śląskich drużyn występujących 

w Ekstraklasie.  

Oto pełne zestawienie, wraz ze średnią liczbą kibiców: 

1. Ruch Chorzów - 6894 

2. Piast Gliwice - 6216 

3. Górnik Zabrze - 6011 

4. Podbeskidzie Bielsko-Biała – 4895 

ISTOTNE ZDARZENIA III Q ROKU OBROTOWEGO 2015/2016  ( I kwartału 2016 roku ) 

W badanym kwartale udało się utrzymać tendencję spadkową kosztów działalności operacyjnej , co 

zostało osiągnięte dzięki realizowanym przez Zarząd działaniom naprawczym.  

Zwiększył się także kapitał akcyjny oczekujący na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu 

12.01.2016 roku zostało zarejestrowane podniesienie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 

wynikające z emisji akcji serii „R” – 3,5mln zł.  Na rejestrację oczekuje na emisja akcji na okaziciela serii „S” 

w kwocie 2,7 mln. zł. 

W badanym okresie został osiągnięty dodatni wynik finansowy na sprzedaży (produktów i usług) 

z działalności podstawowej. Zarząd spodziewa się iż ta tendencja zostanie utrzymana dzięki prowadzonej 

polityce transferowej oraz planowanej finalizacji transferów zawodników w następnych kwartałach roku 

obrotowego 2015/2016. 

 Komisja Nadzoru Finansowego UEFA pozytywnie oceniła próg rentowności Ruchu Chorzów 

i zakończyła monitoring finansów spółki. Wszystkie kluby występujące w pucharach europejskich muszą  

sprostać wymogom finansowym  nakładanym  przez UEFA, dlatego, zgodnie z obowiązującą procedurą każdy 

uczestnik rozgrywek jest poddawany weryfikacji. Zarząd Ruchu ściśle współpracował z Komisją,  sumiennie 
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wypełniając wszystkie jej zalecenia i zapracował na pozytywną ocenę obecnego stanu finansów Spółki. Opinia 

UEFA to sygnał, że realizowany przez „Niebieskich” projekt naprawy finansów przynosi wymierne efekty, 

a sytuacja ekonomiczna klubu ulega systematycznej poprawie. Decyzja Europejskiej Federacji oznacza także, że 

w przypadku kwalifikacji do Europejskich Pucharów w sezonie 2016/2017, Ruch będzie spełniał wymogi 

licencyjne w zakresie progu rentowności. 

8 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Decyzją Rady, przez kolejne 2 lata funkcję Prezesa 

Zarządu ma pełnić Dariusz Smagorowicz, a Wiceprezesem nadal będzie Mirosław Mosór.  

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ruch Chorzów zawarł porozumienie ze Spółką Stadion Śląski, 

dotyczącą gry „Niebieskich” na tym obiekcie. Funkcjonowaniem Ruchu na Stadionie Śląskim od dawna 

zainteresowane są obie strony. Już dwa lata temu doszło do podpisania listu intencyjnego w tej sprawie, 

a porozumienie jest kolejnym krokiem w kierunku zawarcia umowy najmu. Dokument podpisany dziś przez 

Prezesa Ruchu Chorzów SA Dariusza Smagorowicza i Prezesa Stadionu Śląskiego Sp. z o. o. Krzysztofa 

Klimosza zawiera wstępne założenia użytkowania obiektu oraz otwiera pole do szczegółowych ustaleń 

w kwestiach organizacyjnych i technicznych. Docelowo negocjacje prowadzone w ciągu kilku najbliższych 

miesięcy przez grupy robocze mają zakończyć się umową najmu Stadionu Śląskiego przez Klub. Współpraca 

pomiędzy Klubem a Spółką nie dotyczy jedynie użytkowania obiektu. Jej ważnym elementem jest także 

budowanie frekwencji na nowym stadionie wspólnie z Miastem Chorzów i Urzędem Marszałkowskim, 

właścicielem Stadionu Śląskiego. Na Stadionie Śląskim trwają prace wykończeniowe. Zgodnie z planem obiekt 

zostanie oddany do użytku w połowie 2017 r. „Niebiescy” pojawiliby się więc na nowym stadionie w sezonie 

2017/2018.  

31 marca Ruch Chorzów złożył do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN dokumentację niezbędną do 

ubiegania się o licencję na grę w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2016/2017.  

Radni Miasta Chorzów przyjęli poprawkę do budżetu umożliwiającą Prezydentowi udzielenie Ruchowi 

Chorzów pożyczki niezbędnej do uzyskania licencji na w grę w Ekstraklasie w kolejnym sezonie 

rozgrywkowym. 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

Golkiper Ruchu, Matus Putnocky, wygrał głosowanie na najlepszą interwencję 22. kolejki Ekstraklasy. 

Zwycięską obroną Słowak popisał się w 88. minucie spotkania z Zagłębiem Lubin, kiedy efektownie odbił silny 

strzał z dystansu Arkadiusza Woźniaka. W głosowaniu przeprowadzonym w serwisie Ekstraklasa 

TV „Puto” uzyskał aż 72,4% głosów. Bardzo dobra gra Matusa Putnockiego w meczu z Zagłębiem Lubin sprawiła, 

że słowacki golkiper Ruchu znalazł się w Jedenastce 22. kolejki Ekstraklasy wytypowanej przez oficjalny serwis 

ligi, głównego nadawcę telewizyjnego – nc+ oraz Onet.pl. 

Matus Putnocky został również nominowany do najlepszej obrony bramkarskiej jesieni. 

Serwis Ekstraklasa TV początkiem lutego wybierała najładniejszego gola jesieni. W czwartej już części 

plebiscytu wśród nominowanych znalazła się cudowna bramka Patryka Lipskiego z sierpniowego meczu 

z Termalicą. W 53. minucie spotkania z ligowym beniaminkiem „Lipa” otrzymał podanie od Łukasza Surmy, 

obrócił się z piłką i nie zastanawiając się długo uderzył z okolic 25. metra na bramkę Sebastiana Nowaka, 

pakując futbolówkę w samo okienko. Internauci uznali to trafienie najładniejszym golem 6. Kolejki. 

Zdecydowane zwycięstwo w plebiscycie odniósł pomocnik „Niebieskich” Patryk Lipski. Na 

„petardę” Patryka oddano aż 45,5% głosów.  Jarosław Fojut z Pogoni Szczecin, który zajął drugie miejsce, 

uzyskał niewiele ponad 31%. 
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Ofiarna obrona Martina Konczkowskiego z jesiennego meczu z Koroną Kielce została w lutym najlepszą 

interwencją jesieni w Ekstraklasie. W starciu z Koroną „Konczi” dwukrotnie popisał się świetnymi interwencjami 

ratującymi chorzowian od straty bramek. W plebiscycie organizowanym przez serwis Ekstraklasa TV 

nominowana została obrona z 66. minuty spotkania, kiedy nasz defensor Ruchu zatrzymał strzał Łukasza 

Sierpiny. Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł obrońca Ruchu, Martin Konczkowski. Na tę interwencję oddano aż 

45,7% głosów. 

Bezbramkowo zremisowany mecz z Zagłębiem Lubin miał najwyższą oglądalność telewizyjną spośród 

wszystkich spotkań 22. kolejki Ekstraklasy. Piłkarscy kibice byli mocno spragnieni ligowej rywalizacji. Świadczą 

o tym wyniki oglądalności pierwszej wiosennej serii gier Ekstraklasy. Inauguracyjne spotkanie Ruchu 

z Zagłębiem Lubin z trybun chorzowskiego stadionu obserwowało blisko 8 tys. kibiców, natomiast transmisję 

w stacji Eurosport 2 oglądało aż 172 tys. osób! To największa widownia telewizyjna w całej 22. kolejce 

Ekstraklasy. Łącznie wszystkie spotkania pierwszej wiosennej serii gier obejrzało aż 945 tys. widzów. 

 

Wśród nominowanych do „KENO Bohater 23. Kolejki” znalazł się „Profesor z Cichej” – Łukasz 

Surma.„Surmik” był wyróżniającym się zawodnikiem Ruchu w derbach z Górnikiem. Rządził środkiem pola, 

odbierał, kreował grę „Niebieskich”. W pomeczowych relacjach rekordzista ligi pod względem liczby w stępów 

zebrał najwyższe noty spośród piłkarzy Ruchu. Naszego pomcnika wyróżniła również Ekstraklasa, która 

nominowała Łukasza do tytułu KENO Bohatera 23. Kolejki. 

Po przekonującym zwycięstwie w Wielkich Derbach Śląska przedstawicieli drużyny z Cichej nie mogło 

zabraknąć w zestawieniach najlepszych graczy 23. kolejki. Oficjalny serwis Ekstraklasy oraz główny nadawca – 

nc+, wyróżnili Łukasza Surmę i Patryka Lipskiego. 
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Nie tylko Surma i Lipski zostali dostrzeżeni po wspaniałej grze w WDŚ - Sport wyróżnił Michała Koja oraz 

Mariusz Stępińskiego. Ekstraklasa.net wyróżniła Oleksego i Surmę, natomiast „Sportowe fakty” Mazka, 

Surmę i Lipskiego.   

Bardzo dobry występ Kamila Mazka został doceniony przez ekspertów, dzięki czemu znalazł się 

w najlepszej jedenastce 25. kolejki Ekstraklasy. 

„Lipa” był jednym z bohaterów meczu z Pogonią w Szczecinie w 26. Kolejce - zdobywając dla „Niebieskich” 

dwie bramki. Najpierw pewnie wykorzystał rzut karny, a kilka chwil później wyprowadził chorzowian na 

prowadzenie precyzyjnym strzałem głową. W pomeczowych relacjach Patryk zebrał najwyższe noty spośród 

piłkarzy Ruchu. Naszego pomocnika wyróżniła również Ekstraklasa, która nominowała „Lipę” do tytułu KENO 

Bohatera 26. Kolejki. Świetny występ Patryka Lipskiego w meczu z Pogonią Szczecin, okraszony, dwoma golami, 

został doceniony przez oficjalny serwis Ekstraklasy i głównego nadawcę rozgrywek, nc +, którzy umieścili „Lipę” 

w zestawieniu najlepszych piłkarzy 26. kolejki. 

Również Putnocky był jednym z bohaterów zwycięskiego starcia w Szczecinie, popisując się kilkoma 

fantastycznymi interwencjami. Tytuł najlepszej interwencji w 26. serii gier zdobyła parada z 81. minuty, 

kiedy „Puto” dał próbkę swojego świetnego refleksu odbijając strzał Adama Gyurcso i ratując w ten sposób 

„Niebieskich” od straty trzeciego gola. Ta interwencja uzyskała aż 75,8% głosów. 

Mecz z Pogonią Szczecin zakończony zwycięstwem „Niebieskich” 3:2 miał najwyższą oglądalność 

telewizyjną spośród wszystkich spotkań 26. kolejki Ekstraklasy. 
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Starcie, do którego doszło w Szczecinie, było niezwykle emocjonujące. Niesamowite zwroty akcji, 5 bramek, 

rzuty karne i czerwona kartka. Zwycięstwo „Niebieskich” z trybun stadionu obserwowało niewiele ponad 4 tys. 

kibiców, natomiast transmisję w stacji Eurosport 2 oglądało aż 192 tys. osób. To największa widownia 

telewizyjna w całej 26. kolejce Ekstraklasy! Łącznie wszystkie spotkania tej serii gier obejrzało ponad milion 

widzów. 

