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Raport przedstawia przychody klubów 
piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach 
Ekstraklasy w sezonie 2020/2021 za okres  
od lipca 2020 roku do czerwca 2021 roku.  
W stosunku do poprzednich edycji  
raportu zastosowaliśmy zmianę  
w formie prezentowania danych 
finansowych - przedstawiane będą one  
w ujęciu sezonowym, a nie kalendarzowym. 

W tegorocznej edycji na pierwszym  
miejscu uplasowała się Legia Warszawa  
z przychodami na poziomie 119,1 mln zł.  
Jest to już okrągła, dziesiąta rocznica, odkąd 
klub ze stolicy gości na pierwszym miejscu 
rankingu „Piłkarska liga finansowa”. Przewaga 
Legii nad drugim klubem – Lechem Poznań 
wynosi 44,7 mln zł, mimo obecności 
Poznaniaków w fazie grupowej europejskich 
pucharów w minionym sezonie. Natomiast, 
jeśli uwzględnimy przychody transferowe 
to okazuje się, że Lechici osiągnęli przychody 
o 14,1 mln zł wyższe od Legii (157,3 mln zł,  
natomiast Legia 143,2 mln zł)! Ostatnie 
miejsce podium zajmuje Lechia Gdańsk  
(44,6 mln zł), która spadła o jedno miejsce 
 w naszym rankingu w porównaniu do 
ubiegłorocznej edycji. 

Łączne przychody klubów Ekstraklasy  
z działalności operacyjnej (tzn. bez 
uwzględnienia transferów) osiągnęły 
najwyższą wartość w historii naszych 
rankingów (627,2 mln zł) mimo całego sezonu 
rozegranego w okresie pandemii. Spadek 
przychodów z dnia meczowego klubów 
Ekstraklasy wyniósł 63,4 mln zł w porównaniu 
do roku 2019, w którym mecze nie były objęte 
żadnymi restrykcjami. Jednocześnie, 
w ramach wsparcia PZPN oraz tarczy 
finansowej PFR kluby Ekstraklasy otrzymały  
46 mln zł. Aby subwencje PFR zostały 
wykazane w przychodach klubów, konieczne 
było spełnienie pewnych warunków. Część 
klubów spełni te warunki w trakcie sezonu 
2021/2022, dlatego pełna ocena wsparcia 
pandemicznego będzie możliwa dopiero  
w kolejnym raporcie.

Ekstraklasa z każdym rokiem umacnia swoją 
pozycję na europejskim rynku piłkarskim. 
Tegoroczne dane klubów Ekstraklasy zostaną 
ponownie wykorzystane przy przygotowaniu 
globalnego raportu „Annual Review  
of Football Finance” we współpracy z biurem 
Deloitte w Manchesterze. 

W poprzedniej edycji raportu 
prognozowaliśmy, że zasady ograniczające 
frekwencję na stadionach do maksymalnie 
50% pojemności stadionu, nie wpłyną 
negatywnie na większość klubów, natomiast 
dalsze ograniczenie możliwości uczestnictwa 
kibiców na stadionie wpłynie negatywnie na 
przychody klubów. Jedynie 7 z 30 kolejek 
Ekstraklasy odbyło się z ograniczeniem 
publiczności do 25%, a pozostałe 77% 
meczów odbyło się bez udziału publiczności. 
Na zamknięciu stadionów, w porównaniu  
do roku kalendarzowego 2019 (w którym nie 
obowiązywały żadne restrykcje), najwięcej 
straciła Legia Warszawa (17,5 mln), Wisła 
Kraków (11,0 mln zł), Lechia Gdańsk  
(7,3 mln zł) oraz Lech Poznań (6,1 mln zł). 
Klubem, który utracił największą część swoich 
przychodów z dnia meczu, była Jagiellonia 
Białystok, której przychody z dnia meczowego 
spadły o 94%, czyli o 4,2 mln zł.

W kolejnych latach istotnym czynnikiem 
wpływającym na poprawę ogólnej kondycji 
finansowej klubów i budowy dochodowej 
polityki transferowej powinien być udział 
w europejskich pucharach. W poprzednim 
sezonie w europejskich pucharach najlepiej 
zaprezentował się Lech Poznań, dzięki czemu 
klub uzyskał 31,7 mln przychodów od UEFA. 
Podobnej wysokości kwotę powinna uzyskać 
Legia Warszawa dzięki awansowi w obecnie 
  

trwającym sezonie 2021/2022 do fazy 
grupowej Ligi Europy. 

Przychody transferowe z roku na rok  
stają się coraz bardziej istotnym źródłem 
finansowania polskich klubów. W sezonie 
2020/21 kluby Ekstraklasy zaksięgowały  
aż 206 mln zł przychodów z tytułu  
transferów wychodzących, a prawie  
97% tych przychodów stanowią transfery 
zagraniczne. W tej kategorii bryluje Lech 
Poznań, który na transferach zarobił  
82,8 mln zł, czyli 8,3 mln zł więcej niż  
z podstawowych źródeł przychodów.

Ubiegłoroczne starania Ekstraklasy S.A.,  
która wynegocjowała przedłużenie 
kontraktów na sprzedaż praw do transmisji 
meczów, na niezmienionych, historycznie 
wysokich warunkach, zapewniają klubom 
Ekstraklasy stabilne źródło finansowania na 
najbliższe lata, mimo niepewności związanej  
z pandemią Covid-19. Należy jednak mieć na 
uwadze, że do podziału będzie mniejszy tort 
finansowy, bowiem do Ekstraklasy dołączyły 
dwa zespoły.

Podsumowanie
Niniejszy raport, czyli „Piłkarska liga finansowa” jest już 
piętnastą edycją opracowania przygotowanego przez firmę 
doradczą Deloitte we współpracy z klubami PKO BP Ekstraklasy 
oraz spółką Ekstraklasa S.A. 
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Nasz ranking oparty jest na analizie wielkości 
przychodów klubów Ekstraklasy pochodzących 
z działalności sportowej. Zasady sporządzania 
raportu nie uległy zmianie w porównaniu do 
poprzedniej edycji. Zmianie ulega okres, za który 
prezentujemy dane. Począwszy od tej edycji, 
dane prezentowane są w ujęciu sezonowym. 
Zaprezentowane przez nas dane dotyczą 
przychodów, które zostały wygenerowane  
w okresie 01.07.2020 do 30.06.2021, 
czyli obejmują pełny sezon ligowy. Dane 
porównawcze obejmujące poprzedni sezon 
(2019/2020) prezentujemy w części klubowej 
raportu.

Zaprezentowane przez nas przychody  
klubów nie uwzględniają takich kategorii jak 
transfery bądź wypożyczenia piłkarzy, gdyż  
są to przesunięcia środków pomiędzy klubami.  
Z punktu widzenia klubów Ekstraklasy jest  
to jednak ważne źródło przychodów, dlatego 
w raporcie prezentujemy osobne zestawienie 
przychodów z transferów. W celu uzyskania 
pełnej kwoty przychodów dotyczącej danego 
klubu należy zatem zsumować wartość 
przychodów zaprezentowaną w rankingu oraz 
wartość przychodów z transferów. 

Przychody sportowe, które zostały wzięte 
pod uwagę, podzieliliśmy na trzy kategorie 
stanowiące źródło budowania wartości klubu:

 

 • Dzień meczu – wpływy ze sprzedaży biletów, 
karnetów, loży VIP oraz catering na stadionie.  
 
 
 

 • Transmisje – wpływy klubów  
z transmisji telewizyjnych i radiowych oraz 
scentralizowanych praw marketingowych, 
premii za udział w pucharach krajowych  
oraz zagranicznych, Pro Junior System.  
 
 
 

 • Komercyjne – wpływy z umów sponsorskich 
(podpisywanych przez kluby), reklam, 
sprzedaży koszulek, pamiątek klubowych 
oraz inne przychody komercyjne. Wsparcie 
solidarnościowe, które PZPN przekazał 
każdemu klubowi Ekstraklasy (1,84 mln zł)  
jest również zaprezentowane w tej pozycji. 

Nota metodologiczna
Do udziału w rankingu zostały zaproszone kluby, 
które w sezonie 2020/21 grały w Ekstraklasie. 
Dane, w wyżej przedstawionym podziale, zostały 
dostarczone bezpośrednio przez kluby.
 
Dane historyczne pochodzą z poprzednich edycji 
rankingu, z wyjątkiem danych za sezon 2019/20, 
które zostały nam dostarczone przez kluby przy 
okazji przygotowywania tegorocznego raportu.

Nasze rankingi zostały przygotowane za lata 
kalendarzowe od 2006 do 2019 oraz za sezon 
2020/21. W przeszłości występowały pojedyncze 
sytuacje, w których kluby przekazywały nam 
dane za odmienne okresy niż reszta zespołów. 
Sytuacje te opisane są w ubiegłorocznych 
raportach.

Wszystkie kluby przedstawiły nam dane za ten 
sam okres sezonu 2020/21. Okres porównawczy 
beniaminków 2019/20 dotyczy okresu,  
w którym te kluby grały w 1 Lidze.

Jeśli dane dostarczone przez kluby były 
nieprecyzyjne, wątpliwości były wyjaśnianie 
z klubami, tak aby zawarte w rankingu dane 
możliwie najpełniej odzwierciedlały rzeczywiste 
wygenerowane przychody. Od 2014 roku 
w kategorii przychodów komercyjnych 
uwzględniamy również przychody z dotacji oraz 

inne przychody komercyjne. Dane sprzed 2014 
roku w kategorii „komercyjne” nie uwzględniają 
niektórych innych przychodów komercyjnych 
oraz przychodów z dotacji. Dlatego, w celu 
zapewnienia porównywalności danych, 
skorygowaliśmy odpowiednio dane za rok 
2014. W związku z tym, dane te będą różne w 
porównaniu do opublikowanych w ówczesnym 
raporcie. 

