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Żeby jeszcze 
umieli grać... 

Kryzys i brak poprawy poziomu rozgrywek zatrzymały wzrost przychodów klubów piłkarskiej 

ekstraklasy. Mimo to z biznesowego punktu widzenia sezon był udany: ligę wygrali silni 

finansowo, działacze zrozumieli też, że życie ponad stan trwa krócej, niż się wydaje 

W
zakończonych w maju 
rozgrywkach warszaw
ska Legia zdobyła dru
gi tytuł mistrza Polski, 

odkąd kontrolę nad klubem w 2004 roku 
objął koncern ITI. Powrót na tron po 
siedmiu latach kosztował właściciela oko
ło 200 mln złotych - tyle w przybliżeniu 
wzrosło w tym czasie zadłużenie Legii 
wobec ITI i zbliża się do granicy 300 mln 
złotych. Same koszty obsługi takiego dłu
gu nawet przy obecnym poziomie stóp 
procentowych, najniższym w historii, to 
około 30 mln rocznie, co jest sumą prze

kraczającą budżety większości klubów 
ekstraklasy. Tyle że dług wobec ITI to 
pożyczka podporządkowana, od której 
Legia nie płaci odsetek. 

- W najbliższych kilku latach kilka
dziesiąt milionów złotych wydamy na 
budowę piłkarskiej akademii - mówi pre
zes Bogusław Leśnodorowski. - Chcemy 
jednocześnie utrzymać wysoki poziom 
sportowy, co oznacza, że wydamy każdą 
złotówkę, która wpłynie do kasy klubu. 

Właściciel Legii nie tylko może zapo
mnieć o jakichkolwiek zyskach, ale jesz
cze w najbliższym sezonie będzie musiał 

dołożyć miliony do szacowanego na 100 
mln zł klubowego budżetu. Po raz kolej
ny odsunięto termin, w którym klub za
mierza zrównoważyć koszty z przycho
dami, tym razem na sezon 2014/2015. 
Chyba że już jesienią zagra w fazie gru
powej europejskich pucharów. 

To właśnie brak sukcesów na arenie mię
dzynarodowej sprawił, że po sześciu ko
lejnych latach wzrostu w tempie dwucy
frowym łączne przychody klubów w 2012 
roku wyniosły 353 mln zł i były niższe 
niż rok wcześniej o 3 procent. W 2011 r. 
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wyniosły w 2012 roku przychód 

najbogatszej w lidze Legii Warsz 

o 26,4 mln więcej od di i 
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w fazie grupowej Ligi Europejskiej zagra
ła Legia Warszawa i Wisła Kraków, w 2012 
roku wszystkie krajowe kluby odpadły 
w eliminacjach. 

- Poziom sportowy to podstawowy 
czynnik decydujący o poziomie przycho
dów klubów i wartości całej ligi - pod
kreśla Łukasz Buława, konsultant w fir
mie Deloitte, która raport Piłkarska Liga 
Finansowa sporządza od 2006 roku. 

Jednak z wielu względów klu
bowy biznes piłkarski wykonał 
w ostatnich miesiącach znaczący 
krok do przodu. Ligę wygrały dwa 
kluby, które od lat najbardziej kon
sekwentnie pracują nad budową 
swojej marki i siły finansowej. I Legia, 
i poznański Lech mają przychody 
dobrze zdywersyfikowane między 
trzy podstawowe źródła: dni me
czowe, prawa medialne i wpływy 
od sponsorów. Klub z Warszawy 
zmierza do finansowej równowagi, 
stawiając na wzrost przychodów, 
poznaniacy kładą nacisk na racjo
nalizację wydatków. Bardzo zbli
żone efekty sportowe osiągają 
z budżetem ponad dwa razy mniej

szym (45 mln zl na ten sezon) od swoich 
najgroźniejszych rywali. 