Powołania Zawodników do reprezentacji Polski drużyn prowadzonych przez „Ruch” Chorzów 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Bartłomiej Zalewski ogłosił nazwiska zawodników powołanych na 

zgrupowanie selekcyjne. Wśród nominowanych znalazło się dwóch piłkarzy Akademii Ruchu – Mateusz Bogusz 

i Jakub Rudek, jako jedyni ze Śląska. Mateusz Bogusz występuje na pozycji pomocnika, a Jakub Rudek jest 

napastnikiem. Jesienią obaj byli podstawowymi zawodnikami zespołu Ruchu występującego w I Wojewódzkiej 

Lidze Trampkarzy Starszych (rocznik 2001). Obaj są również filarami reprezentacji Śląska w swojej kategorii 

wiekowej. Rudek jest najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie, a w poprzednim sezonie został królem 

strzelców rozgrywek. 

Pod koniec lutego selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Robert Wójcik powołał kadrę na dwumecz 

z Czechami. Wśród nominowanych znalazł się Przemysław Bargiel z Ruchu. Reprezentacja Polski do lat 16 

zremisowała 1:1 z Czechami w towarzyskim meczu, który odbył się w Niepołomicach. Całe spotkanie rozegrał 

nasz pomocnik. „Bargi” rozpoczął mecz w wyjściowej jedenastce i rozegrał pełne 80 minut, a w końcówce 

przejął opaskę kapitańską. Biało-czerwoni zremisowali z rówieśnikami zza południowej granicy 1:1 tracąc 

prowadzenie w ostatnich minutach spotkania. Wcześniej bramkę dla Polaków zdobył Sebastian Walukiewicz. 

Dodajmy, że Bargiel, który zimą trafił do pierwszej drużyny Ruchu, jest jedynym przedstawicielem śląskich 

klubów wśród zawodników powołanych do kadry prowadzonej przez trenera Roberta Wójcika. Reprezentacja 

nie dała żadnych szans rówieśnikom z Czech w rewanżowym meczu towarzyskim rozegranym w Niepołomicach. 

Biało-czerwoni wygrali pewnie 3:0, a jedną z bramek dla naszego zespołu zdobył Przemysław Bargiel 

„Bargi” rozpoczął mecz w wyjściowym składzie i rozegrał pełne 80 minut. Ponadto pełnił rolę kapitana zespołu. 

Młodzi Polacy byli stroną dominującą do początku spotkania. Swoją przewagę zdołali udokumentować 

w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Po uderzeniu Przemysława Bargiela z dystansu zakotłowało się 

w polu karnym Czechów. Piłka ponownie spadła pod nogi pomocnika Ruchu, który zwiódł jeszcze obrońcę 

i pewnym strzałem wyprowadził naszą reprezentację na prowadzenie. Po przerwie nadal dominowali Polacy, 
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którzy zdobyli dwie kolejne bramki za sprawą Tymoteusza Klupsia. Przemkowi, który ma już na koncie 13 

meczów w reprezentacji i zdobyte 3 gole, serdecznie gratulujemy kolejnego meczu i strzelonej bramki.  

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15 Bartłomiej Zalewski ogłosił nazwiska zawodników powołanych na 

towarzyski dwumecz z Walią. Wśród nominowanych znalazł się piłkarz Akademii Ruchu – Mateusz Bogusz. 

Mateusz występuje na pozycji pomocnika. Jest filarem reprezentacji Śląska w swojej kategorii wiekowej 

(rocznik 2001). Wcześniej był już powoływany na zgrupowania selekcyjne kadry narodowej. Bogusz rozpoczął 

starcie z Walijczykami na ławce rezerwowych. Na placu gry pojawił się od początku drugiej części gry, kiedy 

zmienił Bartosza Białka. Biało-czerwoni przegrali 0:1 po bramce straconej w pierwszych minutach spotkania. 

Jednakże reprezentacja wygrała w Newport 1:0 w meczu rewanżowym, a udział w sukcesie miał zawodnik 

Akademii Piłkarskiej Ruchu, Mateusz Bogusz. Bogusz rozpoczął mecz w wyjściowym składzie i rozegrał pełne 80 

minut. Młodzi Polacy zwyciężyli 1:0 po bramce Bartosza Marchewki. W końcówce spotkania rywale nie 

wykorzystali rzutu karnego. 

Zgrupowanie w Hiszpanii i towarzyska gra z Belgami to kolejny etap przygotowań naszej reprezentacji do 

turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy, który w dniach od 5 do 21 maja zostanie rozegrany 

w Azerbejdżanie. Podopieczni trenera  Zalewskiego  zagrają tam z Irlandią, Serbią oraz Czarnogórą. 

 Małkowski rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Na placu gry pojawił się w 77. minucie 

zmieniając Tymoteusza Puchacza z Lecha Poznań. W trakcie pierwszej połowy polskiej bramki strzegł 

natomiast Kamil Grabara. 

Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski Marcin Dorna ogłosił nazwiska zawodników powołanych na 

towarzyskie mecze z Finlandią i Białorusią. Wśród nominowanych znalazło się aż trzech piłkarzy Ruchu – Patryk 

Lipski, Kamil Mazek i Mariusz Stępiński. 

Łukasz Moneta z Ruchu Chorzów został dodatkowo powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski na 

towarzyskie mecze z Finlandią i Białorusią. Skrzydłowy „Niebieskich” nigdy wcześniej nie był powoływany do 

reprezentacji.  

Polska „Młodzieżówka” pokonała w meczu towarzyskim Finlandię 1:0. W zespole biało-czerwonych 

wystąpiło czterech piłkarzy Ruchu – Patryk Lipski, Kamil Mazek, Łukasz Moneta i Mariusz Stępiński, który 

strzelił jedyną bramkę dla Polaków. Spotkanie rozegrano na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy, który będzie 

jedną z aren przyszłorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy.  „Lipa”,  „Mazi”  i „Stępel” rozpoczęli mecz w 

wyjściowym składzie. W 32. minucie spotkania białoczerwoni objęli prowadzenie po precyzyjnej 

główce Stępińskiego, który wykorzystał dokładne dośrodkowanie Pawła Jaroszyńskiego. „Stępel” grał do 90. 

minuty, Mazek do 66., a „Lipa” jako jedyny zaliczył pełny mecz. Na ostatnie 6 minut na boisku pojawił się 

czwarty z „Niebieskich”, Łukasz Moneta, który zaliczył debiut w reprezentacji Polski. 

We Włocławku towarzyski mecz zagrały reprezentacje młodzieżowe, w którym Polska pokonała Białoruś 

3:0. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Mariusz Stępiński i Łukasz Moneta. Od początku spotkania 

zawodnicy młodzieżówki ruszyli do ataku. Bardzo aktywni w ataku był zarówno Mariusz Stępiński, jak i Adam 

Buksa. Efekt dobrej gry Polaków mogliśmy zauważyć już w 16. minucie spotkania, kiedy to pięknym uderzeniem 

z dystansu popisał się Buksa, wyprowadzając drużynę na prowadzenie. Podopieczni Marcina Dorny nie 

zwalniali tempa i cały czas atakowali. Kilka minut później fenomenalną okazję do zmiany rezultatu 

miałStępiński, ale napastnik „Niebieskich” został powalony w polu karnym przez obrońcę w momencie 

oddawania strzału. Arbiter spotkania uznał, że nie ma podstaw do podyktowania jedenastki. Łatwego życia na 

skrzydle nie miał natomiast Kamil Mazek, który był bardzo dobrze pilnowany zarówno przez obrońców 

Białorusi jak i pomocników. Dopiero w 45. minucie zdołał się urwać defensorom rywali. „Mazi” zszedł na lewą 

stronę i dośrodkował w pole karne do Stępińskiego, który na kilka sekund przed przerwą podwyższył 

prowadzenie Polaków na 2:0. Na przerwę nasza młodzieżówka schodziła w bardzo dobrych humorach. Druga 

część spotkania zaczęła się bardzo podobnie do pierwszej. W dalszym ciągu bardzo aktywny w ataku był 

Mariusz Stępiński. W 57. minucie boisko opuścił Mazek, który asystował przy bramce „Stępla”, a w jego 

miejsce pojawił się kolejny zawodnik „Niebieskich” – Łukasz Moneta. Polacy w drugiej połowie przez większość 

czasu kontrolowali przebieg meczu. W końcówce spotkania indywidualną akcją popisał się Krzysztof Piątek, 
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który wszedł w miejsce Stępińskiego. Napastnik Zagłębia Lubin minął kilku zawodników i uderzył z dystansu, ale 

niestety piłka minęła słupek bramki Białorusinów. W doliczonym czasie gry świetnie z kontrą wyszedł Piątek, 

który dostrzegł na lewym skrzydle niepilnowanego Monetę. Pomocnik „Niebieskich” ruszył na bramkę 

Białorusinów i uderzył z linii szesnastego metra przerzucając piłkę nad bramkarzem i podwyższając wynik na 

3:0. Młodzieżowa reprezentacja Polski podczas obecnego zgrupowania wygrała więc oba zaplanowane mecze 

z dużym udziałem zawodników Ruchu 

Inne wyróżnienia „Niebieskich” 

Absolutny rekordzista Ekstraklasy pod względem liczby występów – Łukasz Surma – znalazł się w gronie 

nominowanych w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna” w kategorii Ligowiec Roku 2015. Tak „Piłka Nożna” 

uzasadnia nominację „Surmika”: W październiku zaliczył mecz numer 500 na najwyższym poziomie 

rozgrywkowym w Polsce. Debiutował 27 lipca 1996 roku w barwach Wisły Kraków. Na szczycie Listy Przebojów 

Trójki królował wówczas utwór Varius Manx „Orła Cień”, Prezesem Rady Ministrów był Włodzimierz 

Cimoszewicz, a w Gabinecie Owalnym w Białym Domu Bill Clinton inicjował z Moniką Lewinsky słynną 

Zippergate, czyli aferę rozporkową. Wydawać by się mogło – wieki temu. Surma mimo 38 lat na karku wciąż 

utrzymuje równą, wysoką formę. W pierwszej części 2015 roku – od 14 lutego do 5 czerwca – wziął udział we 

wszystkich meczach chorzowskiego Ruchu na poziomie ekstraklasy. Na dodatek we wszystkich wspomnianych 

spotkaniach zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Jesienią nie było gorzej – były reprezentant Polski zaliczył 

21 meczów w ekstraklasie (tylko w spotkaniu z Cracovią opuścił boisko siedem minut przed końcem), dorzucił do 

tego dwa mecze w Pucharze Polski. Maszyna nie do zajechania, filar, nauczyciel i wzór do naśladowania dla 

wszystkich piłkarzy Ruchu – pisze tygodnik o Łukaszu Surmie. W meczu z Cracovią Łukasz Surma zanotował 250. 

występ w barwach Ruchu. Doświadczony pomocnik jest tym samym 22. zawodnikiem w historii klubu, któremu 

udało się osiągnąć tak pokaźną liczbę gier w „Niebieskiej” koszulce. 

W kategorii Ligowiec Roku nominowani zostali także Karol Linetty z Lecha Poznań, Rafał 

Murawski z Pogoni Szczecin oraz Nemanja Nikolić i Michał Pazdan z Legii Warszawa. 