Ze względu na zmianę metody agregacji 
przychodów poprzez włączenie przychodów  
z dotacji oraz innych przychodów komercyjnych 
do kategorii przychodów komercyjnych,  
a także ze względu na zaokrąglenie wartości 
przychodów na wykresach przedstawiających 
strukturę oraz zmianę wpływów klubów  
w ostatnich latach, mogą pojawić się na nich 
drobne różnice wartości.

Dane prezentujemy z dokładnością do 
dziesiątych części miliona oraz dziesiątej 
części procentów. Ewentualne niezgodności 
matematyczne wynikają z zaokrągleń i nie 
wpływają istotnie na prezentowane przez  
nas dane.
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Biznesowy lider doradztwa 
dla sportu

Wyjątkowy model biznesowy podmiotów 
z branży sportu i rozrywki wymaga 
niestandardowego podejścia. Z tego 
względu w ramach Deloitte, funkcjonuje 
interdyscyplinarna grupa specjalistów 
zajmujących się doradztwem dla tej branży.

Dostarczamy międzynarodowy i lokalny know-
how z zakresu m. in. finansów, prawa, podatków 
oraz konsultingu, dopasowany do specyfiki 
sektora. Oferujemy najwyższej jakości produkty 
i szerokie spectrum usług w każdej dyscyplinie 
sportu, o czym mogą zaświadczyć nasi klienci 
na całym świecie.

Audit & Assurance
Badanie sprawozdań finansowych to znacznie 
więcej niż tylko liczby. To potwierdzenie 
osiągnięć i wyzwań, a także pomoc przy 
zapewnianiu solidnych podstaw dla przyszłych 
planów.

Konsulting
Innowacje, transformacja i przywództwo 
w biznesie mogą przybierać różne formy. 
Unikalne podejście Deloitte pomaga klientom 
rozwiązywać najbardziej skomplikowane 
problemy. Tworzymy strategie oraz wdrażamy 
rozwiązania biznesowe, które pozwalają firmom 
zbudować i zachować czołową pozycję na 
rynku.

 • Brand Strategy & Consumer Research 
Pomagamy klientom budować silne 
marki, które realizują ich cele biznesowe. 
Zespół Deloitte opracowuje strategie 
marketingowe oraz realizuje pełen zakres 
badań konsumenckich. Do tworzenia strategii 
marek wykorzystujemy także nasze autorskie 
metody analizy trendów kulturowych - 
foresight.

 • Zrównoważony rozwój i CSR - Społeczna 
odpowiedzialność biznesu 
Wspieramy związki i kluby sportowe 
w rozwoju programów CSR.

Planowanie 
biznesu

Ekonomia
wpływu  

i jej badanie

Przegląd 
i rozwój 
strategii

Zarządzanie 
projektami

Harmonogram  
i restrukturyzacja 

przetargów

Rozwój 
komercyjny

Analiza  
i rozwój rynku

Strategie 
biletowe 

i hospitality

Benchmarking 
i najlepsze 
praktyki

Analizy 
sprzedaży 

praw 
telewizyjnych
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Deloitte Digital
Doradztwo strategiczne Deloitte Digital 
pozwala organizacjom sportowym osiągnąć 
doskonałość operacyjną firmy dzięki 
realizacji długoterminowych planów rozwoju. 
Wypracowanie pełnego planu transformacji 
cyfrowej przeprowadzane jest w kilku etapach:

 • Dojrzałość cyfrowa organizacji

 • Wypracowanie ambicji cyfrowej

 • Plan rozwoju cyfrowego

 • Analityka i optymalizacja

 • Komunikacja i zaangażowanie

 • Zarządzanie procesem transformacji

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe świadczone przez 
Deloitte to kompleksowe usługi obejmujące 
wszystkie aspekty działalności gospodarczej. 
Na świecie Deloitte zatrudnia ponad 200 tys. 
specjalistów podatkowych w 150 krajach.

Doradztwo prawne
Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy 
sp.k. posiada sieć biur w największych polskich 
miastach. Świadczymy kompleksowe usługi 
w zakresie wszystkich zagadnień prawnych. 
Korzystamy z zasobów globalnej sieci kancelarii 
prawniczych stowarzyszonych w Deloitte.

Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe Deloitte to usługi dla 
przedsiębiorstw, inwestorów i jednostek 
administracji publicznej obejmujące m.in. 
obsługę transakcji kapitałowych, wyceny, 
badania due diligence i restrukturyzacje.

Doradztwo  
w zakresie 

rozwoju 
stadionów  

i innych obiektów

Finansowe 
due diligence

Opracowania 
studium 

wykonalności

Fuzje  
i przejęcia 
w branży 
sportowej

Usługi 
doradcze 

dla dużych 
wydarzeń

Zarządzanie 
ryzykiem

Audyt Licencje 
klubowe  

i kontrola 
kosztów

Transformacja 
cyfrowa 

organizacji

Wsparcie 
podatkowe
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Szanowni Państwo,

Sezon 2020/21 rozgrywek PKO Bank Polski 
Ekstraklasy był wyjątkowy pod wieloma 
względami. W całości odbywał się w warunkach 
trwającej pandemii Covid-19, przy braku kibiców 
na trybunach przez większą jego część oraz  
w ramach przejściowego systemu rozgrywek  
z 30 kolejkami meczowymi. Mimo wielu wyzwań, 
obostrzeń oraz ograniczeń, jakie narzuciła 
całemu światu pandemia koronawirusa, 
rozgrywki zakończyliśmy zgodnie z planem  
i bez większych perturbacji. Było to możliwe 
dzięki bardzo dobrej współpracy, dyscyplinie  
i zaangażowaniu wielu osób – w klubach, 
sztabie medycznym, federacji, po stronie 
nadawców, partnerów i sponsorów, a także 
w zespołach Ekstraklasy i Ekstraklasa Live Park. 

Wspólny wysiłek zaowocował nie tylko 
zrealizowanym terminarzem spotkań, ale  
i najwyższymi przychodami w historii naszej 
ligi. Na ten wynik złożyło się wiele elementów, 
a wśród nich znaczącą składową były wpływy 
wypracowane przez Ekstraklasę dla klubów  
– z praw mediowych i scentralizowanych praw 
marketingowych. Dzięki rekordowo wysokim 
kontraktom z Canal+ i TVP oraz umowom  

z partnerem tytularnym - PKO Bankiem Polskim 
i głównym – marką Lotto i Totalizatorem 
Sportowym do klubów wpłynęło w sezonie 
2020/21 łącznie 230,5 mln zł, tj. o 5,5 mln zł 
więcej niż wynosił założony budżet, mimo 
mniejszej o sześć liczby kolejek. To także suma 
o 70,5 mln zł wyższa od przekazanej klubom 
przez Ekstraklasę przed pandemią. Największa 
kwota – blisko 30 mln zł – trafiła do kasy 
Mistrza Polski, Legii Warszawa. Po ok. 22 mln 
zł otrzymały z Ekstraklasy Raków Częstochowa 
i Pogoń Szczecin. Tymczasem jeszcze dwa lata 
temu wypłaty dla klubów z czołówki tabeli miały 
wartość w przedziale ok. 13-16 mln zł. 

W sezonie 2020/21 kluby otrzymały też  
z Ekstraklasy 2 mln zł dofinansowania do testów 
na Covid-19. Warto również nadmienić, że 
części środków, które popłynęły do klubów z ligi 
przyświecał ważny cel - były przeznaczone na 
kształcenie młodych piłkarskich talentów. Dzięki 
środkom pozyskiwanym od bukmacherów  
i partnerów marketingowych, w tym PKO Banku 
Polskiego, w minionym sezonie na ten cel trafiło 
do klubów blisko 20 mln zł. W okresie, gdy coraz 
więcej z nich rozwija i buduje nowoczesne 
ośrodki szkoleniowe, tego typu wsparcie jest 
niezwykle istotne.

Niniejszy raport to kompleksowa analiza 
wpływów klubów z różnych źródeł, składających 
się łącznie na przychody ligi. Warto zaznaczyć, 
że mimo różnego rodzaju trudności rozwój 
biznesowy PKO Bank Polski Ekstraklasy 
postępuje z każdym kolejnym rokiem. Jego 
najbardziej namacalnym przejawem są rosnące 
przychody klubów, które w minionym, niezwykle 
trudnym sezonie osiągnęły najwyższą wartość 
w historii - 627,2 mln zł i to nie uwzględniając 
wpływów transferowych. Rozwój organizacyjny, 
finansowy oraz szkoleniowy to zaś warunki 
niezbędne dla przyszłych sukcesów klubów  
na arenie krajowej i międzynarodowej.

Ekstraklasa

Marcin Animucki
Prezes Zarządu Ekstraklasa SA
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W tegorocznej edycji rankingu podium zajęły 
te same drużyny co w raporcie obejmującym 
rok 2019, zmieniła się tylko ich kolejność: drugie 
miejsce zajął Lech Poznań przed Lechią Gdańsk. 
Na pierwszym miejscu niezmiennie  
od dziesięciu lat znajduje się Legia Warszawa.

Legia Warszawa po raz dziesiąty, począwszy 
od 2011 roku, wygrywa przygotowywane  
przez nas raporty Piłkarska liga finansowa.  
Legia dominuje również na poziomie 
Ekstraklasy – zwyciężyła w siedmiu  
z ostatnich dziewięciu sezonów. W sezonie 
2020/2021 Legia obroniła tytuł Mistrza 
Polski. Awans do fazy grupowej Ligi Europy 
warszawskiego zespołu przedłuży dominację 
finansową nad pozostałymi klubami minimum 
o kolejny sezon. W porównaniu do sezonu 
2019/2020, Legia notuje spadek przychodów  
o 5,2 mln zł.

Miejsce 2. w tegorocznym rankingu 
przychodów zajął Lech Poznań. W porównaniu 
do sezonu 2019/2020, zmniejszeniu uległy 
przychody z dnia meczu (o 3,4 mln zł) oraz 
komercyjnego (o 4,3 mln zł), natomiast istotnie 
budżet klubowy podreperowało źródło 
transmisji (wzrost o 22,6 mln zł). Było to 
efektem sukcesu sportowego poznańskiego 

zespołu, czyli awansu do fazy grupowej Ligi 
Europy. Lech uzyskał rekordowe przychody  
ze sprzedaży zawodników (82,8 mln zł).  
W rankingu uwzględniającym te przychody, 
Lech osiąga sumaryczne przychody  
w wysokości 157,3 mln zł i tym samym 
finansowo wygrywa z warszawską Legią.