Lech nie jest zadłużony, chociaż w la
tach 2011-2012 był na minusie, po tym 
jak przeinwestował po zdobyciu mistrzo
stwa w 2010 roku. Wciąż prowadzi pro
gram oszczędnościowy i w tym roku 
kalendarzowym - po wynegocjowaniu 
z miastem lepszych warunków wynajmu 
stadionu, którego jest współoperatorem, 

BEZ PUCHARÓW REGRES 
Brak przychodów pucharowych sprawił (faza grupowa Ligi 

Europy daje ok. 20 mln zł, Liga Mistrzów dwa razy więcej), 

że liga zanotowała regres w 2012 roku.chociaż pieniędzy 

nie poskąpili sponsorzy. 

łączne przychody klubów ekstraklasy (mln) 
400 

sprzedaży prawa do jego nazwy (Inei, 
dostawcy usług telekomunikacyjnych) 
i pozyskaniu sponsora koszulkowego 
(bukmacherska firma STS) - ma już wyjść 
na zero. Podobnie jak Legia nie uwzględ
nia w rachunku wyników gry w europej
skich pucharach, więc jeśli awansuje do 
fazy grupowej, wyjdzie na plus. 

Kluby, które wyróżniają się poziomem 
sportowym i organizacyjnym, mogą liczyć, 

że z roku na roku pieniądze będą 
do nich płynąć coraz szerszym 
strumieniem - uważa Łukasz Bu
ława. 

dzień meczu 
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Źródło: Deloitte Business Consulting 
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Racjonalności piłkarskiemu biz
nesowi nadaje także bankructwo 
warszawskiej Polonii, które świad
czy o tym, że niedopasowanie kosz
tów do skali przychodów nieuchron
nie prowadzi do upadku. Wpraw
dzie podobny los po spadku z eks
traklasy spotkał już Pogoń Szczecin, 
Zagłębie Sosnowiec, Odrę Wodzi
sław, ostatnio zaś ŁKS (na skraju 
upadku znalazła się też Polonia 
Bytom), ale przypadek Polonii jest 
szczególny, bo warszawski klub © 
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Komórkowy operator T-Mobile został sponsorem tytularnym ekstraklasy na kolejne dwa 
sezony. Według nieoficjalnych informacji zapłacił 16 mln zł za sezon, o 4 więcej niż poprzednio 

dystans od ligowego potentata do bankru
ta pokonał ledwie w rok. 

- Zdaję sobie sprawę, że ekwiwalent 
reklamowy związany z Miedzią Legnica 
nie jest na tyle duży, żeby nawet w razie 
awansu do ekstraklasy budować bardzo 
wysoki budżet - mówi Andrzej Dadełło, 
właściciel specjalizującej się w usługach 
prawno-finansowych firmy DSA Financial 
Group, który legnicki klub przejął w stycz
niu 2011 roku i wprowadził na zaplecze 
ekstraklasy. 

W I lidze Miedź Legnica gra za 6 mln 
zł rocznie, ale właściciel poważnie myśli 
o awansie do ekstraklasy. 

- W najwyższej klasie rozgrywkowej 
łatwiej jest zrównoważyć budżet, bo po
jawiają się przychody z tytułu praw me
dialnych - dodaje Dadełło. 

Chętnych do gry w ekstraklasie jest 
więcej, bo hierarchia w krajowym futbo
lu na razie ukształtowała się jedynie na 
szczycie. Bariera wejścia wciąż jest rela
tywnie niska, a przykład Piasta Gliwice, 
który awans do europejskich pucharów 
wywalczył z jednym z najmniejszych 
budżetów, pokazuje, że równie ważne jak 
pieniądze są pomysł i dobra organizacja. 
Stąd o krok od awansu do ekstraklasy już 
dwukrotnie był klub z liczącej 730 miesz
kańców podkrakowskiej Niecieczy. O awan
sie dwie klasy wyżej otwarcie mówi tak
że Leszek Gierszewski, prezes firmy Dru-
tex, największego producenta okien w Eu
ropie. Od pięciu lat wspiera Bytovię Bytów, 
która w tym czasie awansowała z V do II 

ligi, a w ostatnim sezonie była o krok od 
wejścia na zaplecze ekstraklasy. 