Serwis statystyczny wziął pod lupę ligowców urodzonych 1 stycznia 1994 r. lub później i sprawdził jak często 

grają i jaki mają wpływ na wyniki osiągane przez swoje drużyny. W trwającym sezonie Ruch skorzystał z usług 

pięciu takich zawodników – Patryka Lipskiego, Kamila Mazka, Mariusza Stępińskiego, Macieja 

Urbańczyka i Kamila Włodyki, co stanowi blisko 21% spośród wszystkich graczy, którzy zakładali „Niebieskie” 

koszulki w tym sezonie. Liczba młodych graczy, którzy pojawiali się na ligowych boiskach w danym zespole 

może być jednak mylna. Często bowiem zaliczają oni jednorazowe, kilkuminutowe epizody, nie każdy jest 

ważnym ogniwem drużyny. Ważniejszym wskaźnikiem jest ten określający liczbę minut spędzonych przez 

młodzież na murawie. Tutaj Ruch zdecydowanie przeważa nad resztą stawki. Młodzi z Cichej rozegrali bowiem 

blisko 26% ogólnej liczby minut całej drużyny. Druga w tej klasyfikacji Jagiellonia może się pochwalić 

wskaźnikiem na poziomie 20,18%. Jeżeli chodzi o statystykę bramek - dominacja „Niebieskich” jest wręcz 

przygniatająca. Ruch zdobył w tym sezonie 29 bramek, z czego 15 padło łupem zawodników urodzonych 

1 stycznia 1994 lub młodszych. To aż 51,72% wszystkich goli drużyny z Chorzowa. W tej klasyfikacji drugie 

miejsce również zajmuje Jagiellonia, dla której młodzi zanotowali 25,81% wszystkich trafień. Powyższe 

wyliczenia nie mogą dziwić. W Chorzowie mocno postawiono na młodzież, a ta odwdzięcza się dobrą grą. 

Można się jedynie zastanawiać jak prezentowałyby się powyższe wskaźniki, gdyby w pełni zdrowi byli Michał 

Helik i Maciej Urbańczyk. Do momentu odniesienia kontuzji obaj byli podstawowymi piłkarzami zespołu. 

Dodajmy jeszcze, że w kadrze „Niebieskich” znajdziemy jeszcze kilku innych przedstawicieli młodego pokolenia, 

którzy czekają na swoją szansę w Ekstraklasie, że wymienimy tylko Konrada Korczyńskiego, Łukasza 

Monetę, Łukasza Siedlika, Miłosza Trojaka, czy niespełna 16-letniego Przemysława Bargiela.  

Od 23. kolejki Ekstraklasy bramki i fragmenty meczów ligi polskiej mogą oglądać widzowie aż 

w pięćdziesięciu krajach. Wszystko za pośrednictwem TVP Info, które swoim zasięgiem objęło Europę, 

północną Afrykę oraz Bliski Wschód. Na początek świat zobaczył jak „Niebiescy” ogrywają Górnika! Dzięki 
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udzieleniu licencji przez Ekstraklasę SA i MP&Silva stacji TVP Info kibice mogą zobaczyć 5 minut materiału 

wideo z każdej kolejki najważniejszych piłkarskich rozgrywek w Polsce w programach: Echa Stadionów, 

Sportowa Sobota, Sportowa Niedziela oraz Sportowy Wieczór.Bramki Stępińskiego, asysty Lipskiego, rajdy  

Mazka, wślizgi Grodzickiego, odbiory Surmy, parady Putnockiego oraz największe futbolowe  emocje dostępne 

są teraz poprzez platformy satelitarne m.in. w Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, we Włoszech, na Cyprze, 

w Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, ale również w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 

początku sezonu mecze Ekstraklasy rozgrywane od piątku do poniedziałku można oglądać poza granicami Polski 

na żywo w kanale Dailymotion (Dailymotion.com/Ekstraklasa). Obecnie transmisje na okres testowy dostępne 

są bezpłatnie. Tzw. pakiet news access do rozgrywek Ekstraklasy jest ponadto w posiadaniu Telewizji Polsat i ITI 

Neovision. Dzięki temu fragmenty meczów Ekstraklasy wzbogacają serwisy informacyjne na antenach Polsatu 

i TVN. Kibice mogą ponadto oglądać fragmenty meczów w TVP1, w magazynie GOL po głównym wydaniu 

Wiadomości w każdy wtorek oraz sobotę. W tym sezonie magazyn gromadzi średnią widownię na poziomie 2,3 

mln osób. 

Zimowe okno transferowe 

Niewątpliwie największym transferem zimowego okna było przejście Kamila Grabary do FC Liverpoolu. 

Czołowe kluby angielskie zainteresowały się  utalentowanym bramkarzem Ruchu już jesienią ubiegłego roku. 

Oprócz Liverpoolu, Grabarę chciały mieć u siebie takie zespoły jak Manchester City czy Manchester United. 

Ostatecznie nasz Klub oraz sam zawodnik doszli do porozumienia z „The Reds”, jednym z najbardziej 

utytułowanych angielskich klubów. Liverpool ma na swoim koncie m.in. 18 tytułów mistrzowskich, siedem 

krajowych pucharów czy 5 Pucharów Europy. 17-letni Grabara to jeden z największych talentów Akademii 

Piłkarskiej Ruchu Chorzów. Urodził się 8 stycznia 1999 r. w Rudzie Śląskiej. Na Cichą trafił ponad 3 lata temu. 

Szybko okazało się, że zdecydowanie przerasta swoją kategorię wiekową. Już w sezonie 2013/2014 trenował 

z drużyną Centralnej Ligi Juniorów (wówczas rocznik 1995), a od kolejnego pracował już z pierwszym zespołem 

i podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt wiążący go z Ruchem do połowy 2018 r. Jesienią zadebiutował 

w seniorskim futbolu w meczu rezerw „Niebieskich”. 

Dwuletni kontrakt z Ruchem podpisał doświadczony pomocnik Łukasz Hanzel. 29-letni Hanzel pojawił się 

przy Cichej dzień po rozpoczęciu przygotowań do rundy wiosennej. Po przejściu testów medycznych dołączył do 

drużyny przebywającej na zgrupowaniu w Kamieniu. Wystąpił także we wszystkich tegorocznych sparingach 

„Niebieskich”. Ostatecznie doświadczony piłkarz, pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, związał się z Ruchem 

umową obowiązującą do 31 grudnia 2017 r. Łukasz Hanzel urodził się w Cieszynie. Jest wychowankiem LKS 

Pogórze. W swojej dotychczasowej karierze reprezentował także barwy Beskidu Skoczów, Rozwoju Katowice, 

Zagłębia Lubin (debiut w Ekstraklasie) i Piasta Gliwice. Ostatnie pół roku spędził w Wigrach Suwałki notując 12 

pierwszoligowych występów, w których strzelił 3 gole. Na swoim koncie ma także 152 mecze i 9 bramek 

w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

Niespełna 16-letni Przemysław Bargiel z Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów związał się z „Niebieskimi” 

pierwszą profesjonalną umową. Kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2018 r. Bargiel rozpoczął 

treningi piłkarskie w UKS Ruch Chorzów. Na Cichą trafił w 2013 r. Jego nieprzeciętny talent sprawił, że 

regularnie grywał ze starszymi od siebie. Wiosną ubiegłego roku zadebiutował w Centralnej Lidze 

Juniorów. Przemek ma już za sobą także nieoficjalny debiut w pierwszym zespole „Niebieskich. Wystąpił w 

pierwszym zimowym sparingu chorzowian z czeską Opavą. Bargiel to także etatowy kapitan reprezentacji Polski 

w swojej kategorii wiekowej, w której zanotował dotąd 11 spotkań.  

22-letni pomocnik Michał Rzuchowski nie jest już zawodnikiem „Niebieskich”. Klub rozwiązał z nim 

kontrakt za porozumieniem stron. Michał Rzuchowski urodził się 27 grudnia 1993 r. w Szczecinie. Jest 

wychowankiem Salosu. W 2009 roku trafił do Legii Warszawa, gdzie grał w zespołach juniorów i Młodej 
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Ekstraklasy. Następnie występował w pierwszoligowej Arce Gdynia. Piłkarzem Ruchu został latem 2014 r., 

jednak pierwsze półrocze przy Cichej stracił z powodu kontuzji. Wiosnę 2015 r. spędził na wypożyczeniu w Arce, 

a w lipcu ponownie pojawił się w Chorzowie. Jesienią trenował z pierwszym zespołem jednak nie zdołał 

zadebiutować w Ekstraklasie. Występował w rezerwach Ruchu strzelając 5 goli w 14. meczach. W drugiej 

połowie stycznia Michał rozpoczął testy w pierwszoligowym klubie  Drutex - Bytovia, z którym związał się 

półtorarocznym kontraktem. 

23-letni pomocnik Michał Szewczyk nie jest już zawodnikiem „Niebieskich”. Klub rozwiązał z nim kontrakt 

za porozumieniem stron. Michał Szewczyk urodził się 17 października 1992 r. w Chorzowie. Jest 

synem Mieczysława, byłego wieloletniego piłkarza Ruchu, mistrza Polski z 1989 r. Pierwsze piłkarskie kroki 

stawiał w klubach Astra Spytkowice, Skawa Wadowice i Zatorzanka Zator. Następnie przez kilka lat związany był 

z Wisłą Kraków. W tym klubie zaliczył swój pierwszy występ w Ekstraklasie. Latem 2014 r. związał się z Ruchem. 

W „Niebieskiej” koszulce debiutował w rewanżowym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy z FC Vaduz (0:0). W 

pierwszym zespole rozegrał łącznie 11 spotkań. Ponadto zanotował 30 gier i 8 goli w drużynie rezerw. Od trzech 

tygodni „Szewa” przebywał na testach w pierwszoligowym MKS-ie Kluczbork, a dzisiaj związał się z tym klubem 

półroczną umową. 

 

ISTOTNE ZDARZENIA II KWARTAŁU 2016 ROKU (IV KWARTAŁU ROKU OBRACHUNKOWEGO 2015/2016) 

W badanym kwartale udało się utrzymać tendencję spadkową kosztów działalności operacyjnej , co 

zostało osiągnięte dzięki realizowanym przez Zarząd działaniom naprawczym.  

Na rejestrację oczekuje na emisja akcji na okaziciela serii „S” w kwocie 2,7 mln. zł. 

W badanym okresie został osiągnięty dodatni wynik na działalności operacyjnej . Dzięki ugodzie 

i spełnieniu przez klub jej warunków uzyskano umorzenie części zobowiązań finansowych z tytułu umów cesji 

wierzytelności.  

Mimo zmian w zarządzie nadal będzie prowadzona dotychczasowa polityka naprawcza oraz ostrożna 

polityka transferowa ( w przypadku pozyskiwania nowych zawodników). Planuje się także  finalizację 

transferów zawodników do innych klubów w następnych kwartałach. 

13 maja 2016 roku „Ruch” Chorzów otrzymał licencję na grę w Ekstraklasie na sezon 2016/2017. Na mocy 

uchwały piłkarskiej centrali Ruch będzie mógł występować w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym 

sezonie, ale Komisja postanowiła objąć „Niebieskich” nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Ponadto 

Komisja nałożyła na Ruch sankcję ograniczenia łącznego budżetu wynagrodzeń pracowników, w tym 

zawodników do wysokości przewidzianej w złożonej przez Klub prognozie finansowej. 