Miejsce 3. w tegorocznym rankingu 
przychodów sportowych zajęła Lechia Gdańsk. 
Klub z Gdańska znajduje się na podium 
rankingu przychodów sportowych po raz 4 
z rzędu. Lechia, w porównaniu do roku 2019,  
spada o jedno miejsce w naszym rankingu. 
Największą część przychodów gdańskiego 
klubu stanowią przychody komercyjne, które 
wynoszą 30,1 mln zł. Do rekordowego, pod 
względem wysokości przychodów, roku 
2019, Lechia zanotowała o 6,6 mln zł mniej 
przychodów.

Ranking – przychody polskich 
klubów i ich zmiany

Miejsce  
w rankingu Klub

Przychody  
(mln zł)  

za 2020/2021

Wzrost/spadek 
przychodów sezon 

do sezonu

Awans / Spadek 
w stosunku do 
poprzedniego 

raportu

1 Legia Warszawa 119,13

2 Lech Poznań 74,48

3 Lechia Gdańsk 44,57

4 Pogoń Szczecin 44,32

5 KGHM Zagłębie Lubin 41,35

6 Cracovia 39,67

7 Raków Częstochowa 38,00

8 Wisła Kraków 34,22

9 Piast Gliwice 33,44

10 Śląsk Wrocław 31,32

11 Górnik Zabrze 27,16

12 Jagiellonia Białystok 26,46

13 Podbeskidzie Bielsko Biała 23,14

14 Wisła Płock 20,38

15 Warta Poznań 15,76

16 PGE FKS Stal Mielec 13,76

Ranking łącznych przychodów w sezonie 2020/2021 (mln zł)

 Wzrost       Bez zmian       Spadek       Awans       Beniaminek
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Wśród klubów, które w sezonie 2020/2021 
występowały na boiskach Ekstraklasy, łącznie 
wzrost przychodów w stosunku do danych  
z sezonu 2019/2020 zanotowało aż 13 drużyn 
(część klubów w tym okresie rozgrywała 
swoje mecze w I lidze). Z tej grupy najbardziej 
wyróżniają się: Lech Poznań, Raków 
Częstochowa i Pogoń Szczecin. Spadek łącznych 
przychodów odnotowały jedynie trzy kluby: 
Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa  
i Piast Gliwice.

Różnice w przychodach klubów sezon do sezonu (mln zł)

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby
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Kluby Ekstraklasy w trakcie sezonu 2020/21 
wypracowały 627,2 mln zł przychodów  
z trzech podstawowych źródeł (55 mln zł  
więcej niż w 2019 roku oraz 48 mln zł więcej  
od rekordowego roku 2016, w którym Legia  
grała w Lidze Mistrzów), oraz 833 mln zł 
uwzględniając przychody transferowe  
(tj. 105 mln zł więcej niż w rekordowym  
roku 2019, w którym kluby osiągnęły  
728 mln zł przychodów).

Łącznie kluby Ekstraklasy oraz 1 Ligi,  
w trakcie sezonu 2020/2021 wypracowały 
970 mln zł przychodów z uwzględnieniem 
transferów. Prawdopodobny wydaje 
się być scenariusz, w którym w sezonie 
2021/2022, zespoły z dwóch najwyższych klas 
rozgrywkowych osiągają łączne przychody  
w wysokości miliarda złotych.

Przychody klubów Ekstraklasy w okresie 2007-2020/21 

Przychody klubów Ekstraklasy w okresie 2007-2020/21 z uwzględnieniem przychodów transferowych
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Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Przychody z poszczególnych kategorii w latach Udział % poszczególnych kategorii w latach

przychody mln zł 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020/21

komercyjne 121,0 102,0 126,0 137,0 168,0 186,0 189,0 222,0 245,0 241,0 270,0 278,0 283,6 301,4
transmisje 48,0 80,0 105,0 106,0 127,0 100,0 120,0 131,0 162,0 254,2 185,0 167,0 201,1 301,6
dzień meczu 34,0 45,0 31,0 60,0 70,0 67,0 71,0 71,0 87,0 84,0 96,0 83,0 87,6 24,2
Razem 203,0 227,0 262,0 303,0 365,0 353,0 380,0 424,0 494,0 579,2 551,0 528,0 572,3 627,2

ZMIANA PROCENTOWA

zmiana % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020/21
komercyjne - -16% 24% 9% 23% 11% 2% 17% 10% -2% 12% 3% 2% 6%
transmisje - 67% 31% 1% 20% -21% 20% 9% 24% 57% -27% -10% 20% 50%
dzień meczu - 32% -31% 94% 17% -4% 6% 0% 23% -3% 14% -14% 6% -72%

WARTOŚĆ PROCENTOWA

udział % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020/21
komercyjne 60% 45% 48% 45% 46% 53% 50% 52% 50% 42% 49% 53% 50% 48%
transmisje 24% 35% 40% 35% 35% 28% 32% 31% 33% 44% 34% 32% 35% 48%
dzień meczu 17% 20% 12% 20% 19% 19% 19% 17% 18% 15% 17% 16% 15% 4%

Udział poszczególnych kategorii 2020/21
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Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Transfery
Suma przychodów z tytułu transferów klubów 
Ekstraklasy w sezonie 2020/21 wyniosła  
aż 206 mln zł, z czego aż 199,4 mln zł pochodzi 
od klubów zagranicznych! Jest to najwyższy 
wynik w historii naszych opracowań. Udział 
przychodów z transferów w przychodach 
ogółem zaprezentowanych w raporcie  
wynosi 32,8%, w porównaniu do 27,2%  
w roku poprzednim. Transfery zawodników  
to przesunięcie środków między klubami,  
które nie budują globalnej wartości klubowej  
piłki nożnej. Z tego względu przychodów  
z tytułu transferów nie uwzględniamy w naszym 
raporcie. Niemniej, aby pokazać pełniejszy  
obraz możliwości generowania przychodów 
przez kluby występujące w Ekstraklasie, 
prezentujemy dane o transferach oddzielnie. 
Oznacza to, że przychody z tytułu transferów 
są oddzielną dodatkową kategorią przychodów 
nieujętą we wcześniej prezentowanych danych. 
Aby osiągnąć pełną kwotę przychodów  
w danym roku kalendarzowym należy  
zsumować przychody ujęte w rankingu  
oraz przychody z transferów. 

Przychody z transferów w sezonie 2020/2021 (mln zł)
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Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby
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Niekwestionowanym liderem 
rankingu przychodów 
transferowych w sezonie 
2020/2021 jest Lech Poznań.

To więcej niż z trzech podstawowych źródeł 
przychodu, w których Lech uzyskał 74,5 mln 
zł. Do największych transferów przyczynili 
się: Jakub Moder (Brighton & Hove Albion 
F.C.), Kamil Jóźwiak (Derby County F.C.) oraz 
Robert Gumny (FC Augsburg). Uwzględniając 
przychody transferowe, Lech Poznań pokonał  
w rankingu Legię Warszawa. Choć nie 
posiadamy wszystkich historycznych informacji 
odnośnie przychodów transferowych, możemy 
jednak zakładać, że jest to pierwsza taka 
sytuacja od 10 lat, w której Legia Warszawa nie 
posiada najwyższego budżetu ligowego.  
Tym samym Lech Poznań z pewnością  
dołącza do pretendentów do Mistrzostwa  
Polski w sezonie 2021/2022.

Drugie miejsce w rankingu 
transferów zajmuje KGHM 
Zagłębie Lubin (26,4 mln zł).
Miedziowym udało się osiągnąć ten wynik 
głównie dzięki transferowi Bartosza Białka 
do niemieckiego Wolfsburga. Przychody 
transferowe Zagłębia zapewniają aż  
64% dodatkowego budżetu, w porównaniu  
do trzech podstawowych źródeł (41,4 mln zł). 

Trzecie miejsce zajmuje lider 
podstawowego rankingu – 
Legia Warszawa. Klub ze stolicy 
wzbogacił się głównie dzięki sprzedaży Michała 
Karbownika Brighton & Hove Albion F.C.  
W sumie Legia z transferów podreperowała 
budżet o 24 mln zł. Dla warszawskiego  
klubu wpływy transferowe stanowią  
20% podstawowych przychodów, czyli prawie 
tyle, ile Legia uzyskała przychodów z dnia 
meczowego w roku 2019 (27,8 mln zł),  
w którym nie obowiązywały żadne  
ograniczenia w udziale publiczności  
w wydarzeniach sportowych.

Tuż za podium, z bardzo imponującym 
wynikiem - 20,4 mln zł, znajduje się Raków 
Częstochowa. Podopieczni trenera Papszuna 
uzyskali tak wysokie przychody transferowe 
dzięki Kamilowi Piątkowskiemu, który przeszedł 

do Red Bull Salzburg. Sprzedaż zawodnika 
pomogła klubowi z Częstochowy zwiększyć 
dostępny budżet o 54%. Kolejnym klubem tak 
zależnym od transferów jest Śląsk Wrocław, dla 
którego to przychody transferowe stanowią 
51% podstawowego budżetu.

Przeważającą część przychodów  
z transferów generują transfery 
zagraniczne – 97%. Udział transferów 
krajowych wynosi zaledwie 3%. Oznacza to, 
że wewnętrzny rynek transferowy prawie nie 
istnieje lub większość zmian klubów przez 
zawodników jest bezgotówkowa.

Rozkład przychodów z transferów 2020/21
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Przedstawione powyżej transfery dotyczą 
głównie młodych polskich piłkarzy,  
świadczy to o wysokim potencjale inwestycji  
w szkolenie młodych zawodników oraz 
wprowadzanie ich do pierwszego składu. 
Mogą oni nie tylko stanowić o sile zespołu,  
ale także przynieść duże korzyści materialne  
dla klubu. 

