SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU
ZA 2018 ROK

Białystok, dnia 15 marca 2019

Ogólne informacje na temat działalności prowadzonej przez
Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
Jagiellonia Białystok S.S.A. jest Sportową Spółką Akcyjną posiadającą osobowość
prawną, działającą na podstawie statutu i innych właściwych przepisów prawa.
Jagiellonię Białystok S.S.A. utworzono na czas nieokreślony, została wpisana do
rejestru handlowego dział B nr RHB 1952 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku VIII
Wydział Gospodarczy na podstawie aktu notarialnego z dnia 05.08.1999 r. (rep. Nr
9567/99) tj. z dniem przejęcia składników majątkowych od Białostockiego Klubu
Sportowego Jagiellonia Białystok wg aktu notarialnego rep. Nr 14691. W dniu
26.11.2001 r. Jagiellonia Białystok S.S.A. została wpisana przez Sąd Rejonowy – XII
Wydział Gospodarczy w Białymstoku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 00000064830.
Kapitał akcyjny Spółki według stanu na 31.12.2018 roku, wynosił 21.000.000,00 zł. i
dzielił się na 21.000 sztuk akcji imiennych, które były objęte przez:
a) MTC PLUS Sp. z o.o. – 9418 sztuk akcji na wartość 9.418.000,00 zł, 44,85%
b) „ASDEX” Sp. z o.o. – 2559 sztuk akcji na wartość 2.559.000,00 zł, 12,19%
c) „FARGOTEX” Sp. z o.o. – 811 sztuk akcji na wartość 811.000,00 zł, 3,86%
d) akcjonariusze będący osobami fizycznymi (9 osób) – 8212 sztuk akcji na wartość
8.212.000,00 zł, 39,1%.
Przedmiotem działalności Spółki według wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest
m.in. :
a) działalność klubów sportowych,
b) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
c) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
d) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
e) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
f) działalność obiektów sportowych,

g) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
h) pozostała działalność związana ze sportem,
i) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
W skład Zarządu według stanu na dzień 31.12.2018 roku wchodzili:
1. Cezary Andrzej Kulesza – Prezes Zarządu
2. Agnieszka Syczewska – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
W trakcie 2018 roku nie nastąpiły zmiany osobowe w Zarządzie Spółki.
W skład Rady Nadzorczej według stanu na dzień 31.12.2018 roku wchodzili:
1. Wojciech Strzałkowski – Przewodniczący
2. Józef Kosiorek
3. Dariusz Kowalczyk
4. Wojciech Kuryłek
5. Piotr Laskowski
6. Wojciech Wasilewski
7. Jarosław Łukaszewicz
8. Adam Byglewski
9. Artur Jarosław Laskowski
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostali powołani na okres wspólnej 3-letniej
kadencji w dniu 15.03.2016 roku. W dniu 17 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Jagiellonii Białystok Sportowej Spółki Akcyjnej uchwałą nr 5/2018
odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Wołoszyna.

Rok 2018 był dwudziestym gospodarczym rokiem działalności Spółki. Zarząd Spółki w
swojej pracy w 2018 roku skupiał się głównie nad realizacją celów statutowych Spółki
tj. rozwojem sportu w zakresie piłki nożnej. W tym celu dokonywał wszelkich starań w
przedmiocie pozyskiwania niezbędnych środków finansowych poprzez prowadzenie
działalności gospodarczej bezpośrednio przez Spółkę, jak również poprzez
pozyskiwanie sponsorów oraz działalność transferową, która zapewniła spółce środki
finansowe na bieżącą działalność, działalność transferową, budowę bazy treningowej
oraz częściową spłatę zadłużenia z lat ubiegłych. W 2018 roku Zarząd Spółki skupił
się na budowie kompleksu boisk treningowych przy ulicy Elewatorskiej, przeniesieniu
siedziby Klubu pod historyczny adres Jurowiecka 21, rozwoju działalności
marketingowej m.in. poprzez wprowadzenie systemu Jaga Benefit czy też otwarciu
nowego sklepu w Galerii Zielone Wzgórze.
Planowany termin oddania ośrodka treningowego przy ulicy Elewatorskiej do użytku to
maj 2019 roku. Budowa została sfinansowana ze środków własnych Spółki, przy
wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W 2018 roku Spółka zmieniła siedzibę i wróciła pod historyczny adres Jurowiecka 21.
Dzięki współpracy z Apartamentami Jagiellońskimi stała się właścicielem ponad 600metrowego lokalu, w którym znajduje się obecne biuro Spółki.
W celu rozwoju procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w 2015 roku Jagiellonia
Białystok S.S.A. stała się 100% udziałowcem spółki Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Sp. z o.o. Od września 2016 roku działalność rozpoczęły gimnazjum i liceum SMS
Jagiellonia, a w 2017 roku powołano również szkołę podstawową. W 2018 roku z kolei
przeprowadzono rekrutację do kolejnych klas w SMS, zmieniono siedzibę szkoły oraz
internat uczniów.
W 2018 roku Jagiellonia Białystok SSA nadal współpracowała ze Stowarzyszeniem
Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok, w którym prowadzone jest szkolenie
chłopców i dziewczynek w 10 grupach szkoleniowych. W ramach współpracy oba
podmioty realizowały wspólny program szkolenia piłkarskiego, pracowały nad
rozwojem bazy szkoleniowej, kadry trenerskiej, selekcją zawodników, popularyzacją
sportu piłki nożnej i zdrowego trybu życia oraz zapewnieniu finansowania dla
działalności Stowarzyszenia.