Emitent na początku maja zawarł umowy z Miastem Chorzów i Centrum Przedsiębiorczości, na mocy 

których klub z Cichej otrzymał 18-milionową pożyczkę. Ruch znalazł się w trudnej sytuacji w związku ze 

zmianami właścicielskimi funduszu, który w ostatnich latach zapewniał płynność finansową Klubu. Nowe 

władze spółki zażądały spłaty całości zobowiązań. Ruch zawarł porozumienie z funduszem,  zgodnie z którym 

wierzytelności zostały zredukowane z 22 do 12 mln zł. 31 marca Radni Miasta Chorzów przyjęli poprawkę do 

budżetu umożliwiającą Prezydentowi udzielenie Ruchowi pożyczki. 

Decyzją chorzowskich radnych podległa miastu spółka Centrum Przedsiębiorczości została dokapitalizowana 

kwotą 12 mln zł. Formalnie Ruch otrzymał więc 6 mln zł pożyczki od Miasta i 12 mln zł od Centrum 

Przedsiębiorczości.  
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23 czerwca przy Cichej odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Ruch Chorzów, na którym 

powołano nowego Członka Zarządu. 

W skład Zarządu Klubu, z ramienia udziałowca – Miasta Chorzów, wszedł Rafał Byrczek. 

W 2016 roku rekord frekwencji na stadionach boisk Ekstraklasy został pobity już po raz czwarty! W 29. 

kolejce średnia frekwencja przekroczyła 12 tysięcy fanów na mecz. Ekstraklasa większości fanów kojarzy się 

z nowoczesnością i profesjonalizmem (66% badanych) oraz bezpieczeństwem i rzetelnością (53% badanych). Co 

ważne, obraz ten wciąż się poprawia. Według kibiców pytanych na stadionach przez firmę badawczą Millward 

Brown, Ekstraklasa to wciąż jednak miejsce męskich spotkań i przyjaźni – tak twierdzi 73% ankietowanych. 

Ponad 90% uważa, że dzięki zmianom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zakup wejściówek nie jest 

już problemem. 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

W związku z wycofaniem przez klub Lechia Gdańsk skargi do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy 

PKOl, w sprawie decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN o nałożeniu na klub sankcji w postaci 

ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2015/16 „Ruch” Chorzów pozostał w grupie 

mistrzowskiej.  

Rezerwy „Ruchu” Chorzów rozegrały w ostatnim kwartale dwanaście kolejek, jednakże zajęta 11 pozycja 

spowodowała spadek drużyny do IV ligi.  Ruch II Chorzów pięć razy zakończył spotkania z dorobkiem trzech 

punktów z drużynami Piast II Gliwice, Grunwald Ruda Śląska, Pniówek Pawłowice Śląskie, Podbeskidzie II BB 

oraz LKS Czaniec.  

Młodzieżowa Drużyna Niebieskich również nie utrzymała się w Centralnej Lidze Juniorów.  Zajęte na koniec 

sezonu 13-te miejsce spowodowało spadek drużyny do I Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych.  

Gra „Niebieskich” w mediach 

Bezbramkowo zremisowany mecz z Legią Warszawa miał najwyższą oglądalność telewizyjną spośród 

wszystkich spotkań 32. kolejki Ekstraklasy. Starcie, do którego doszło we wtorek przy Cichej, było niezwykle 

emocjonujące, a „Niebiescy” byli o włos od pokonania lidera tabeli. Spotkanie wzbudziło spore zainteresowanie 

nie tylko wśród kibiców Ruchu, ale także telewidzów. Mecz z Legią obserwowało z trybun chorzowskiego 

stadionu 8 300 fanów, natomiast transmisję w stacji Canal+ oglądało aż 158 tys. osób! To największa widownia 

telewizyjna w całej 32. kolejce Ekstraklasy! Łącznie wszystkie spotkania pierwszej wiosennej serii gier obejrzało 

aż 652 tys. widzów. 
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W meczu przeciwko Legii z bardzo dobrej strony zaprezentował się cały zespół Ruchu. Dwóch piłkarzy 

„Niebieskich” – Łukasza Monetę i Patryka Lipskiego, eksperci z Ekstraklasy, nc + i Onetu wytypowali do 

Jedenastki 32. Kolejki. 

 

 

Powołania Zawodników do reprezentacji Polski drużyn prowadzonych przez „Ruch” Chorzów 

Napastnik Ruchu Mariusz Stępiński znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na Mistrzostwa 

Europy we Francji. Selekcjoner Adam Nawałka powołał w sumie 28. zawodników, w tym czterech bramkarzy. 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2015 r. DO 30.06.2016 r.  str. 81 
 

Nominowanych, w tym Mariusza Stępińskiego, czekała  rywalizacja o 23 miejsca w drużynie, która wyjedzie na 

mistrzostwa do Francji.  30 maja Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka ogłosił ścisłą kadrę na 

Mistrzostwa Europy we Francji. Wśród wybrańców znalazł się napastnik Ruchu, Mariusz Stępiński. Spośród 

zawodników, którzy przygotowywali się do turnieju na zgrupowaniach w Juracie i Arłamowie w kadrze na Euro 

zabrakło miejsca dla Przemysława Tytonia, Pawła Dawidowicza i byłego piłkarza „Niebieskich”, Artura Sobiecha. 

Wcześniej z powodu kontuzji wypadli Paweł Wszołek i Maciej Rybus. „Stępel” jest pierwszym w historii 

piłkarzem Ruchu, który będzie miał szansę występu na Mistrzostwach Europy. 

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Robert Wójcik 24 kwietnia powołał zawodników na 

zgrupowanie kadry turniej UEFA U-16 Development, który zostanie rozegrany w naszym kraju. Wśród 

nominowanych znalazł się Przemysław Bargiel z Ruchu. Przemek Bargiel to jeden z najbardziej utalentowanych 

piłkarzy Ruchu. Zimą dołączył do pierwszej drużyny „Niebieskich”, związał się z Klubem profesjonalnym 

kontraktem i wyjechał z zespołem na zimowe zgrupowanie na Cypr. Na początku kwietnia został zgłoszony do 

rozgrywek Ekstraklasy. Jest także etatowym reprezentantem Polski w swojej kategorii wiekowej. W biało-

czerwonych barwach rozegrał dotąd 15 spotkań, w których strzelił 3 gole. Polska reprezentacja U-16 wygrała 

cały turniej.   

Inne wyróżnienia „Niebieskich” 

„Ruch” Chorzów jest klubem, gdzie gra najwięcej polskich zawodników. W poniższym zestawieniu pod 

uwagę została liczba minut spędzonych na ligowych boiskach przez naszych rodaków. Polacy z Cichej rozegrali 

blisko 88% ogólnego czasu gry. 

Klub Minuty 

ogółem 

Obcokrajowcy Polacy 

liczba Minuty % liczba Minuty % 

Ruch 29624 3 3491 11,8 23 26133 88,2 

Pogoń 29681 5 5463 18,4 21 24218 81,6 

Termalica 29644 9 6670 22,5 20 22974 77,5 

Górnik 29601 10 8217 27,8 26 21384 72,2 

Łęczna 29477 8 8339 28,3 19 21138 71,7 

Jagiellonia 29584 9 9073 30,7 23 20511 69,3 

Wisła 29628 8 9379 31,7 22 20249 68,3 

Cracovia 29700 9 9745 32,8 16 19955 67,2 

Lechia 29529 14 10171 34,4 17 19358 65,6 

Śląsk 29691 11 10829 36,5 18 18862 63,5 

Podbeskid

zie 

29460 11 10787 36,6 20 18673 63,4 

Zagłębie 29654 7 11013 37,1 19 18641 62,9 
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Legia 29665 10 11832 39,9 19 17833 60,1 

Korona 29689 11 13826 46,6 17 15863 53,4 

Lech 29690 14 15306 51,6 15 14384 48,4 

Piast 29684 11 16550 55,8 13 13134 44,2 

 

Niebiescy” są nie tylko najbardziej polskim klubem w ligowej stawce. To także przy Cichej najchętniej 

stawia się na młodych piłkarzy.  

W sezonie 2015/2016 w Chorzowie bardzo odważnie postawiono na młodych zawodników, którzy w dużej 

mierze stanowili o sile zespołu, zwłaszcza ofensywnej. Znajduje to potwierdzenie w statystykach. W trakcie 

rozgrywek w zespole Ruchu oglądaliśmy ośmiu młodych Polaków i to właśnie młodzież „Niebieskich” grała 

najwięcej w całej lidze! 

Patryk Lipski (1994),  Kamil Mazek (1994),  Mariusz Stępiński (1995)  Maciej Urbańczyk (1995),  Łukasz 

Moneta (1994),  Łukasz Siedlik (1997),  Kamil Włodyka (1994) i najmłodszy z tego grona Przemysław 

Bargiel(2000) uzbierali łącznie aż 9674 minuty! Młodzi chorzowianie byli czołowymi postaciami 

zespołu. Mariusz Stępiński w 34. występach zdobył 15 bramek, co czyni go najskuteczniejszym Polakiem 

w Ekstraklasie. Gdy dodamy do tego cztery trafienia Lipskiego i trzy Mazka, wychodzi na to, że trio młodych 

chorzowian zdobyło łącznie 22 bramki, czyli aż 55% ogólnego dorobku Ruchu w zakończonym sezonie. 

„Niebieska” młodzież zdominowała rozgrywki, co potwierdza poniższa tabela, zawierająca również dane 

dotyczące pozostałych ligowych drużyn. 

Kolejno: nazwa klubu, liczba młodych zawodników w sezonie (urodzeni w 1994 i później), łączna liczba 

minut młodzieży, procentowy udział młodych w ogólnym czasie gry całego zespołu, liczba strzelonych bramek. 

1 Ruch Chorzów 8 9674 26,47 22 

2 Jagiellonia Białystok 11 8017 21,96 12 

3 Lech Poznań 7 6517 17,80 11 

4 Zagłębie Lubin 8 4985 13,63 13 

5 Cracovia 6 4701 12,83 6 

6 Pogoń Szczecin 8 3838 10,48 2 

7 Piast Gliwice 5 3270 8,94 1 

8 Korona Kielce 4 2911 7,95 5 

9 Wisła Kraków 10 2869 7,85 0 

10 Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 2767 7,61 0 

11 Lechia Gdańsk 5 1600 4,39 2 
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12 Śląsk Wrocław 5 1470 4,02 1 

13 Górnik Łęczna 1 1184 3,25 0 

14 Górnik Zabrze 6 1114 3,05 0 

15 Legia Warszawa 2 390 1,07 0 

16 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1 350 0,96 1 

 

Szczegółowy dorobek „Niebieskiej” młodzieży: 

Patryk Lipski 

36 meczów, 3109 minut, 4 bramki, 6 asyst 

Mariusz Stępiński 

34 mecze, 2639 minut, 15 bramek, 2 asysty 

Kamil Mazek 

28 meczów, 2209 minut, 3 bramki, 4 asysty 

Maciej Urbańczyk 

10 meczów, 822 minuty 

Łukasz Moneta 

13 meczów, 776 minut, 1 asysta 

Przemysław Bargiel 

4 mecze, 87 minut 

Łukasz Siedlik 

2 mecze, 27 minut 

Kamil Włodyka 

1 mecz, 5 minut 

Matus Putnocky, Patryk Lipski i Mariusz Stępiński znaleźli się w gronie kandydatów do nagród 

Ekstraklasy.  Słowacki golkiper „Niebieskich” został nominowany w kategorii bramkarza sezonu. Rywalizował 

będzie z Jakubem Szmatułą,  Jasminem Buriciem,  Emilijusem Zubasem  i Arkadiuszem Malarzem. W gronie 

najlepszych napastników znalazł się Mariusz Stępiński. Innymi kandydatami do miana snajpera sezonu 

zostali Namanja Nikolić,  Deniss Rakels,  Flavio Paixao i Airam Cabrera.  Z kolei Patryk Lipski został nominowany 

w kategorii odkrycia roku, gdzie konkurował będzie z  Bartoszem Kapustką,   Jakubem Czerwiński,  Krzysztofem 

 Piątkiem i Adamem Mójtą. 