Po uwzględnieniu przychodów 
transferowych występują roszady w pierwszej 
ósemce rankingu. Na pierwsze miejsce, jak 
wspomnieliśmy wyżej, awansuje Lech Poznań 
(157,3 mln zł). Drugie miejsce, również z bardzo 
wysokim wynikiem zajmuje Legia Warszawa 
(143,2 mln zł). KGHM Zagłębie Lubin zajmuje 
ostatnie miejsce podium z wynikiem 67,7 mln zł, 
z wysoką stratą do dwóch pierwszych zespołów. 
Największy awans dzięki uwzględnieniu 
przychodów transferowych odnotowuje Raków 
Częstochowa (z 7. na 4. miejsce) oraz Śląsk 
Wrocław (z 10. na 7. miejsce). 

Ranking przychodów z uwzględnieniem przychodów transferowych w sezonie 2020/21 (mln zł)
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Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby
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Wynagrodzenia
Koszty wynagrodzeń to największa część 
składowa kosztów w klubach piłkarskich, bardzo 
ważne jest w związku z tym odpowiedzialne 
zarządzanie kontraktowaniem graczy,  
by utrzymać w ryzach koszty wynagrodzeń  
w porównaniu do przychodów. Jako optymalny 
wskaźnik wynagrodzeń uznajemy 60%. Ten próg 
jest najczęstszym punktem odniesienia na całym 
świecie. 

Podobnie jak w poprzednim raporcie, na 
cele wskaźnika wynagrodzeń uwzględniamy 
dodatkowo przychody transferowe, ze względu 
na poniższe fakty:

 • wysoki poziom przychodów transferowych 
klubów Ekstraklasy jest coraz bardziej 
powtarzalny,

 • trend jest niewątpliwie wzrostowy,  
a kluby Ekstraklasy budżetują przychody  
ze sprzedaży zawodników,

 • większość tych przychodów pochodzi 
z zagranicy, a więc nie budują wartości 
globalnej piłki nożnej, natomiast zwiększają 
wartość polskiej piłki nożnej.

Wskaźnik wynagrodzeń bez uwzględnienia przychodów transferowych 
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Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby
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W raporcie prezentujemy wskaźniki: 
nieuwzględniający przychody transferowe  
oraz uwzględniający przychody transferowe. 
Nie uwzględniając przychodów transferowych, 
do grona klubów ze zbyt wysokim wskaźnikiem 
wynagrodzeń zaliczyć możemy cztery zespoły: 
Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok 
i Wisła Płock. Jako dopuszczalne odchylenie 
od optymalnego wskaźnika 60% przyjęliśmy 
wartość dziesięciu punktów procentowych. 
Dwanaście pozostałych klubów trzyma swoje 
wynagrodzenia w bezpiecznych ryzach, przy 
czym zdecydowanie najmniej wydaje Stal Mielec 
– jedynie 25%. Zwycięzca poprzedniego sezonu 
Ekstraklasy – Legia Warszawa, na wynagrodzenia 
przeznaczyła 47% wynagrodzeń.

Wskaźnik w zmodyfikowanej wersji pokazuje 
natomiast, że tylko jeden klub wydaje 
zdecydowanie więcej na wynagrodzenia niż 
jest to przyjęte – Wisła Płock (79%). Szczególnie 
pozytywnie w tych danych wypada Lech Poznań, 
który z transferów osiągnął rekordowo wysokie 
przychody, dzięki czemu możliwe było obniżenie 
wskaźnika wynagrodzeń do 24%. 

Wskaźnik wynagrodzeń z uwzględnieniem przychodów transferowych
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Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby
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Wskaźnik wynagrodzeń uwzględniający przychody transferowe - porównanie sezonu 2019/2020 do 2020/2021

Przedstawione dane należy interpretować 
pozytywnie. Większość klubów Ekstraklasy 
trzyma swoje wynagrodzenia w ryzach. 
Uwzględniając przychody transferowe najwięcej 
na wynagrodzenia wydaje Wisła Płock – prawie 
4/5 przychodów. Optymalnym wskaźnikiem 
może pochwalić się Warta Poznań.

W sezonie 2019/2020, w którym dokończenie 
rozgrywek stało pod znakiem zapytania, 
niemniej jednak większość meczów rozegrana 
została przed rozpoczęciem pandemii, część 
klubów posiadała zbyt wysokie wskaźniki 
wynagrodzeń. W pełnym sezonie 2020/2021  
rozegranym w warunkach pandemii widzimy,  
że wielu klubom udało się istotnie ograniczyć 
koszty wynagrodzeń. Wskaźnik wynagrodzeń 

udało się obniżyć: Stali Mielec o 50 p.p., 
Rakowowi Częstochowa o 30 p.p., Śląskowi 
Wrocław o 28 p.p., Górnikowi Zabrze  
o 26 p.p. oraz Lechowi Poznań o 21 p.p. 
Wskaźnik wynagrodzeń dla całej Ekstraklasy 
wynosi 56% bez uwzględnienia transferów,  
oraz 42% po uwzględnieniu przychodów 
transferowych. W porównaniu do poprzedniej 
edycji raportu obejmującej rok kalendarzowy 

2019 klubom Ekstraklasy udało się istotnie 
obniżyć wskaźniki wynagrodzeń. W okresie  
przed pandemią, wskaźnik wynagrodzeń 
dla klubów Ekstraklasy wynosił 67% bez 
uwzględnienia transferów oraz 53% 
z uwzględnieniem transferów.
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Wynik sportowy klubów a wysokość 
kosztów wynagrodzeń w sezonie 2020/2021

Wysokie wynagrodzenia graczy nie zawsze 
przekładają się na sukces w Ekstraklasie, chociaż 
żeby konkurować w europejskich pucharach 
niewątpliwie przeznaczenie wysokich kwot  
na wynagrodzenia piłkarzy jest nieuniknione. 
Legia Warszawa, prawdopodobnie również 
dzięki wysokiemu budżetowi płacowemu  
(56,5 mln zł), zdołała kolejny rok tryumfować  
w Ekstraklasie. Drugim zespołem, który odbiega 
od pozostałej części ligowej stawki, jest Lech 
Poznań, który na wynagrodzenia wydał  
37,8 mln zł. W przypadku Lecha sezon  
2020/2021 nie należał do udanych, koszty 
wynagrodzeń nie przełożyły się bezpośrednio 
na wynik sportowy. Pozytywnie zaskakuje 
Raków Częstochowa, który na wynagrodzenia 
przeznaczył 20,6 mln zł, a klub ten zdobył  
w sezonie 2020/2021 wicemistrzostwo Polski. 
Środki na wynagrodzenia okazały się też być 
dobrze wykorzystane w przypadku Warty 
Poznań, która przy budżecie  na wynagrodzenia 
wynoszącym 9,6 mln zł zajęła 5. miejsce  
w Ekstraklasie. 

Miejsce w lidze a koszty wynagrodzeń
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Ekstraklasa na tle Europy
Ze względu na trudności w pozyskaniu aktualnych 
danych, porównanie klubów Ekstraklasy do 
pozostałych lig europejskich spoza Top-5 jest 
utrudnione. Dane w przypadku Szwajcarii 
i Słowacji dotyczą sezonu zakończonego 
w 2019 roku. Dane dla Norwegii dotyczą 
roku kalendarzowego 2019, a w przypadku 
Danii, Austrii, Belgii, Szkocji i Szwecji roku 
kalendarzowego 2020. Dane dla polskich klubów 
dotyczą sezonu 2020/2021.

Ligi szwedzka, która wyprzedzała polską ligę 
w ubiegłorocznym porównaniu, w tym roku 
notuje spadek przychodów o 26% do poziomu 
108 mln euro, tym samym spadając na ostatnie 
miejsce w naszym porównaniu. Kluby Ekstraklasy 
zanotowały wzrost ze 133 mln euro do  
139 mln euro, co oznacza że w stosunku  
do ligi norweskiej polskie kluby osiągają jedynie  
o 8 mln euro przychodów mniej. Warto przy tym 
zauważyć, że dane dla Norwegii nie obejmują 
okresu pandemicznego, w którym z reguły ligi 
europejskie notowały spadki przychodów,  
a więc zamiana miejsc w kolejnym okresie  
jest jak najbardziej prawdopodobna.

Przychody wybranych lig europejskich spoza TOP 5 - 2019/2020 (mln EUR)

*dane dotyczą roku 2019 oraz nie zawierają podziału na źródła przychodów
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Przychody klubów
1. Legia Warszawa
2. Lech Poznań
3. Lechia Gdańsk
4. Pogoń Szczecin
5. Zagłębie Lubin
6. Cracovia
7. Raków Częstochowa
8. Wisła Kraków
9. Piast Gliwice
10. Śląsk Wrocław
11. Górnik Zabrze
12. Jagiellonia Białystok
13. Podbeskidzie Bielsko-Biała
14. Wisła Płock
15. Warta Poznań
16. PGE FKS Stal Mielec
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Legia Warszawa kolejny rok z rzędu zajęła 
pierwsze miejsce w raporcie „Piłkarska Liga 
Finansowa”. Zespół z Łazienkowskiej piastuje 
najwyższe miejsce podium nieprzerwanie 
od 2011 roku, czyli zwycięstwo w obecnym 
raporcie oznacza dziesięcioletnią nieprzerwaną 
finansową dominację Legii. W tym okresie 
warszawska drużyna aż 7 razy sięgnęła po 
Mistrzostwo Polski. Wartość całkowitych 
przychodów osiągniętych przez Klub w sezonie 
rozgrywkowym 2020/21 wyniosła 119,1 mln zł,  
co przełożyło się na 4,2% spadek w relacji  
do poprzedniego sezonu.

Wpływy gotówkowe do kasy Legii stanowią 
głównie przychody komercyjne, które stanowią 
58,8% przychodów ogółem. W ramach tych 
środków Legia uzyskuje najwięcej  
od sponsorów – 29,3 mln zł.  