- Jak co roku rozdzwoniły się telefony 
od klubów ekstraklasowych z propozycja
mi objęcia ich sponsoringiem, ale nie za
mierzam opuszczać Bytovii - deklaruje 
Gierszewski. - Finansowo w ekstraklasie 
z pewnością sobie poradzimy - dodaje. 

Gdyby któryś z właścicieli jednak się 
zapomniał, finansom klubów wnikliwie 
przygląda się komisja licencyjna przy 
PZPN, na której czele prezes Zbigniew 
Boniek, dobrze rozumiejący biznes, po
stawił Krzysztofa Sachsa z firmy audy
torskiej Ernst & Young. Komisja w uza
sadnionych wypadkach nie tylko potrafi 
zabrać licencję, ale też nakłada ogranicze
nia - czy to w postaci zakazu transferów 
gotówkowych, czy maksymalnej wyso
kości zarobków nowych piłkarzy. 

Ekstraklasa kusi, bo załamanie wzro
stowej tendencji w przychodach wygląda 
na wydarzenie incydentalne. Zarządzająca 

LIGA CORAZ CENNIEJSZA 

105,2 
mln PLN 

mają do podziału kluby ekstraklasy 

z tytułu praw medialnych 

i marketingowych. W przyszłym sezonie 

kwota wzrośnie o 10 mln złotych 

rozgrywkami spółka Ekstraklasa przedłu
żyła umowę z T-Mobile, na mocy której 
operator komórkowy został sponsorem 
tytularnym rozgrywek na następne dwa 
lata. W wyniku podpisanego aneksu z Ca
nal+ Cyfrowym wzrośnie też kwota z ty
tułu transmisji telewizyjnych. Łącznie 
z tytułu praw medialnych i marketingowych 
w najbliższym sezonie kluby podzielą 
między siebie 105,2 mln zł, w kolejnym 
115,2 mln złotych. Przeciętną ligową ko
lejkę oglądało w poprzednim sezonie 1,6 
mln widzów. To więcej, niż wynosiła 
w Polsce łączna widownia pięciu najsil
niejszych lig europejskich (Eurosport 2, 
który pokazuje ligę niemiecką, nie jest 
objęty badaniami telemetrycznymi). 

- Jeśli wziąć pod uwagę, że większość 
meczów pokazywana była wyłącznie 
w płatnej telewizji, to bardzo dobry wy
nik - uważa Marcin Animucki, wicepre
zes Ekstraklasy. 

Stadiony odwiedziło przez cały sezon 
2 mln widzów, co nie wydaje się osiągnię
ciem szczególnym, zważywszy, że podob
ny wynik osiągnęliśmy już dwa lata temu. 
Euro 2012 zostawiło po sobie nowe sta
diony, ale nie napędziło ekstraklasie widzów. 

- Kluby dopiero uczą się, jak korzystać 
z nowoczesnych obiektów. Coraz lepiej 
radzą sobie z zagospodarowaniem miejsc 
biznesowych, czego nie pokazują ogólne 
statystyki - zwraca uwagę Animucki. 

Z 16 klubów ekstraklasy w kwestii 
nowych stadionów nic nie dzieje się jedy
nie w Chorzowie i Szczecinie, pozostałe 
zespoły już na nowych arenach grają lub 
niebawem grać będą. Nowoczesna infra
struktura nie tylko daje możliwość osią
gania dodatkowych przychodów z tytułu 
większej frekwencji, infrastruktury ga
stronomicznej czy stref przeznaczonych 
dla klientów biznesowych. Nadaje także 
odpowiednią oprawę widowiskom spor
towym, co korzystnie wpływa na wartość 
całej ligi. Atrakcyjność ekstraklasy w oczach 
sponsorów powinna podnieść także wpro
wadzana w tym sezonie reforma rozgrywek. 
Sezon wydłuża się o siedem dodatkowych 
kolejek, dlatego futboliści spędzą na boiskach 
dziewięć i pół miesiąca. Tym samym spon
sorzy będą mogli zaprezentować się szer
szemu gronu odbiorców. 

Nic, tylko grać w piłkę. O 
Tomasz Jóźwik 
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