 Jakub Arak - 21-letni napastnik podpisał pod koniec czerwca kontrakt z „Niebieskimi”. Umowa 

będzie obowiązywać przez najbliższe trzy lata. Arak ma 21 lat. Jest wychowankiem Victorii Głosków. Od 2006 

r. jest związany z Legią Warszawa. Ostatnie dwa lata spędził na zasadzie wypożyczenia w Zagłębiu Sosnowiec. 

W poprzednim sezonie wystąpił w 31. meczach na zapleczu Ekstraklasy. Strzelił w nich 8 bramek. Jest 

młodzieżowym reprezentantem Polski.  

Zakończenie kontraktów  
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 Między słupkami chorzowskiej bramki nie zobaczymy w sezonie 2016/2017 Matusa Putnockiego. 

Słowak przeszedł do Lecha Poznań. 

Jego umowa z Ruchem wygasła 30 czerwca 2016 r. i nie została przedłużona. „Puto” zdecydował się 

bowiem zmienić barwy klubowe. Matúš Putnocký urodził się 1 listopada 1984 r. w Preszowie. Jest 

wychowankiem BŠK Bardejów. Występował również m.in. w MFK Koszyce i Slovanie Bratysława, z którym 

zdobył dwa tytuły mistrza Słowacji oraz krajowy puchar. Na Cichą trafił w styczniu 2015 r. z MFK 

Ružomberok i od razu stał się podstawowym golkiperem „Niebieskich”. Przebojem wdarł się do polskiej 

Ekstraklasy. Jego interwencje uratowały chorzowianom wiele ligowych punktów, a także wielokrotnie 

zwyciężały w plebiscytach na najlepsze interwencje. Dotychczas „Puto” zanotował 52. występy w barwach 

Ruchu. Od momentu przyjścia na Cichą opuścił tylko jedno ligowe spotkanie.  

Wygasający z końcem czerwca kontrakt Marka Szyndrowskiego z „Niebieskimi” nie został przedłużony. 

Marek Szyndrowski urodził się 30 października 1980 roku w Świętochłowicach. Jest wychowankiem Ruchu. 

W pierwszym zespole zadebiutował jesienią 2000 roku w wyjazdowym meczu III rundy Pucharu Polski 

z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski, który chorzowianie wygrali 3:1. Pierwszy występ w ekstraklasie zanotował 

miesiąc później w przegranym meczu z Legią (1:4). Latem 2004 roku „Skuter” przeniósł się do Korony Kielce, 

gdzie grał do końca sezonu 2006/2007. Następnie na zasadzie wypożyczenia trafił na rok do Arki Gdynia. 

Rozgrywki 2008/2009 ponownie spędził w Kielcach, a po sezonie związał się z GKS-em Bełchatów. Na Cichą 

powrócił w listopadzie 2010 r. W barwach Ruchu rozegrał łącznie 189 spotkań (145 w ekstraklasie, 24 w II lidze, 

14 w Pucharze Polski, 2 w Pucharze Ligi i 4 w europejskich pucharach). Z „Niebieskimi” zdobył dwa medale 

mistrzostw Polski – „srebro” w 2012 r. i „brąz” w 2014 r. 

Z końcem czerwca wygasł również kontrakt Marka Zieńczuka z „Niebieskimi”. „Zieniu” opuścił Ruch po 

ponad 5 latach gry. Marek Zieńczuk urodził się 24 września 1978 r. w Gdańsku. Karierę rozpoczynał 

w miejscowych klubach – Polonii i Lechii. Wiosną 2000 roku był już piłkarzem Amiki Wronki, w barwach której 

zadebiutował w ekstraklasie. Latem 2004 przeniósł się do krakowskiej Wisły, w której spędził 5 lat i trzykrotnie 

świętował zdobycie mistrzostwa Polski. W sezonie 2009/2010 występował w greckim  AÓ Xánthi. Jesienią 2011 

wrócił do Lechii, lecz już po kilku miesiącach przeniósł się na Cichą, gdzie podpisał wówczas 1,5-roczny kontrakt. 

Ostatecznie spędził w Chorzowie pięć i pół roku. W „Niebieskich” barwach rozegrał w sumie 177 spotkań, 

w których strzelił 18 bramek. Z Ruchem zdobywał wicemistrzostwo Polski w 2012 r. oraz 3. miejsce w 2014 r. 

W polskiej Ekstraklasie wystąpił łącznie aż 416 razy, co daje mu 5. miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Strzelił 

w nich 73 bramki. 

Drużyna pożegnała również z końcem czerwca Tomasza Podgórskiego. Po niespełna roku 30-letni 

pomocnik opuszcza klub z Cichej, a w zbliżającym się sezonie będzie reprezentował barwy pierwszoligowego 

Podbeskidzia Bielsko-Biała. Tomasz Podgórski urodził się 30 grudnia 1985 r. w Gliwicach. Od początku swojej 

kariery związany był z miejscowym Piastem. W tym klubie zaczynał piłkarskie treningi. Przy Okrzei występował 

aż do końca sezonu 2014/2015, z półroczną przerwą na grę w Zawiszy Bydgoszcz wiosną 2010 r. Do Ruchu trafił 

w lipcu ubiegłego roku. W zespole „Niebieskich” zadebiutował pod koniec sierpnia w wyjazdowym meczu 

z Zagłębiem Lubin. Łącznie zanotował 27 występów z „eRką” na piersi strzelając jedną bramkę.  

Wygasający z końcem czerwca kontrakt Konrada Korczyńskiego z Ruchem nie został przedłużony. 21-latek 

opuści klub z Cichej. Korczyński urodził się 26 września 1994 r. w Gryfinie. Jest wychowankiem klubu Łabędź 

Widuchowa. Futbolu uczył się także w Energetyku Gryfino i Salosie Szczecin skąd na początku 2012 r. trafił do 

Ruchu. Początkowo występował w zespołach juniorów starszych i Młodej Ekstraklasy. Latem 2013 r. został 

włączony do kadry I zespołu, grał jednak w rezerwach. Sezon 2014/2015 spędził na wypożyczeniu 

w drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg. Po powrocie do Chorzowa znalazł się w drugim zespole, a jesienią ubiegłego 

roku ponownie zaczął treningi z pierwszą drużyną. Nie zdołał jednak zadebiutować w meczu o stawkę. Zaliczył 

natomiast 52 występy w trzecioligowych rezerwach, strzelił w nich 3 bramki. 
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Podobnie Kamil Włodyka - 21-letni pomocnik żegna się z czternastokrotnym Mistrzem Polski. Kamil 

Włodyka urodził się 11 października 1994 r. w Jaworznie. Treningi piłkarskie rozpoczął w miejscowej 

Szczakowiance. Następnie występował w MCKiS Sokół. Do Ruchu przeszedł latem 2010 r. Po dwóch latach 

spędzonych w drużynie Młodej Ekstraklasy trafił do I zespołu, w którym debiutował w październiku 2012 r. 

w wyjazdowym meczu z Polonią Warszawa. Wiosnę 2015 r. spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowej 

wówczas Termalice Bruk-Bet Nieciecza. Latem ubiegłego roku znów pojawił się przy Cichej, ale w minionym 

sezonie zanotował tylko jeden występ w Ekstraklasie, grał głównie w rezerwach. Dotychczas w pierwszym 

zespole Ruchu rozegrał łącznie 40 spotkań (37 w lidze, 1 w Pucharze Polski i 3 w europejskich pucharach). 

Strzelił w nich jedną bramkę. W czerwcu 2014 r. świętował z „Niebieskimi” zdobycie brązowego medalu 

mistrzostw Polski.  

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W ROKU OBRACHUNKOWYM 2015/2016 

DZIAŁANI MARKETINGOWE W III KWARTALE 2015 

Początek trzeciego kwartału roku 2015 to zarazem rozpoczęcie kolejnego sezonu rozgrywek ekstraklasowych, 

podczas którego „Ruch” Chorzów zainicjował prestiżowy, wieloelementowy projekt zatytułowany „14 

Powodów Do Dumy”. W ramach akcji klub podjął szereg działań marketingowych mających na celu 

promowanie klubu i miasta poprzez przypominanie kibicom o wspaniałej, 95-letniej historii „Ruchu” Chorzów, 

oddanie czci jego najwybitniejszym zawodnikom, okazanie szacunku Ludziom Pracy – górnikom i hutnikom, 

którzy przyczynili się do rozwoju naszego regionu oraz podkreślenie przywiązania klubu do śląskiej tradycji. 

Pierwszym i jednocześnie najbardziej wyeksponowanym elementem projektu  „14 Powodów Do Dumy” było 

przyozdobienie stadionu przy Cichej billboardami przedstawiającymi legendarnych piłkarzy „Ruchu”. 

Podobizny wybitnych graczy „Niebieskich” zostały umieszczone  w kilku miejscach stadionu. W drodze na obiekt 

zobaczyć można 14 banerów prezentujących wszystkie drużyny mistrzowskie, już na terenie stadionu znalazły 

się podobizny m.in. Gerarda Cieślika, Ernesta Wilimowskiego czy Krzysztofa Warzychy, a idąc dalej dotrzeć 

można do alei najlepszych strzelców „Ruchu”. Banery z podobiznami legendarnych zawodników umieszczone 

zostały również na koronie stadionu.  

Kolejną częścią składową „14 Powodów Do Dumy” jest inicjatywa, w ramach której na mecze rozgrywane 

przy Cichej zapraszani są mieszkańcy „Niebieskich” miast. Akcja polega na przekazywaniu puli 1920 biletów 

na mecze organizowane przez „Ruch” Chorzów w cenie 1 złotego dla mieszkańców wybranego śląskiego 

miasta lub kilku mniejszych miast. Jako pierwsi zaproszenie otrzymali mieszkańcy Chorzowa. Na każdy kolejny 

mecz „Ruch” Chorzów zapraszał inne miasto. Bilety za złotówkę otrzymały już m.in.: Ruda Śląska, Siemianowice 

Śląskie, Świętochłowice, Katowice, Zabrze, Mysłowice, Jaworzno, Imielin.  

Następnym elementem projektu „14 Powodów Do Dumy” było przekazanie puli darmowych karnetów na 

mecze „Ruchu” Chorzów dla pracowników hut i kopalń. Inicjatywa ta miała na celu uhonorowanie Ludzi Pracy, 

którzy przez dziesięciolecia tworzyli klub, grali w nim i kibicowali mu w trakcie boiskowych rywalizacji. Wielu z 

wybitnych piłkarzy „Ruchu” łączyło grę w futbol z ciężką pracą w hutach i kopalniach. Dla Ludzi Pracy piłka 

nożna od lat stanowi ważny element życia, a „Ruch” Chorzów bez nich nie osiągnąłby tak wielu sukcesów. 