W sezonie 2020/21 sponsorem głównym klubu 
była brytyjska spółka Plus500 specjalizująca 
się w internetowym handlu instrumentami 
finansowymi. Logo Sponsora widniało na 
froncie koszulek „Wojskowych”. Istotnymi 
źródłami przychodów są także źródło transmisji 
i nagród za wyniki sportowe, które odpowiadały 
za 32,6% przychodów. Na te środki złożyły się 
31,7 mln zł uzyskane od Ekstraklasy S.A. oraz 
6,7 mln zł od UEFA za udział w eliminacjach 
europejskich pucharów. Kwota ta z pewnością 
będzie wyższa w przyszłym raporcie, gdyż Legia 
zakwalifikowała się do rozgrywek grupowych 
Ligi Europy.

Legia uzyskała także 24 mln zł ze sprzedaży 
swoich zawodników. Najbardziej lukratywnym 
transferem była sprzedaż Michała Karbownika 
do angielskiego Brighton. Kompleks treningowy 
Legia Training Center, w przyszłości z pewnością 

wykształci wychowanków, którzy podwyższą 
poziom sportowy klubu oraz będą zapewniać 
stałe źródło dochodów transferowych. 

Legia zakończyła rozgrywki ligowe na  
1. miejscu w tabeli i zdobyła 15. tytuł Mistrza 
Polski (według oficjalnych statystyk) w klubowej 
historii. Obecnie Legia jest rekordzistą liczby 
zdobytych tytułów Mistrza Polski wyprzedzając 
Górnika Zabrze oraz Ruch Chorzów, którzy 
mają po czternaście tytułów mistrzowskich. 

1. Legia Warszawa

Struktura przychodów klubu (mln zł)

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 10,5 9,6 10,9 26,0 33,6 34,7 40,0 42,1 53,1 52,1 46,7 70,9 70,4 70,0

Transmisje 6,9 11,1 9,5 19,1 10,5 30,1 32,8 34,8 114,8 50,1 25,3 25,2 32,0 38,8

Dzień meczu 3,8 3,0 7,9 18,8 22,2 30,0 30,8 31,1 39,6 36,2 28,2 27,8 21,9 10,2

RAZEM 21,2 23,7 28,3 63,9 66,3 94,9 103,6 108,1 207,4 138,3 100,2 123,9 124,3 119,1

Pozycja w Lidze 1
2019/2020 2020/2021

17,6% 8,6%
Dzień meczu

25,7% 32,6%
Transmisje

56,6% 58,8%
Komercyjne
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Pozycja w Lidze

Klub z Poznania odnotował wzrost przychodów 
w sezonie ligowym 2020/21 o 14,9 mln zł  
w porównaniu do sezonu 2019/20, co pozwoliło 
uzyskać drugą lokatę w rankingu Deloitte. 

Lech uzyskał łącznie 74,5 mln zł przychodów. 
Największe wpływy klub uzyskał w źródle 
transmisji, których wartość wyniosła 49,9 mln zł. 
Aż za 63,5%, czyli 31,7 mln zł tych przychodów 
odpowiadają środki uzyskane z UEFA .  
Tak wysoki wynik był możliwy dzięki 
uczestnictwu Lecha Poznań w rozgrywkach 
grupowych Ligi Europy. Drugim najbardziej 
dochodowym źródłem dla klubu z Poznania  
są wpływy komercyjne, w których Lech 
uzyskał 19,6 mln zł. Za przychody w tym źródle 
odpowiadają sponsorzy (7,9 mln zł) oraz 
sprzedaż koszulek i gadżetów klubowych  
(4,6 mln zł). Na organizacji dnia meczowego 

Poznaniacy zarobili 4,9 mln zł, czyli  
o 3,4 mln zł mniej niż w sezonie 2019/2020. 
Lech zainkasował najwyższą możliwą premię 
z Pro Junior System wynoszącą 2,1 mln zł. 
Sponsorem strategicznym Lecha jest STS.

Niezwykle istotnym źródłem przychodów 
dla Lecha w sezonie 2020/21 okazały się 
transfery zawodników. Jak wspomnieliśmy 
w rozdziale dotyczącym transferów, po 
uwzględnieniu przychodów transferowych, 
Lech Poznań pokonuje w rankingu Legię 
Warszawa. Prawdopodobnie jest to pierwsza 
taka sytuacja od 10 lat, w której Legia Warszawa 
nie posiada najwyższego budżetu ligowego. 
Tym samym Lech z pewnością dołącza do 
pretendentów do Mistrzostwa Polski  
w sezonie 2021/2022.

Lech zakończył sezon na 11. miejscu w tabeli. 
W porównaniu do wicemistrzostwa kraju 
zdobytego sezon wcześniej, wynik ten  
z pewnością jest poniżej oczekiwań władz  
klubu i kibiców. Lech walczy o grę  
w europejskich pucharach, gdzie nie tylko 
można uzyskać wysokie wpływy od UEFA,  
ale także wypromować młodych zawodników. 
W barwach poznańskiego klubu młodzieżowcy 
spędzili na boisku najwięcej minut spośród 
wszystkich zespołów ligowych w sezonie 
2020/2021. Lech stawia na szkolenie młodzieży  
i z finansowego punktu widzenia jest  
to doskonały kierunek.

2. Lech Poznań

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 15,6 21,5 25,9 17,1 15,3 20,4 21,4 23,7 29,2 28,8 25,8 20,4 24,0 19,6

Transmisje 8,4 11,0 11,5 8,9 8,1 9,8 11,7 33,7 14,4 18,9 18,2 14,7 27,3 49,9

Dzień meczu 15,1 7,8 23,6 12,8 12,0 12,7 11,5 20,6 11,4 18,1 13,2 11,0 8,3 4,9

RAZEM 39,1 40,3 61,0 38,8 35,4 42,9 44,6 78,0 55,1 65,8 57,1 46,1 59,6 74,5

11

14,0% 6,6%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

45,8% 67,0%
Transmisje

40,2% 26,4%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Pozycja w Lidze

W tegorocznej edycji raportu trzecie miejsce 
przypadło Lechii Gdańsk. Klub z Pomorza 
osiągnął przychody operacyjne w wysokości 
44,6 mln zł. W porównaniu do sezonu 2019/20 
nastąpił wzrost przychodów o 27,8%. Lechia od 
kilku lat zajmuje wysokie miejsce w rankingu 
przychodów, co miało też swój wymierny  
efekt sportowy - np. wygranie Pucharu Polski  
w 2019 roku. 

Głównym czynnikiem odpowiadającym za 
wzrost przychodów w sezonie 2020/21 były 
większe wpływy komercyjne. Z tego tytułu 
Lechia osiąga najwięcej przychodów zaraz po 
Legii Warszawa. W tej kategorii  

przychodów nastąpił wzrost o 7,8 mln zł  
w porównaniu do poprzedniego sezonu.  
Z umów sponsorskich i reklam klub zainkasował 
17,4 mln zł przychodów. Sponsorami głównymi 
klubu w sezonie 2020/21 byli Energa – 
sprzedawca energii elektrycznej, grupa ETL 
– firma zajmująca się doradztwem finansowo 
– podatkowym oraz PayTren – indonezyjski 
odpowiednik PayPal. Klub osiągnął również 
istotne wpływy z transmisji telewizyjnych, które 
wyniosły 13,7 mln zł. 

Przychody z organizacji dnia meczowego 
wyniosły 0,8 mln zł. Dobra gra zespołu 
przekładała się na dużo wyższe przychody  

z tego tytułu w przeszłości, na przykład  
w roku 2019 w którym dzień meczowy przyniósł 
klubowi 8 mln zł przychodów. W ramach tego 
źródła przy otwartych stadionach oraz dobrej 
grze zespołu gdański klub może znacząco 
powiększyć swoje przychody.

Lechia zakończyła sezon na 7. miejscu w tabeli. 
W minionym sezonie Lechia był zespołem, 
której zawodnicy popełnili najwięcej fauli  
na rywalach. 

3. Lechia Gdańsk

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 5,9 7,5 12,3 13,6 14,5 11,7 28,5 24,4 23,3 34,7 21,3 22,3 30,1

Transmisje 6,6 7,0 5,2 6,5 5,4 8,0 10,2 12,5 10,6 8,6 21,9 8,0 13,7

Dzień meczu 3,0 3,1 5,4 3,7 3,3 5,2 6,0 4,7 6,0 5,0 8,0 4,6 0,8

RAZEM 15,5 17,6 22,9 23,8 23,2 24,9 44,7 41,5 39,9 48,3 51,2 34,9 44,6

7

13,3% 1,7%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

22,9% 30,7%
Transmisje

63,8% 67,6%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.



24

Piłkarska Liga Finansowa – sezon 2020/2021 | Finansowe gole, czyli przychody klubów Ekstraklasy w czasie pandemii COVID-19

Pozycja w Lidze

Pogoń zajęła czwarte miejsce w tegorocznej 
edycji raportu „Piłkarska Liga Finansowa”. 
Przychody zespołu ze Szczecina w sezonie 
2020/21 opiewały na kwotę 44,3 mln zł  
i były większe o 13,9 mln zł w porównaniu  
do poprzedniego sezonu. 

Najistotniejszym źródłem przychodów klubu 
 ze Szczecina są wpływy z transmisji, które 
wyniosły 26,4 mln zł. Partnerem strategicznym 
klubu jest Miasto Szczecin. Pogoń uzyskała 
również przychody komercyjne (17,8 mln zł) 
oraz z organizacji dnia meczowego  
(0,2 mln zł). W związku z pandemią oraz 
trwającą modernizacją stadionu Pogoni, 
niskie przychody z dnia meczowego nie 
zaskakują. W tej pozycji klub posiada bardzo 
dobre perspektywy, a nowoczesny stadion 
z pewnością pomoże Pogoni w generowaniu 
większych przychodów.

Pogoń pozyskała również środki ze sprzedaży 
praw do kart zawodniczych. Kluczowym 
transferem Portowców była sprzedaż Adriana 
Benedyczaka do włoskiej Parmy. Pogoń 
uzyskała drugą największą premię w lidze  
z programu Pro Junior System. Na konto 
klubowe wpłynęło z tego tytułu 2 mln zł.