Działalność finansowa Spółki
Działalność gospodarcza w roku 2018 prowadzona
dotychczasowych założeń określonych w statucie Spółki.

była

na

podstawie

Przychody Spółki w 2018 r. wyniosły ogółem 33 796 520,64 zł i pochodziły w głównej
mierze ze sprzedaży biletów/karnetów, praw telewizyjnych, gadżetów, reklamy i
sponsoringu.

PRZYCHODY Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
Przychody ze sprzedaży
biletów, karnetów gadżetów
Przychody ze sprzedaży reklam
i sponsoringu
Przychody ze sprzedaży
pozostałych usług
Wartość przychodów, razem

od 01-01-2017
do 31-12-2017

od 01-01-2017
do 31-12-2017
po zmianie

od 01-01-2018
do 31-12-2018

Zmiana

Struktura
Dynamika
%

4 872 222,03 zł

5 904 737,37 zł

6 500 597,93 zł

595 860,56 zł

19,23%

110,09

3 201 426,89 zł

3 201 426,89 zł

4 016 155,47 zł

814 728,58 zł

11,88%

125,45

17 036 003,93 zł

24 057 041,62 zł

23 279 767,24 zł

-777 274,38 zł

68,88%

96,77

25 109 652,85 zł

33 163 205,88 zł

33 796 520,64 zł

633 314,76 zł

100,00%

101,91

Pozostałe przychody operacyjne za 2018 rok wyniosły 5 354 570,95 zł, natomiast
przychody finansowe wyniosły 174 824,79 zł.

Koszty działalności operacyjnej za 2018 rok kształtują się następująco:
KOSZTY WG RODZAJU
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

od 01-01-2017
do 31-12-2017
2 032 365,19 zł
1 145 795,81
14 673 584,32 zł

od 01-01-2017
do 31-12-2017 po
zmianie

od 01-01-2018
do 31-12-2018

93 778,86 zł

224 972,29 zł

1 145 795,81 zł

1 364 017,60 zł

14 673 584,32 zł 20 080 325,35 zł

Zmiana
131 193,43 zł

Struktura
Dynamika
%
0,60%

239,90

218 221,79 zł

3,67%

119,05

5 406 741,03 zł

53,98%

136,85

Podatki i opłaty

102 989,80 zł

102 989,80 zł

118 646,38 zł

15 656,58 zł

0,32%

115,20

Wynagrodzenia

9 523 876,17 zł

9 523 876,17 zł

7 618 296,80 zł

-1 905 579,37 zł

20,48%

79,99

939 971,67 zł

939 971,67 zł

978 758,80 zł

38 787,13 zł

2,63%

104,13

1 229 154,57 zł

4 072 138,43 zł

5 988 745,97 zł

1 916 607,54 zł

16,10%

147,07

550 765,79 zł

550 765,79 zł

822 642,24 zł

271 876,45 zł

2,21%

149,36

31 102 900,85 zł 37 196 405,43 zł

6 093 504,58 zł

100,00%

119,59

Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
Koszty wg rodzaju, razem

30 198 503,32 zł

Pozostałe koszty operacyjne za 2018 rok wyniosły 483 223,86 zł, natomiast koszty
finansowe 110 714,34 zł.
Działalność roku 2018 zamyka się zyskiem w kwocie netto 1 535 572,75 zł.
Zysk powstał z tytułu nadwyżki pozostałych przychodów operacyjnych nad kosztami,
głównie z tytułu:
 umorzenia odsetek od otrzymanych pożyczek,
 rozliczenia dotacji na pokrycie kosztów działalności podstawowej.
Podstawowa działalność operacyjna Spółki przyniosła stratę w wysokości
3 399 884,79 zł, wskutek wzrostu kosztów działalności. W sytuacji ujęcia do
podstawowej działalności operacyjnej dotacji finansującej koszty funkcjonowania w
kwocie 3 795 000,00 zł, podstawowa działalność operacyjna Spółki przynosi zysk w
wysokości 395 115,21 zł.
W rozliczeniu za rok 2018, w następstwie wypracowanego zysku netto o wartości
1.535.572,75 zł Spółka uzyskała dodatnią wartość kapitałów własnych.