Dlatego też Ludziom Pracy, którzy są nierozłącznie związani z „Ruchem”, klub nadał miano bohaterów i chcąc 

oddać im należny hołd przekazał darmowe karnety na mecze 14-krotnych mistrzów Polski. Projekt realizowały 

był ponad podziałami kibicowskimi, a co za tym idzie zaproszenie do udziału w akcji otrzymały również zakłady 

pracy m.in. z Zabrza, Gliwic i Bytomia. Warto nadmienić, iż inicjatywa klubu spotkała się z dużym uznaniem i 

zainteresowaniem wśród pracowników hut i kopalń. 

W ramach akcji „14 Powodów Do Dumy” „Ruch” Chorzów przygotował również zupełnie nowatorski zestaw 

meczowy składający się z żółtej koszulki, niebieskich spodenek i żółtych getrów. Barwy strojów wyjazdowych 
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chorzowskiej drużyny nawiązują do śląskiej tożsamości klubu, w której „Ruch” Chorzów jest silnie 

zakorzeniony. Warto podkreślić, że zawodnicy „Niebieskich” zagrali w żółtych barwach pierwszy raz w dziejach 

klubu.  

Chcąc przypominać kibicom o bogatej historii „Ruchu” Chorzów, przed każdym domowym meczem 

„Niebieskich” przygotowywane są broszury ze zdjęciami i krótką historią każdego mistrzowskiego tytułu. 

Broszury wydawane są w liczbie 500 sztuk i dostępne nieodpłatnie w Strefie Kibica.  

„Ruch” Chorzów od wielu lat przywiązuje ogromną wagę do akcji prospołecznych i edukacyjnych. Oprócz 

wprowadzonych już wcześniej i nadal kontynuowanych projektów „Szkoła w Ruchu” i „Futbolandia” w trzecim 

kwartale bieżącego roku, w nawiązaniu do projektu „14 Powodów Do Dumy”, powstała kolejna inicjatywa 

skierowana do dzieci i młodzieży ze śląskich przedszkoli i szkół nosząca tytuł „Niebieska Lekcja Historii”. 

W ramach akcji wychowankowie szkół i przedszkoli mają okazję zwiedzić stadion przy Cichej, poznać 

najważniejsze fakty z bogatej historii klubu, obejrzeć fragment treningu pierwszego zespołu „Niebieskich”, a na 

zakończenie spotkać się zawodnikami. Każda placówka biorąca udział w akcji otrzymuje również bezpłatne 

zaproszenie na dowolny mecz „Ruchu” Chorzów rozgrywany przy Cichej.  

Oprócz autorskich akcji „Ruchu” Chorzów, klub zaangażował się również w projekt stworzony przez 

Stowarzyszenie Kibiców „Ruchu” Chorzów „Niebiescy” pod hasłem „Niebieski Opiekun”. W ramach tej 

inicjatywy każdy sympatyk klubu, który odwiedzi Strefę Kibica będzie mógł zakupić karnet dla dziecka, którego 

rodzice, z powodu trudnej sytuacji materialnej, nie mogą sobie na to pozwolić. 

Początek nowego sezonu wiąże się z inauguracją sprzedaży karnetów. W sezonie 2015/2016 miała miejsce 

najwyższa w historii sprzedaż abonamentów. Kibice łącznie zakupili 4525 kart wstępu na mecze „Niebieskich”. 

Warto zaznaczyć, iż kupno karnetu w bieżącym sezonie rozgrywek ekstraklasowych jest bardziej opłacalne niż 

nabywanie pojedynczych biletów, ponieważ opuszczając nawet 10 spotkań, posiadacz karnetu zapłaci za każde 

z wejść mniej, niż kupując pojedyncze wejściówki.  

Początek sezonu to także okazja do oficjalnego zaprezentowania przed kibicami nowego składu drużyny. 

W miesiącu lipcu odbył się otwarty trening połączony z prezentacją aktualnej kadry pierwszego zespołu oraz 

sztabu szkoleniowego. Kibice mieli możliwość przez pół godziny oglądać trening piłkarzy przygotowujących się 

do boiskowych zmagań. Następnie odbyło się wręczenie koszulek klubowych zawodnikom, którzy latem 

dołączyli do drużyny. Kibice podczas prezentacji mogli porozmawiać ze swoimi ulubieńcami i życzyć im 

sukcesów w nadchodzącym sezonie. Wydarzeniu towarzyszył występ cheerleaderek z zespołu „Graffiti” oraz 

konkurs „Turbokozak”. 

W sierpniu odbyła się impreza, którą „Ruch” Chorzów zorganizował wraz ze swoim Partnerem – marką Tyskie. 

Podczas rodzinnego pikniku zainaugurowana została akcja „Zbieraj kapsle z Ruchem”. Zamierzeniem projektu 

jest wypełnienie 1,5 metrowej urny kapslami z piwa marki Tyskie. Jeżeli cel zostanie osiągnięty, „Ruch” 

Chorzów otrzyma 30 000 zł. na wykonanie muralu ku czci legendarnego Gerarda Cieślika. 

W miesiącu wrześniu stadion „Ruchu” Chorzów świętował swoje 80-te urodziny. Z tej okazji zorganizowane 

zostały uroczyste obchody, mające miejsce w czasie meczu „Ruchu” ze stołeczną Legią. Niespodzianki 

przygotowane dla kibiców z okazji jubileuszu to m.in.: prezentacja legendarnego zegara Omega, który powróci 

na Cichą po kilku latach nieobecności, występ Orkiestry Górniczej, specjalne wydany na tę okazję biuletyn 

„Niebieski Kuryer”, nawiązujący do periodyków z czasów międzywojnia, spikerka prowadzona w gwarze 

śląskiej, hostessy ubrane w śląskie stroje, słowniczki polsko-śląskie dla gości z Warszawy oraz pierwszy w 

historii występ zawodników „Ruchu” Chorzów w żółtych koszulkach z herbem Górnego Śląska na rękawkach. Do 

obchodów urodzin stadionu przyłączył się nasz Partner - Kompania Piwowarska. Współpraca „Ruchu” Chorzów 

i Kompanii Piwowarskiej trwa od wielu lat, a jej początki sięgają okresu przedwojennego. Chcąc podkreślić te 
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długotrwałe partnerstwo klub umieścił logotyp Tyskiego na tylnej części koszulek meczowych, które zawodnicy 

mieli na sobie w czasie meczu z Legią.  

Do gorącego dopingu przed kolejnym meczem „Niebieskich”, tym razem z Górnikiem Zabrze, kibiców zachęcała 

firma Fuchs Oil, która postanowiła odstąpić swój czas reklamowy na bandach LED na rzecz sympatyków 

„Ruchu” Chorzów. Celem akcji było zmobilizowanie kibiców do nadsyłania krótkich haseł zagrzewających 

„Niebieskich” do walki. Warto nadmienić, iż współpraca z firmą Fuchs Oil, posiadającą status Sponsora Goli 

„Ruchu” Chorzów, trwa od dwóch lat i jest powodem obopólnej satysfakcji.  

Od początku sezonu 2015/2016 klub bije rekordy sprzedażowe. Oprócz historycznego wyniku sprzedaży 

karnetów, sympatycy „Niebieskich” masowo zaopatrują się w klubowe gadżety. Największą popularnością 

cieszą się koszulki meczowe. W trzecim kwartale bieżącego roku sprzedanych zostało 985 tradycyjnych koszulek 

meczowych (w tym 138 koszulek junior) oraz 615 trykotów w barwach Górnego Śląska. 

W tygodniu poprzedzającym mecz „Ruchu” Chorzów z Pogonią Szczecin pracownicy klubu postanowili wesprzeć 

czternastokrotnych Mistrzów Polski i wzorem innych kibiców zakupić wejściówki na nadchodzące spotkanie. 

Jednak z racji, iż każdy z pracowników ma w trakcie meczów wiele obowiązków do wykonania i nie może sobie 

pozwolić na swobodne oglądanie spotkania, wykupione miejsca pracownicy postanowili przekazać 

wychowankom Domu Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej. Zaproszone dzieci oprócz biletów otrzymały również 

opaski VIP umożliwiające skorzystanie z cateringu. Inicjatywa pracowników klubu została wybrana w konkursie 

Ekstraklasy jako najlepsza akcja kolejki. 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W IV KWARTALE 2015 ROKU 

W czwartym kwartale roku 2015 Ruch Chorzów kontynuował realizację kampanii marketingowej „14 Powodów 

Do Dumy”, rozpoczętej w sezonie 2015/2016. W ramach akcji na każdy mecz rozgrywany na stadionie przy 

Cichej wybrane śląskie miasta otrzymywały pulę 1920 darmowych biletów. Miejscowości, które otrzymały 

bezpłatne wejściówki w ostatnim kwartale to Siemianowice, Świętochłowice, Dzierżoniów, Mikołów, Łaziska, 

Orzesze, Wyry, Ornontowice i Gostyń. 

W miesiącu październiku pracownicy Ruchu Chorzów otrzymali kibicowskie wyróżnienie 11. kolejki 

Ekstraklasy w plebiscycie „Ekstraklasa na trybunach”. Nagroda przyznana została za akcję biletową, w ramach 

której wszyscy pracownicy klubu zakupili bilety na mecz Ruchu Chorzów z Pogonią Szczecin, które 

następnie przekazali dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej.  

W ostatnim kwartale roku 2015 Ruch Chorzów kontynuował także akcje skierowane do dzieci i młodzieży takie 

jak „Futbolandia”, „Szkoła w Ruchu” i „Niebieska lekcja historii”. Projekty „Futbolandia” i „Szkoła w Ruchu” 

polegają na odwiedzaniu przez zawodników Ruchu Chorzów śląskich przedszkoli i szkół. Wychowankowie 

placówek biorących udział w programie mają okazję spotkać się ze swoimi idolami, dowiedzieć się jak wygląda 

życie codzienne zawodowego piłkarza, poznać najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas imprez 

masowych, wziąć udział w konkursie wiedzy o piłce nożnej oraz uczestniczyć w mini treningu piłkarskim. 

W ramach akcji „Niebieska lekcja historii” wychowankowie szkół i przedszkoli zwiedzają stadion przy Cichej, 

poznają najważniejsze fakty z bogatej, 95-letniej historii klubu, oglądają fragment treningu pierwszego zespołu 

„Niebieskich”, a na zakończenie spotykają się zawodnikami. Każda placówka biorąca udział w wybranej akcji 

otrzymuje również bezpłatne zaproszenie na dowolny mecz „Ruchu” Chorzów rozgrywany przy Cichej.  

W raportowanym okresie Ruch Chorzów prowadził również na terenie swojego stadionu pikniki piłkarskie 

dla podopiecznych chorzowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W ramach akcji uczniowie 

brali udział w profesjonalnych treningach piłkarskich prowadzonych przez zawodników pierwszego zespołu, 

uczestniczyli prelekcjach przygotowywanych przez specjalistę ds. prawnych, dotyczących zasad bezpiecznego 

zachowania podczas imprez masowych, a na koniec zwiedzali obiekt Ruchu Chorzów w ramach „Niebieskich 

lekcji historii” kierowanych przez pracowników działu marketingu.  
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W październiku klub ogłosił konkurs, w którym do wygrania był egzemplarz najnowszej gry FIFA 16. Aby 

zdobyć najpopularniejszą na świecie symulację piłki nożnej wystarczyło przyprowadzić na mecz ze Śląskiem 

Wrocław pięć osób, które jeszcze nigdy nie były na Cichej, a następnie zrobić sobie z nimi zdjęcie na stadionie 

i przesłać na adres mailowy klubu. Autorzy najciekawszych fotografii otrzymali najnowszą grę FIFA 16. Z racji 

dużego zainteresowania konkursem klub przeprowadził drugą część zabawy. Tym razem tematem nadsyłanych 

zdjęć był „Ruch Chorzów w moim codziennym życiu”. Tak jak i za pierwszym razem, do klubu spłynęło wiele 

prac. Najlepsze nagrodzone zostały egzemplarzami najnowszej odsłony FIFY. 