W minionym sezonie Pogoń straciła  
najmniej bramek spośród wszystkich drużyn  
w Ekstraklasie – 23. Zespół Pogoni zakończył 
zmagania ligowe na ostatnim miejscu podium, 
dzięki czemu klub zagwarantował sobie udział  
w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. 
Europejski sen nie potrwał jednak długo.  
Pogoń odpadła w drugiej rundzie eliminacji  
z chorwackim NK Osijek.

4. Pogoń Szczecin

3

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 5,9 4,2 7,3 10,8 16,0 14,2 14,8 17,6 15,5 17,3 17,1 17,8

Transmisje 0,0 0,1 2,3 5,3 4,4 8,7 9,7 8,8 9,0 13,5 12,4 26,4

Dzień meczu 1,3 0,8 1,8 1,9 2,2 1,9 2,4 2,1 1,8 1,4 0,9 0,2

RAZEM 7,2 5,1 11,4 18,1 22,7 24,9 26,9 28,5 26,3 32,2 30,4 44,3

2,9% 0,4%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

41,0% 59,6%
Transmisje

56,1% 40,1%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Zagłębie Lubin zanotowało przychody na 
poziomie 41,4 mln zł, co pozwoliło na zajęcie 
piątego miejsca w rankingu przychodów  
klubów Ekstraklasy. 

Głównym źródłem przychodów Miedzowych  
są przychody komercyjne i wynoszą  
23,3 mln zł. Ich udział we wpływach klubowych 
wynosi 56,3%. Zdecydowanie największy udział 
w tej kategorii posiadają wpływy od sponsorów  
i z reklam, gdyż z tego źródła Zagłębie wykazało 
19,6 mln zł. Sponsorem głównym klubu jest 
Spółka KGHM Polska Miedź. Zagłębie uzyskało 
wpływy z transmisji i premii sportowych na 
poziomie 17,8 mln zł. Z programu Pro Junior 
System klub uzyskał nagrodę w wysokości  

1,5 mln zł, a od Ekstraklasy otrzymał 14,4 mln zł. 
Przychody z dnia meczowego wyniosły  
0,3 mln zł. 

Istotnym źródłem dochodów dla klubu  
z Lubina były transfery. Zagłębie zainkasowało 
w ten sposób 26,4 mln zł, z czego 26,0 mln zł 
pochodziło z transferów zagranicznych. Budżet 
Miedziowych został znacząco podreperowany 
wskutek transferu Bartosza Białka do 
niemieckiego Wolfsburga. 

Zagłębie zakończyło sezon na 8. miejscu  
w ligowej tabeli. W minionym sezonie Zagłębie 
było drużyną, która jako pierwsza najczęściej 
traciła pierwszą bramkę w meczu. 

5. Zagłębie Lubin

8

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 13,1 15,6 24,0 31,0 33,2 30,5 28,5 25,4 23,6 25,7 24,5 24,8 26,1 23,3

Transmisje 2,4 2,4 6,4 6,0 5,8 6,6 2,7 2,8 13,6 10,1 10,4 12,7 11,4 17,8

Dzień meczu 0,5 1,9 1,8 1,5 1,0 1,2 1,0 0,8 1,6 1,2 1,1 1,0 0,9 0,3

RAZEM 16,0 19,9 32,2 38,5 40,0 38,3 32,2 29,1 38,8 37,0 36,0 38,5 38,4 41,4

2,4% 0,6%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

29,7% 43,1%
Transmisje

67,9% 56,3%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Cracovia zdobyła 6. miejsce w rankingu klubów 
Ekstraklasy z przychodami operacyjnymi  
o łącznej wartości 39,7 mln zł. Dla zespołu  
z Krakowa oznacza to wzrost o 17,9 % względem 
poprzedniego sezonu. W poprzedniej edycji 
Cracovia zajęła piąte miejsce w rankingu.
Za 50% przychodów w klubie odpowiadają 
wpływy komercyjne. Najistotniejszym 
źródłem przychodów komercyjnych są środki 
pochodzące od partnerów biznesowych  
(11,4 mln zł). W rankingu uwzględniającym 
jedynie przychody od sponsorów, Cracovia 
zajmuje czwarte miejsce. Sponsorem głównym 
Cracovii jest firma Comarch – producent  
i dostawca systemów informatycznych. 

Źródło transmisji zapewnia zespołowi  
z Krakowa 19,1 mln zł. Od Ekstraklasy Pasy 
otrzymały13,6 mln, od UEFA 2,1 mln zł.  
W ramach nagród za wyniki sportowe  
Cracovia otrzymała 3 mln zł za zwycięstwo  
w Pucharze Polski.

Przychody z dnia meczowego odpowiadają  
za 2% przychodów operacyjnych ogółem. 
Spadek sezon do sezonu wynosi 0,9 mln zł,  
co bezpośrednio wynika z zamknięcia 
stadionów i braku możliwości rozgrywania 
meczy przy udziale publiczności.

Cracovia zakończyła rozgrywki na 14. miejscu 
w tabeli. Zespół z Krakowa zanotował najwięcej 
remisów w sezonie.

6. Cracovia

14

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 8,6 8,4 8,3 9,0 8,6 9,0 18,8 18,4 20,5 22,2 19,9 19,3 19,0 19,8

Transmisje 5,5 5,2 6,0 5,2 2,2 2,6 5,1 7,4 11,7 6,9 8,4 14,3 13,0 19,1

Dzień meczu 1,2 0,7 1,1 1,6 1,1 1,9 2,8 2,9 3,1 3,0 2,9 4,0 1,6 0,7

RAZEM 15,3 14,3 15,4 15,8 11,9 13,6 26,8 28,8 35,3 32,2 31,3 37,6 33,6 39,7

4,8% 1,9%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

38,7% 48,2%
Transmisje

56,5% 49,9%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Zespół z Częstochowy w tegorocznym 
rankingu Deloitte uplasował się na 7. miejscu 
naszego rankingu. W relacji do poprzedniej 
edycji rankingu zanotował awans o 7 pozycji. 
Przełożyły się na to głównie większe wpływy  
ze źródła transmisji, które były wynikiem bardzo 
dobrych wyników sportowych w Ekstraklasie, 
a także w Pucharze Polski. Wygrana w tych 
drugich rozgrywkach zapewniła klubowi 
dodatkowe 5 mln zł do budżetu.

Raków w zakończonym sezonie 2020/21  
uzyskał sumarycznie przychody na poziomie  
38,0 mln zł, co stanowi wzrost o 61,9% 
względem sezonu 2019/20. Uwzględniając 
dodatkowo przychody transferowe, łączne 
przychody Rakowa wyniosły 58,4 mln zł. 
Warto zauważyć, że jeszcze w 2017 roku, 
Raków osiągnął tylko 6 mln zł przychodów 
operacyjnych. Od tego czasu przychody 

operacyjne wzrosły ponad sześciokrotnie,  
a jeśli uwzględnimy transfery, wzrost jest prawie 
dziesięciokrotny. Trudno o lepszy przykład 
rozwoju klubu w ostatnim czasie.

Drugim najważniejszym strumieniem 
przychodów dla zespołu spod Jasnej Góry  
są wpływy komercyjne, które odpowiadają 
za 10,5 mln zł całkowitych wpływów do kasy 
klubowej. Sponsorem głównym klubu jest  
firma X-KOM, zajmująca się dystrybucją  
i sprzedażą elektroniki użytkowej. Przychody  
z organizacji dnia meczowego wyniosły  
1,0 mln zł. Sytuacja klubu w tym źródle może 
poprawić się w przyszłorocznym raporcie, gdyż 
od sierpnia 2021 roku Raków posiada zgodę  
PZPN na rozgrywanie meczów na stadionie  
w Częstochowie. Wcześniej zespół podejmował 
rywali na stadionie GKS Bełchatów ze względu 
na przebudowę stadionu. 

Raków zakończył sezon na wysokim 2. miejscu 
w tabeli. Ponadto zespół po raz pierwszy  
w klubowej historii zdobył Puchar Polski oraz 
Superpuchar Polski. Do sukcesu Częstochowian 
przyczynił się w istotnym stopniu Trener Marek 
Papszun, który podczas Gali Ekstraklasy został 
ogłoszony najlepszym trenerem sezonu.

7. Raków Częstochowa

2

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 5,4 9,4 11,0 10,0 10,5

Transmisje 0,2 0,8 6,4 12,6 26,5

Dzień meczu 0,5 0,7 1,1 0,8 1,0

RAZEM 6,0 11,0 18,5 23,5 38,0

4,0% 3,0%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

25,7% 70,0%
Transmisje

43,0% 28,0%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Ósme miejsce w rankingu Deloitte w sezonie 
2020/21 zajęła Wisła Kraków. Biała Gwiazda 
zaliczyła wzrost  przychodów o 0,3%  
w porównaniu do sezonu 2019/20 oraz  
spadek o 6,5% w stosunku do roku 2019. 
Łączne wypracowane przez klub przychody  
z działalności operacyjnej wyniosły 34,2 mln zł.

Głównym źródłem przychodów krakowskiego 
klubu są przychody komercyjne, które składają 
się w sumie na 22,3 mln zł. W tej kategorii klub 
notuje wzrost sezon do sezonu o 7,2 mln zł. 
Biorąc pod uwagę spadek przychodów z dnia 
meczowego o 7,3 mln zł (z 8,2 mln zł do  
0,9 mln zł), widzimy, że klub zdołał 
zrekompensować spadek przychodów 
z dnia meczowego. W ramach wsparcia 
pandemicznego klub uzyskał 4,5 mln zł,  

z czego 2,7 mln zł z tytułu umorzenia subwencji 
w ramach tarcz finansowych oraz 1,8 mln zł 
od PZPN w ramach pakietu pomocowego. 
Sponsorem głównym Wisły w sezonie 2020/21 
była Spółka LV Bet zakłady bukmacherskie.  
Od nowego sezonu sponsorem głównym 
klubu jest Orlen Oil. W kategorii przychodów 
ze sprzedaży koszulek i innych gadżetów 
klubowych, Wisła zajmuje trzecie miejsce.  
Wisła uzyskała wyższe niż w poprzednim 
sezonie wpływy z transmisji telewizyjnych  
o 0,2 mln zł t.j. 1,8%. Klub pozyskał także  
1 mln zł z programu Pro Junior System.  
Z organizacji dnia meczowego do klubu 
wpłynęło 0,9 mln zł, o 89,3% mniej niż  
w poprzednim sezonie. Spośród wszystkich 
klubów Ekstraklasy, oprócz Legii Warszawa, klub 
traci w tej kategorii nawięcej sezon do sezonu.

Wisła zakończyła rozgrywki na 13. miejscu 
w ligowej tabeli. W zakończonym sezonie 
Wisła odniosła najwyższe zwycięstwo w lidze 
pokonując 6:0 Stal Mielec. 

8. Wisła Kraków

13

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 11,8 14,8 11,3 15,7 13,3 15,0 14,1 15,3 14,0 9,5 9,3 13,0 15,1 22,3

Transmisje 12,2 11,9 11,8 27,6 8,8 6,9 8,5 7,3 9,2 9,0 9,8 11,7 10,9 11,1

Dzień meczu 9,6 3,4 4,1 12,0 9,3 5,5 5,9 7,2 6,1 8,1 7,4 11,9 8,2 0,9

RAZEM 33,6 30,1 27,2 55,3 31,4 27,4 28,4 29,8 29,3 26,6 26,5 36,6 34,1 34,2

23,9% 2,6%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

31,8% 32,3%
Transmisje

44,3% 65,1%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Klub z Okrzei zajął 9. lokatę w zestawieniu 
przygotowywanym przez Deloitte. Gliwiczanie 
w sezonie 2020/21 wygenerowali przychody 
operacyjne o łącznej wartości 33,4 mln zł,  
co oznacza spadek o 15,3% w stosunku  
do sezonu 2019/2020.

Piast uzyskał największe wpływy  
ze źródła transmisji, które odpowiadają  
za 55,4 % wpływów do budżetu. 13,9 mln zł 
spośród tych środków klub otrzymał  
od Ekstraklasy S.A., natomiast 4,3 mln zł 
od UEFA z tytułu udziału w eliminacjach Ligi 
Europy, w których zakończył rozgrywki na  
3 rundzie eliminacyjnej.

Przychody z kategorii komercyjnych 
wyniosły 14,6 mln zł. Sponsorami głównymi 
Piasta są Miasto Gliwice, Betclic zakłady 
bukmacherskie oraz Kar-Tel – dostawca usług 
telekomunikacyjnych. Od sponsorów i z tytułu 
reklam klub osiągnął 3,6 mln zł przychodów,  
a w ramach wpływów od samorządu 
terytorialnego – 6,0 mln zł. 

Przychody z tytułu dnia meczowego wyniosły 
jedynie 0,3 mln zł, ze względu na ograniczenia 
udziału publiczności w wydarzeniach 
sportowych.

Piast zakończył sezon ligowy na 6. miejscu  
w tabeli. W barwach Piasta występował Jakub 
Świerczok, który był wiceliderem klasyfikacji 
strzelców z piętnastoma trafieniami na koncie 
i jednocześnie najskuteczniejszym Polakiem 
w rozgrywkach. Piast w ramach transferów 
osiągnął 8,4 mln zł przychodów. Od nowego 
sezonu napastnik występuje w Japońskim 
Nagoya Grampus.

9. Piast Gliwice

6

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 5,9 4,2 7,3 10,8 16,0 14,2 14,8 17,6 15,5 17,4 13,8 14,6

Transmisje 0,0 0,1 2,3 5,3 4,4 8,7 9,7 8,8 9,0 17,3 24,2 18,5

Dzień meczu 1,3 0,8 1,8 1,9 2,2 1,9 2,4 2,1 1,8 2,0 1,5 0,3

RAZEM 7,2 5,1 11,4 18,1 22,7 24,9 26,9 28,5 26,3 36,7 39,5 33,4

3,8% 1,0%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

61,4% 55,4%
Transmisje

34,9% 43,5%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Śląsk Wrocław z przychodami na poziomie  
31,3 mln zł uplasował się na 10. pozycji  
w rankingu przychodów klubów Ekstraklasy. 
Klub z Wrocławia w sezonie 2020/21 uzyskał 
przychody wyższe o 42,2% w porównaniu do 
sezonu 2019/20. Było to spowodowane  
w głównej mierze osiąganym lepszym  
wynikom sportowym.

W strukturze przychodów Śląska największą 
część stanowią wpływ z transmisji, które 
odpowiadają za 57%, czyli 17,9 mln zł. Mniejszą, 
ale istotną część wpływów dla klubu, stanowią 
środki komercyjne. W sezonie 2020/21 Śląsk 
pozyskał w ten sposób 12,5 mln zł. Z organizacji 
dnia meczowego budżet klubu został zasilony 
kwotą 1,0 mln zł, co stanowiło 3,2% przychodów 
ogółem. Sponsorem głównym klubu są zakłady 
bukmacherskie LV BET.

Śląsk zarobił blisko 16,1 mln zł na transferach,  
co pozwoliło mu uzyskać 5. miejsce w rankingu 
w tej kategorii przychodów. Łączne przychody 
klubu, z uwzględnieniem transferów, wyniosły 
47,4 mln zł. Najbardziej dochodowym 
transferem była sprzedaż Przemysława  
Płachety do angielskiego Norwich.

Wrocławianie zakończyli sezon na 4. miejscu 
w tabeli, dzięki czemu zespół mógł brać 
udział w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. 
Klub zakończył rozgrywki na trzeciej rundzie 
rozgrywek europejskich, co zaowocuje 
wynagrodzeniem od UEFA w kwocie  
ok 2,5 mln zł.

10. Śląsk Wrocław

4

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 6,2 9,3 10,0 14,4 20,3 13,4 17,2 11,6 8,9 21,7 19,9 20,9 8,0 12,5

Transmisje 3,3 8,9 6,0 8,9 8,8 10,6 5,4 10,5 7,9 7,3 8,0 7,2 9,8 17,9

Dzień meczu 1,8 2,4 1,8 4,6 6,9 4,8 3,7 4,0 2,7 2,8 2,8 4,2 3,7 1,0

RAZEM 11,3 20,6 17,8 27,9 36,0 28,8 26,4 26,1 19,5 31,8 30,6 32,4 21,4 31,3

17,3% 3,2%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

45,6% 57,0%
Transmisje

37,1% 39,8%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.



31

Piłkarska Liga Finansowa – sezon 2020/2021 | Finansowe gole, czyli przychody klubów Ekstraklasy w czasie pandemii COVID-19

Pozycja w Lidze

W sezonie 2020/21 Górnik Zabrze uzyskał 
przychody w wysokości 27,2 zł, które przełożyły 
się na 31% wzrost przychodów względem 
poprzedniego sezonu. Głównym strumieniem 
przychodów dla klubu z Zabrza są wpływy  
z transmisji.

Struktura przychodów zabrzańskiego klubu 
prezentuje się następująco: 48,8%  
przychodów stanowią wpływy z transmisji,  
a 41,6% przychodów stanowią wpływy 
komercyjne, pozostałą część stanowią wpływy 
z dnia meczowego (9,6%). Spośród przychodów 
komercyjnych największą pozycją są przychody 
z umów sponsorskich i reklam (5,8 mln zł) oraz 
wsparcie z PZPN oraz z tytułu tarcz finansowych 
(w sumie 3,8 mln zł). Partnerem strategicznym 
Górnika jest Węglokoks, natomiast sponsorami 

głównymi są Schuller oraz Grupa Dąbrowscy. 
Górnik pozyskał także 0,6 mln zł z programu  
Pro Junior System.

Zabrzanie na transferach zarobili 5,7 mln zł. 
Największe środki klub pozyskał na sprzedaży 
Pawła Bochniewicza do holenderskiego 
Heerenveen. 

Górnik zakończył sezon na 10. miejscu w tabeli. 
W minionym sezonie średnia wieku wyjściowej 
jedenastki Górnika była najniższa w całej lidze  
i wyniosła 25,21 lat. 

11. Górnik Zabrze

10

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 3,5 8,2 8,5 8,7 6,9 5,9 2,8 7,4 15,5 8,8 6,1 11,3

Transmisje 2,6 7,1 6,3 8,5 8,2 7,3 3,7 3,1 10,3 9,4 9,7 13,3

Dzień meczu 3,2 1,3 0,6 0,8 0,7 1,2 2,8 5,5 5,9 5,2 4,9 2,6

RAZEM 9,3 16,6 15,4 18,1 15,8 14,4 9,3 16,0 31,8 23,4 20,7 27,2

23,6% 9,6%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

46,9% 48,8%
Transmisje

29,6% 41,6%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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12. Jagiellonia Białystok

9

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 2,4 5,8 7,5 11,2 9,5 10,0 15,9 12,4 4,3 9,6 11,3 10,3 10,5 10,0

Transmisje 4,5 4,9 6,5 5,2 2,6 1,4 4,3 5,5 8,3 15,6 18,3 13,7 13,7 16,3

Dzień meczu 1,8 1,5 2,0 1,8 0,9 0,8 1,4 4,0 2,9 4,9 6,5 4,5 3,3 0,3

RAZEM 8,7 12,2 16,0 18,2 13,0 12,1 21,6 21,9 15,4 30,1 36,1 28,5 27,6 26,5

W obecnej edycji rankingu Deloitte Jagiellonia 
zajęła dwunaste miejsce. Uzyskane przez klub  
w sezonie 2020/21 przychody w wysokości  
26,5 mln zł, stanowią czteroprocentowy spadek 
w porównaniu do poprzedniego sezonu 
ligowego. Spadek przychodów w głównej 
mierze wynika ze spadku przychodów z dnia 
meczowego (-3 mln zł sezon do sezonu) przy 
jednoczesnym wzroście przychodów  
z transmisji o 2,5 mln zł.