Przed meczem Ruchu Chorzów z Koroną Kielce Sponsor klubu - Kompania Piwowarska, producent marki 

„Tyskie”, przygotował specjalną promocję dla kibiców. Do zdobycia były bezpłatne zaproszenia na mecz. Aby 

zobaczyć za darmo starcie z kielczanami wystarczyło zakupić 6 piw marki „Tyskie”, a otrzymane w sklepie 

zaproszenie wymienić w Strefie Kibica na bilet. 

W okresie sprawozdawczym klub przeprowadził w swoich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz 

w Oficjalnym Sklepie Internetowym ciekawe akcje promocyjne. Pierwszą z nich była promocja „2+1”, w ramach 

której każdy, kto zakupił w sklepach klubowych dwa produkty, trzeci – najtańszy z nich – otrzymywał za 

symboliczną złotówkę. Po zakończeniu akcji „2+1” cieszącej się dużym zainteresowaniem ze strony klientów, 

klub rozpoczął kolejną promocję, w ramach której do jednego zakupionego produktu klienci mieli możliwość 

dobrania drugiego za połowę ceny. W okresie świątecznym do oficjalnych punktów sprzedaży Ruchu Chorzów 

trafiła również specjalna, świąteczna kolekcja gadżetów. Sympatycy klubu mogli obdarować najbliższych 

świątecznymi poduszkami, kubkami, skarpetami i swetrami. Klienci sklepu internetowego otrzymali także 

darmową dostawę. 

W ostatnim kwartale roku 2015 w punktach handlowych Ruchu Chorzów pojawiły się dwa rodzaje 

kalendarzy jednoplanszowych. Oba nawiązują do realizowanego przy Cichej projektu „14 Powodów Do Dumy”. 

Motywem przewodnim jest piękna historia chorzowskiego klubu. Na jednym kalendarzu umieszczone zostały 

wizerunki legendarnych piłkarzy Ruchu – Gerarda Cieślika, Eugeniusza Lercha, Ernesta 

Wilimowskiego i Krzysztofa Warzychy. Na drugim znajdują się archiwalne zdjęcia. Cena jednego kalendarza to 5 

zł. 

W grudniu klub po raz kolejny wsparł akcję Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów „Niebiescy” i grupy 

„Ultras Niebiescy” –  Chorzowskie Psy. Celem akcji jest zebranie jak największej ilości suchej karmy, koców, 

ręczników, smyczy, obroży, szelek, misek, chemicznych środków niszczących pchły, garnków, wiader, środków 

i narzędzi do utrzymania czystości oraz innych akcesoriów, niezbędnych do opieki nam czworonogami 

przebywającymi w schronisku. Na specjalną aukcję przekazane zostały: piłka retro z autografami piłkarzy Ruchu, 

cztery piwa „Tyskie” z niebieskimi etykietami, oryginalna koszulka meczowa Macieja Iwańskiego z meczu 

z Legią, namalowanie dowolnego graffiti w pokoju przez grupę „Ultras Niebiescy”,  czekoladki z Gali Ekstraklasy 

2015,  możliwość zostania rzecznikiem prasowym na pierwszym ligowym spotkaniu Ruchu w 2015 roku, a także 

dołączenie do grupy fotoreporterów serwisu Niebiescy.pl na dowolnie wybranym meczu przy ul. Cichej 6.  

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W I KWARTALE 2016 ROKU 

Pierwszy  kwartał 2016 roku tradycyjnie rozpoczął się od organizacji Meczu Przyjaźni pomiędzy hokeistami 

Naprzodu Janów a piłkarzami Ruchu Chorzów. W trakcie meczu przeprowadzano licytacje, z których dochód 

został przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zbierała pieniądze na 

nowoczesny sprzęt medyczny dla najmłodszych i najstarszych pacjentów. Pod młotek trafiły m.in. koszulki 

piłkarzy Ruchu – Patryka Lipskiego i Kamila Mazka, reprezentacyjny trykot Mariusza Stępińskiego, koszulki 

hokeistów, piłka retro wydana na 95-lecie Ruchu, profesjonalna sesja zdjęciowa z ulubionym piłkarzem 

„Niebieskich”, miesiąc treningów w Football Training Center pod okiem trenera przygotowania fizycznego 

Ruchu - Leszka Dyi, czy przekazana przez Bogdana Kalusa butelka wina „Mamrot” z podpisami „ławeczki” 

z serialu „Ranczo”.  

 

 W styczniu Ruch Chorzów nawiązał współpracę z STS – największą legalną firmą bukmacherską 

w Polsce. Porozumienie będzie obowiązywać do końca sezonu 2015/2016. Zgodnie z warunkami umowy 
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materiały promujące STS pojawiły się w czasie spotkań Ruchu Chorzów na bandach reklamowych, ściankach 

sponsorskich, a także na stronie internetowej i w mediach społecznościowych klubu. Bukmacher przed każdym 

meczem otrzymał także pulę biletów oraz zaproszeń VIP, które kibice mogli wygrać w licznych konkursach 

organizowanych w wybranych lokalach STS, a także na profilach firmy w mediach społecznościowych. 

 

 W ramach współpracy z innym partnerem - firmą PGD będącą największym dealerem 

samochodowym w Polsce, Ruch Chorzów przeprowadził konkurs, w którym nagrodą była przejażdżka 

z zawodnikiem „Niebieskich” Mariuszem Stępińskim. Aby wziąć udział w rywalizacji należało odpowiedzieć 

z jakim numerem na koszulce gra Mariusz Stępiński, podać model i markę samochodów udostępnionych 

klubowi przez sponsora oraz wymienić trzy marki samochodów, które nabyć można w grupie PGD.  

 

 Przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2015/2016 na hali MORiS zorganizowana została 

prezentacja drużyny, podczas której kibice mieli możliwość zapoznania się z zespołem, który reprezentować 

będzie klub do końca sezonu. Prezentacja rozpoczęła się od zaproszenia na parkiet najmłodszych dzieci 

trenujących w Akademii Piłkarskiej Ruchu, które zaprezentowały swoje, niemałe już, umiejętności. Następnie 

w trybuny rzucone zostały piłeczki tenisowe, a wylosowani w ten sposób szczęśliwcy zmierzyli się z drużyną 

rezerw „Niebieskich”. Choć zespół złożony z kibiców był gorąco wspierany przez publiczność, nie uniknął 

porażki z chorzowską „dwójką”. Następnie na parkiecie zameldowali się zawodnicy Akademii, którzy zmierzyli 

się z drużyną złożoną z byłych piłkarzy Ruchu. Chorzowskim fanom zaprezentowali się m.in. Dariusz Gęsior, 

Stanisław Gawenda, Mamia Jikia, Piotr Lech, Mirosław Jaworski czy Marcin Molek. Podczas prezentacji nie 

zapomniano także o śp. Macieju „Hermanie” Sawickim, wielkim fanatyku Ruchu, który zmarł na początku 

lutego. Kibice uczcili jego pamięć minutą ciszy, a po chwili specjalnie dla niego legendarny już utwór „Niebieska 

Vendetta” wykonał jej autor, Kajetan Mazur, czyli popularny „Bułek”. W kolejnym punkcie programu pojawili 

się już główni bohaterowie całego widowiska. Prowadzący po kolei wywoływał członków drużyny „Niebieskich”. 

Kibicom jako pierwszy pokazał się sztab szkoleniowy chorzowian, a po nim piłkarze. Każdy z nich mógł usłyszeć 

swoje nazwisko skandowane przez kibiców. Po zakończeniu prezentacji „Niebiescy” pośpiewali z kibicami, 

a następnie oddali się do ich dyspozycji. Każdy fan mógł z nimi porozmawiać, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 

i zdobyć autograf. 

Powrót piłkarzy po styczniowej przerwie i rozpoczęcie nowego sezonu rozgrywek ligowych, to także czas na 

wznowienie akcji kierowanych do najmłodszych sympatyków Ruchu Chorzów.  

 

W pierwszym kwartale roku 2016 kontynuowane były projekty „Futbolandia”, „Szkoła w Ruchu” oraz 

„Niebieska lekcja historii”.  

„Szkoła w Ruchu” to akcja dedykowana głównie uczniom szkół podstawowych. Spotkania w ramach tego 

programu zawsze odbywają się według przesłanego wcześniej do szkół planu. Na początku spotkania uczniowie 

witają piłkarzy oprawą: ubierają się w klubowe barwy, śpiewają kibicowskie piosenki, wywieszają transparenty, 

wymachują szalikami i chorągiewkami. Po przywitaniu piłkarzy następuje krótka prezentacja, a zaraz po niej 

uczniowie wcielają się w role dziennikarzy i przeprowadzają z zawodnikami konferencję prasową. Kiedy 

odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną udzielone, role odwracają się i tym razem to piłkarze, w ramach 

konkursu wiedzy o Ruchu Chorzów, zadają uczniom pytania. Po części mówionej przychodzi pora na zajęcia 

praktyczne. Uczniowie wraz z zawodnikami „Niebieskich” biorą udział w treningu piłkarskim i mini-meczu. Na 

zakończenie nasi futboliści rozdają uczniom autografy i pozują do pamiątkowych zdjęć, a dzieci wręczają im 

własnoręcznie wykonane upominki w postaci rysunku, kolażu złożonego z fotografii zawodników, figurki z masy 

solnej itp.  

 

„Futbolandia” to z kolei projekt dedykowany przedszkolakom. Zawodnicy podczas wizyt w przedszkolach, 

opowiadają dzieciom o różnych kwestiach związanych z piłką nożną: tłumaczą podstawowe zasady gry w piłkę, 

opowiadają o początkach swojej przygody z futbolem, mówią o diecie, jakiej powinni przestrzegać sportowcy, 
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starają się zachęcić dzieciaki do aktywności fizycznej, a także zapraszają je do wstąpienia w szeregi Akademii 

Piłkarskiej Ruchu Chorzów. Na zakończenie „Niebiescy” przeprowadzają dla dzieci zabawy ruchowe z piłką. 

 

„Niebieska lekcja historii” to część projektu marketingowego „14 Powodów Do Dumy”, który zainicjowany 

został na początku sezonu 2015/2016. W ramach tej akcji klub zaprasza wychowanków szkół i przedszkoli do 

przyjścia na stadion Ruchu Chorzów. Podczas wizyty przy Cichej uczniowie oprowadzani są po chorzowskim 

obiekcie przez pracownika klubu, który opowiada im o  ajważniejszych faktach z historii 14-krotnego Mistrza 

Polski. Goście mają także możliwość zobaczenia fragmentu treningu pierwszego zespołu, a na zakończenie 

spotykają się z zawodnikami, którzy składają im autografy i wykonują sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.  

Dzieci i młodzież biorące udział w akcjach prowadzonych przez klub otrzymują także jednorazowe bezpłatne 

zaproszenie na wybrany mecz Ruchu Chorzów rozgrywany na stadionie przy Cichej.  