61% przychodów klubu stanowią wpływy 
z transmisji. Jest to najistotniejsze źródło 
przychodów zespołu z Podlasia. Z Ekstraklasy 
S.A. klub uzyskał 15,0 mln zł, a z UEFA 1,2 mln zł. 
Kolejną kategorią przychodów z udziałem 38% 
są przychody komercyjne. W tej kategorii klub 

najwięcej uzyskuje z tytułu umów sponsorskich 
– 3,9 mln zł. Najmniejszą część wpływów 
stanowią przychody z dnia meczowego, które 
stanowią jedynie 1% przychodów ogółem.

Na transferach krajowych i zagranicznych „Jaga” 
zarobiła 5,9 mln zł. W porównaniu do ubiegłego 
sezonu stanowi to spadek  przychodów z tego 
tytułu. W sezonie 2019/2020 do Celticu Glasgow 
odszedł Patryk Klimala, a Jagiellonia osiągnęła 
aż 20,2 mln zł przychodów transferowych. 

Białostoczanie zakończyli sezon na 9. miejscu 
w tabeli. Gol strzelony przez piłkarza Jagielloni 
Jesusa Imaza w meczu przeciwko Cracovii został 
uznany za bramkę sezonu.

12,1% 1,0%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

49,8% 61,4%
Transmisje

38,0% 37,6%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Podbeskidzie Bielsko-Biała uplasowało się na 
trzynastym miejscu w tegorocznym rankingu 
przychodów klubów piłkarskiej Ekstraklasy. 
Drużyna z Bielska-Białej osiągnęła przychody  
z podstawowej działalności w wysokości  
23,1 mln zł i tym samym powiększyła je  
o 104,4% w stosunku do roku ubiegłego. 

Najistotniejszym źródłem przychodów w klubie 
z Podbeskidzia są przychody komercyjne 
stanowiące 62,5% całości wygenerowanych 
przychodów. Znaczną część przychodów 
komercyjnych stanowiły dotacje w wysokości 
5,0 mln zł od Miasta Bielsko-Biała, które pełni 
rolę Partnera Strategicznego klubu oraz 
przychody z umów sponsorskich i reklam 

(5,3 mln zł). Podbeskidzie było najbardziej 
dotowanym klubem Fortuna 1 Ligi w 2019 
roku. Sponsorami Głównymi klubu są Polskie 
Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o. (sprzedaż 
przetworów mięsnych), Aqua S.A. (dostawca 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych), Panattoni 
Europe Sp. z o.o. (deweloper powierzchni 
magazynowych) oraz BetX Polska Sp. z o.o. 
(bukmacher sportowy). Wpływy Podbeskidzia  
z tyt. transmisji oraz premii za udział  
w rozgrywkach krajowych wynoszą 33,9%  
sumy przychodów. Przychody z dnia 
meczowego stanowią ok. 3,6% przychodów  
w klubie. 

13. Podbeskidzie Bielsko-Biała

16

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 4,3 4,6 4,9 5,8 6,7 5,2 2,6 6,3 4,1 brak danych 4,5 5,6 8,7 9,7 14,5

Transmisje 0,0 0,0 0,1 0,1 2,9 4,5 5,3 6,4 6,2 brak danych 0,3 0,6 1,9 0,8 7,9

Dzień meczu 0,3 0,4 0,5 0,6 1,2 0,8 0,7 0,7 1,2 brak danych 0,7 0,6 0,5 0,8 0,8

RAZEM 4,6 5,0 5,5 6,5 10,8 10,5 8,6 13,4 11,5 brak danych 5,5 6,8 11,1 11,3 23,1

7,2% 3,6%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

6,7% 33,9%
Transmisje

86,1% 62,5%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.



34

Piłkarska Liga Finansowa – sezon 2020/2021 | Finansowe gole, czyli przychody klubów Ekstraklasy w czasie pandemii COVID-19

Pozycja w Lidze

Wisła Płock uzyskała łączne przychody  
w kwocie 20,4 mln zł. Taka wartość przychodów 
uplasowała zespół z Płocka na 14. miejscu  
w raporcie „Piłkarska Liga Finansowa”.  
Oznacza to, że klub awansował w stosunku  
do poprzedniej edycji o jedną pozycję. Klub  
został także zasilony kwotą 7 mln zł z tytułu 
podwyższenia kapitału zakładowego. Pozycja 
ta stanowi dodatkowe źródło finansowania, 
ale nie jest przychodem w rozumieniu zasad 
rachunkowości i dlatego nie jest ujęta  
w naszym rankingu.

Przychody komercyjne stanowiły główną 
część wpływów płockiego klubu. Głównymi 
sponsorami klubu są koncern paliwowo-
energetyczny PKN Orlen, producent dachów, 
elewacji oraz systemów rynnowych Budmat, 
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Miasto 

Płock. Z tytułu umów sponsorskich i reklam 
klub uzyskał 6,8 mln zł. Wsparcie PZPN oraz 
umorzenie subwencji z tarcz finansowych 
przyniosło 2,5 mln zł. Wisła uzyskała 6,5 mln zł  
z tyt. transmisji telewizyjnych oraz 45 tys. zł  
z organizacji dnia meczowego.

Płocki klub rozgrywki ligowe zakończył  
na 12. pozycji.

14. Wisła Płock

12

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 2,7 5,0 7,3 8,0 7,0 9,5 13,8

Transmisje 0,2 5,2 6,2 8,0 8,5 6,4 6,5

Dzień meczu 0,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,0

RAZEM 3,1 11,0 14,2 16,5 16,0 16,3 20,4

2,2% 0,2%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

39,4% 32,0%
Transmisje

58,3% 67,8%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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Piętnaste, przedostatnie miejsce w bieżącej 
edycji rankingu Deloitte, przypadło Warcie 
Poznań. „Warciarze” wypracowali przychód  
w wysokości 15,8 mln zł, który był o blisko  
300% wyższy niż w sezonie 2019/2020.  
Warto zaznaczyć, że był to pierwszy dla  
Warty sezon na najwyższym szczeblu 
rozgrywkowym w Polsce po awansie z 1 Ligi.  
Co warte docenienia, klub zakończył rozgrywki  
na 5. miejscu, a walka o czwarte miejsce, dające 
możliwość udziału w eliminacjach europejskich 
pucharach, trwała do ostatniej kolejki. 
 
Wysokie miejsce klubu w ligowej tabeli 
przełożyło się istotnie na osiągnięte przychody 
klubu, dlatego główny strumień przychodów 
stanowią wpływy z transmisji, które 
odpowiadają za 70,9% przychodów ogółem. 
Warta z tytułu transmisji osiągnęła 11,2 mln zł. 

Z tytułów komercyjnych klub zaksięgował  
4,5 mln zł przychodów, z czego 1,6 mln zł 
pochodzi do sponsorów i z reklam, a 1,9 mln zł  
z tytułu wsparcia PZPN oraz umorzenia 
subwencji PFR w ramach tarczy finansowych. 
Sponsorem głównym klubu są zakłady 
bukmacherskie TOTALbet. Umowa pomiędzy 
stronami obowiązuje do końca sezonu 2022/23. 
Warta z organizacji dnia meczowego osiągnęła 
107 tys. zł.

Warta zakończyła sezon ligowy na 5. miejscu 
w ligowej tabeli. W klubie z Wielkopolski 
występowało w całym sezonie średnio  
najwięcej Polaków w wyjściowej jedenastce 
(9,57 zawodnika). 
 

15. Warta Poznań

5

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 1,0 0,4 2,2 4,5

Transmisje 0,5 1,7 1,8 11,2

Dzień meczu 0,0 0,0 0,0 0,1

RAZEM 1,5 2,1 4,0 15,8

0,7% 0,7%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

44,5% 70,9%
Transmisje

54,9% 28,4%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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PGE FKS Stal Mielec zajęła ostatnią, szesnastą 
lokatę w zestawieniu przychodów klubów 
Ekstraklasy za sezon 2020/2021. Przychody 
klubu z Mielca wyniosły 13,8 mln zł i urosły  
o blisko 117% względem sezonu 2019/2020 
roku. Fakt, że klub uzyskał awans do Ekstraklasy 
przyczynił się istotnie do zwiększenia 
przychodów z transmisji, o 824,4% sezon do 
sezonu, t.j. o 6,1 mln zł. Wzrost ten spowodował 
istotny wzrost udziału przychodów z transmisji 
w przychodach ogółem – z 11,5% w sezonie 
2019/2020 do 49,2% w sezonie 2020/2021. 
Nieznacznie wyższą kwotę, bo 6,9 mln zł, klub 
z Mielca generuje z przychodów komercyjnych 
– 50,4%. Przeważającą cześć wpływów 
komercyjnych stanowią przychody  
od sponsorów i partnerów biznesowych 
(3,8 mln zł), dotacje miejskie (1,1 mln zł) oraz 
wsparcie solidarnościowe PZPN (1,8 mln zł). 

Sponsorem Głównym klubu jest PGE Polska 
Grupa Energetyczna S.A. 

Z tytułu organizacji dnia meczowego klub 
osiągnął 46 tys. zł przychodów. 

Stal Mielec rozgrywki ligowe zakończyła na 
przedostatnim miejscu. Utrzymanie w tabeli 
udało się zapewnić głównie dzięki sezonowi 
przejściowemu związanego z poszerzeniem 
Ekstraklasy do 18 zespołów. Przedostatnie 
miejsce w sezonie 2021/2022 wiązać się będzie 
z relegacją do niższej klasy rozgrywkowej.

16. PGE FKS Stal Mielec

15

Struktura przychodów klubu (mln zł)

 2017 2018 2019 2019/2020 2020/2021

Komercyjne 3,5 4,2 4,1 5,1 6,9

Transmisje 0,3 0,4 0,7 0,7 6,8

Dzień meczu 0,6 0,6 0,6 0,5 0,0

RAZEM 4,3 5,2 5,4 6,3 13,8

8,7% 0,3%
Dzień meczu

2019/2020 2020/2021

11,5% 49,2%
Transmisje

79,8% 50,4%
Komercyjne

Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przekazanych przez kluby.

Kategoria transmisje zawiera również przychody z zintegrowanych praw marketingowych, premii za udział w pucharach krajowych i zagranicznych oraz z Pro Junior System.
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