 

W pierwszym kwartale roku 2016 „Niebiescy”, w ramach prowadzonych przez siebie akcji, spotkali się z 

uczniami z Chorzowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic, Świętochłowic, Tychów, a nawet z Warszawy.  

 

Na początku roku 2016 wdrożony został także cykl warsztatów dla uczniów rudzkich szkół, które 

prowadzone są przez zawodnika Ruchu Chorzów pochodzącego z Rudy Śląskiej – Martina Konczkowskiego 

oraz zawodowego trenera osobowości - Piotra Pytla. Warsztaty mają na celu pomóc młodzieży w odnalezieniu 

właściwej drogi do sukcesu w życiu i przekonać je, iż bez względu na wszelkie przeszkody i ograniczenia należy 

nieustannie dążyć do wyznaczonych sobie celów. Głównym bohaterem spotkań jest Martin Konczkowski, który 

na początku opowiada dzieciom swoją historię. Jest to opowieść o jego karierze piłkarskiej, w której nie 

brakowało momentów słabości i załamania. Zawodnik udowadnia słuchaczom, iż miejsce, w którym obecnie się 

znajduje to wynik jego wytrwałości, odwagi i ciężkiej pracy, dzięki którym udało mu się pokonać swoje słabości. 

W drugiej części warsztatów uczniowie spotykają się z  Piotrem Pytlem, który analizuje wcześniej opowiedzianą 

historię i na jej podstawie przedstawia, w jaki sposób należy kierować swoim życiem, aby zrealizować swoje 

marzenia. Spotkania z Martinem Konczkowskim i Piotrem Pytlem cieszą się ogromnym uznaniem wśród 

uczniów i nauczycieli.  

DZIAŁANIA MARKETINGOWE W II KWARTALE 2016 ROKU 

W drugim kwartale roku 2016 Ruch Chorzów kontynuował organizację akcji przeznaczonych dla 

najmłodszych sympatyków klubu. Jednym z programów dedykowanych dzieciom i młodzieży były spotkania 

z zawodnikiem Ruchu, Martinem Konczkowskim i ekspertem z zakresu wystąpień publicznych, Piotrem Pytlem. 

W pierwszej części spotkań emitowany był film prezentujący najlepsze interwencje obrońcy „Niebieskich”. Po 

jego projekcji głos zabierał sam Konczkowski, który opowiadał historię swojej drogi do Ekstraklasy. 

Wysłuchawszy wystąpienia zawodnika Ruchu Chorzów, uczniowie przekonywali się, że zawód piłkarza to droga 

wzlotów i upadków, a jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest połączenie wiary w siebie, ciężkiej pracy 

i konsekwencji w dążeniu do celu. W drugiej części spotkania Piotr Pytel, inspirując się historią i postacią 

Martina Konczkowskiego, przeprowadzał warsztaty motywacyjne dla zgromadzonych uczniów, w czasie których 

przekonywał uczestników, iż każdy jest zdolny do realizacji swoich marzeń. Spotkania z Martinem Konczkowskim 

i Piotrem Pytlem zdobyły ogromne uznanie wszystkich biorących w nich udział placówek. 

 

W raportowanym okresie klub w dalszym ciągu realizował także projekt „Niebieska lekcja historii”, który 

zapoczątkowany został w ubiegłym sezonie rozgrywkowym jako część kampanii marketingowej „14 Powodów 

Do Dumy”. W ramach akcji wychowankowie śląskich szkół i przedszkoli zapraszani są na wycieczkę po stadionie 

Ruchu Chorzów, podczas której zwiedzają chorzowski obiekt i poznają historię 14-krotnego Mistrza Polski. 

Goście mają także okazję zobaczyć fragment treningu pierwszego zespołu, a na zakończenie spotykają się 

z zawodnikami, którzy rozdają im swoje autografy i wykonują sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. 
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  Dużym zainteresowaniem wśród śląskich placówek cieszą się także nieprzerwanie realizowane akcje 

„Futbolandia” oraz „Szkoła w Ruchu”. Projekt „Futbolandia” kierowany jest do wychowanków przedszkoli. 

W ramach tej akcji piłkarze Ruchu Chorzów odwiedzają przedszkolaków, przekazują im elementarną wiedzę na 

temat zdrowego trybu życia i zachęcają do wspólnej zabawy z piłką. Projekt „Szkoła w Ruchu” zaś to spotkania 

„Niebieskich” z uczniami szkół wszystkich poziomów edukacyjnych, podczas których przeprowadzane są 

konferencje prasowe z udziałem zawodników, konkursy wiedzy o Ruchu Chorzów i konkurencje sportowe.  

 

W drugim kwartale roku 2016, w ramach akcji dedykowanym najmłodszym kibicom Ruchu Chorzów, klub 

spotkał się z wychowankami placówek z Chorzowa, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, 

Świętochłowic, Kalet i Imielina. 

 

Wiosną 2016 roku Ruch Chorzów wspierał liczne akcje charytatywne. W kwietniu, w czasie domowych 

meczów z Wisłą Kraków i Legią Warszawa, Ruch zorganizował zbiórkę pieniędzy na rzecz 11-letniego kibica 

„Niebieskich”, Olafa Bochenka, który zmaga się z nowotworem złośliwym – mięsakiem. W tym samym miesiącu 

klub wsparł także leczenie  6-letniej Ani, chorej na zespół Cockayne’a typu A, wystawiając na aukcję meczowy 

trykot Łukasza Surmy z podpisami całej drużyny. Klub pomógł także w zbiórce środków na bardzo kosztowne 

leczenie półrocznego Tymonka Palczarskiego, u którego zdiagnozowano siatkówczaka złośliwego. Podczas meczu 

z Cracovią klub zorganizował też zbiórkę środków na zakup specjalnego, mobilnego pionizatora dla Dominika 

Matterna cierpiącego na rozszczep kręgosłupa. 

 

W kwietniu bieżącego roku Ruch Chorzów zaprezentował nową odsłonę swojej maskotki klubowej. 

Odświeżona postać orła „Adlera” wykreowana została na śląskiego superbohatera o wielkim sercu, który 

wykorzystuje swoją siłę pomagając pracownikom i kibicom klubu w ich codziennych działaniach. Chcąc oficjalnie 

przedstawić sympatykom klubu postać „Adlera”, Ruch nagrał humorystyczny film pt. „Adler reaktywacja”. Filmik 

spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem widzów. Został nawet nominowany przez Ekstraklasę do nagrody 

kibicowskiego wyróżnienia pierwszych trzech kolejek rundy finałowej. Nominację otrzymały także Górnik Zabrze 

za kampanię „Gramy do końca” i Podbeskidzie Bielsko Biała za akcję „Wymień punkty na autobus”. Ruch 

Chorzów pokonał jednak swoich konkurentów zdobywając 70% głosów. Maskotka Ruchu obecna jest nie tylko 

na stadionie w czasie boiskowych zmagań pierwszej drużyny „Niebieskich”. „Adler” pojawia się na wielu 

eventach organizowanych przez klub i kibiców. Pluszowy orzeł pozyskał sobie szerokie grono fanów. 

 

Zaraz po zakończeniu sezonu 2015/2016 do sprzedaży trafiły karnety na nadchodzące rozgrywki. Na sprzedaż 

przeznaczona została liczba 4500 abonamentów. Klub zachęcał kibiców do nabycia karnetów, ponieważ jest to 

rozwiązanie znacznie korzystniejsze niż kupowanie pojedynczych biletów. Zalety posiadania karnetu to przede 

wszystkim niska cena w przeliczeniu na jeden mecz, gwarancja obejrzenia wszystkich domowych spotkań Ruchu 

(łącznie 18 lub 19 meczów), rabat na gadżety, zapewnienie sobie stałego miejsca na stadionie, stała cena 

(wartość biletów na pojedyncze mecze będzie różna w zależności od atrakcyjności rywala), program 

lojalnościowy na najwyższym poziomie 50% zniżki, a także darmowe wejścia na domowe mecze Pucharu Polski. 

Ceny karnetów na sektory to 219 zł., na trybunę dolną 516 zł., a na trybunę górną 756 zł. Klub przygotował 

atrakcyjne zniżki dla karnetowiczów na poziomie od 10% do 50%. Tradycyjnie najwięcej zyskać mogli 

najwierniejsi fani, którzy od kilku lat zaopatrują się w karnety. 

 

Przygotowując się do nowego sezonu Ruch Chorzów po raz kolejny postanowił oddać hołd górnikom 

i hutnikom. Zapraszanie pracowników hut i kopalń na mecze przy Cichej w ramach projektu „14 Powodów Do 

Dumy”, cieszyło się bardzo dużą popularnością, dlatego też klub postanowił kontynuować tę akcję 

w nadchodzącym sezonie. Przed rokiem śląskie zakłady pracy licznie zgłaszały się do wzięcia udziału w akcji. 

W wielu przypadkach pomysł klubu spotkał się z niemałym zdziwieniem i niedowierzaniem, jednak wszystkie 

kopalnie i huty doceniły  inicjatywę klubu. W czerwcu bieżącego roku klub postanowił kontynuować ideę 

zapraszania Ludzi Pracy na domowe mecze przy ul. Cichej 6. Wszystkie kopalnie i huty z Górnego Śląska 
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otrzymały zaproszenie do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu. Dla pracowników przygotowano pulę 

darmowych karnetów oraz rabaty. Każdy zakład pracy otrzymał 5 darmowych abonamentów na sektory oraz 

zniżki 25% i 30% na pozostałe karnety w zależności liczy zakupionych kart wstępu. 

 

8. STRATEGIA SPÓŁKI, ZAŁOŻENIA I PLANY NA OKRES LIPIEC 2016  - CZERWIEC 2017 

Głównymi celami strategicznymi Spółki są: 

1. Uzyskanie licencji na sezon 2017/2018 

2. Zakwalifikować się do grupy mistrzowskiej po zakończeniu sezonu zasadniczego 2016/2017. 

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. 

 

Priorytetowym zadaniem w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017 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), 
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2. Restrukturyzacja zobowiązań przeprowadzona zostanie w oparciu o : 

 

 Konwersję części zobowiązań na akcje.  

 Emisji  nowych akcji skierowanych do naszych dotychczasowych partnerów strategicznych  

 

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 2015 roku do 30 czerwca 2016 

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.  

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.  

Na uwagę zasługuje również fakt, iż ostatni kwartał roku obrachunkowego 2015/2016 oraz pierwszy kwartał 

2016/2017 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym.  

Zdaniem Zarządu podjęte działania restrukturyzacyjno-naprawcze zostaną zakończone powodzeniem. 

 

 

     Aleksander Kurczyk     Mirosław Mosór            Rafał Byrczek 

          p.o. Prezesa Zarządu               Wiceprezes Zarządu                     Wiceprezes Zarządu 

         „Ruchu” Chorzów S.A.                        „Ruchu” Chorzów S.A.                             „Ruchu” Chorzów S.A. 
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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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. 
 

Zarząd „Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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. 
 

 

 

p.o. Prezesa Zarządu  Wiceprezes Zarządu                     Wiceprezes Zarządu 

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

 

               Aleksander Kurczyk                              Mirosław Mosór                           Rafał Byrczek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAPORT  ROCZNY – OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.07.2015 r. DO 30.06.2016 r.  str. 95 
 

 
 

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  
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15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy. 

nie dotyczy  

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.   

 