Dodatkowo Spółka poniosła wydatki na prowadzenie drużyny juniorów rocznik 2000 w
kwocie 428 994,43 zł, rocznik 2001 w kwocie 878 248,80 zł, rocznik 2002 w kwocie
204 895,76 zł i rocznik 2003 w kwocie 127 705,35 zł.
W sumie w 2018 roku na szkolenie drużyn młodzieżowych przeznaczono
1 639 844,34 zł.

Działalność marketingowa Spółki w 2018 roku
Działalność marketingowa Spółki w 2018 roku składała się z następujących obszarów:
sponsoringu i reklamy, sprzedaży karnetów i biletów oraz sprzedaży gadżetów.
W 2018 roku kończyła się część umów sponsorskich, które należało przedłużyć.
Zawarto nowe, korzystne dla Klubu kontrakty sponsoringowe. Do grona partnerów w
2018 r. dołączyło dwanaście firm. Wokół Jagiellonii skupili się kontrahenci, którzy
dostrzegają, że promocja poprzez sport przynosi wiele korzyści i jest skuteczna.
Jagiellonia jest postrzegana jako klub, który dzięki dobremu zarządzaniu prawidłowo
wykorzystuje przekazane środki, a ekwiwalent reklamowy jest efektywny.
W 2018 roku, na skutek kontynuacji współpracy Jagiellonii z firmą Blue Lemon, na
rynek FMCG wprowadzone zostały kolejne produkty spożywcze – napój izotoniczny i
piwo, które są dostępne w najlepszych sklepach spożywczych i lokalach
gastronomicznych w mieście i regionie.
Przychód Spółki z tytułu sponsoringu oraz reklamy w 2018 w stosunku do roku
2017 wzrósł o 25,45%.
Kolejny obszar pozyskiwania środków z działalności marketingowej stanowiła
sprzedaż karnetów i biletów.

Działalność ta wspierana była szeregiem akcji promocyjnych, które miały za zadanie
zjednanie nowych sympatyków, kreowanie pozytywnego wizerunku Klubu oraz
zachęcenie do uczestnictwa w meczach.
Hasła „Superbohaterowie Bez Ciebie Nie Gramy” i „Superbohaterowie Łączymy
Moce”, które przewodziły w 2018 roku, miały na celu integrację kibiców, sprawienie,
aby poczuli się oni elementem tworzonej historii, od którego zależy atmosfera na
stadionie i dobra gra zespołu. Stadion miał być odbierany jako miejsce, gdzie skupia
się energia mieszkańców całego Podlasia.
W 2018 roku zawodnicy Jagiellonii Białystok wzięli udział w 45 zorganizowanych
spotkaniach. Składały się na nie m.in. wizyty w placówkach edukacyjnych (szkoły,
przedszkola). Piłkarze odwiedzali miejscowości z terenu województwa podlaskiego
m.in. Bielsk Podlaski, Choroszcz, Suraż, Wyszonki Kościelne, Supraśl, Gródek,
Ogrodniczki, Nowy Dwór, Turośń Kościelną. W ramach akcji "Łączymy moce" w 2018
roku zespół wizytował Czarną Białostockiej, Grajewo, Rutki-Kossaki oraz Łapy.
Zainteresowanie spotkaniami z zawodnikami było bardzo duże. Uczestniczyło w nich
łącznie około 10 000 osób, co daje średnią ponad 200 osób podczas jednego
spotkania.
Piłkarze uczyli również młodzież języka angielskiego, a także wzięli udział w
społecznych kampaniach "Stop zwolnieniom z WF-u" i "Cała Polska czyta dzieciom".
Spotkania były prowadzone w językach polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.
Zawodnicy widywali się z kibicami także przy okazji świąt, imprez okolicznościowych i
lokalnych festynów.
Piłkarze angażowali się w szereg akcji charytatywnych - Szlachetna Paczka, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, zdobienie pierników na wigilię miejską z Fundacją
Rodziny Czarneckich. Wizytowali na oddziałach Onkologii i Hematologii oraz
Neurologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie odwiedzali
najmłodszych pacjentów. Na aukcje, z których dochód przeznaczano na pomoc
potrzebującym, trafiło w ciągu roku kilkadziesiąt koszulek i innych przedmiotów z
autografami pierwszego zespołu.

Sprzedaż karnetów i biletów wspierana była również reklamą. Promocja meczów
odbywała się poprzez media. Poza ekspozycją plakatów, emisją reklam na telebimach
oraz ekranach w autobusach komunikacji miejskiej, sieci kin Helios, reklamy meczowe
emitowały rozgłośnie radiowe cechujące się największą słuchalnością (Radio
Białystok, Radio Jard, Radio Eska, Radio Akadera, Radio I).
Reklamy zapowiadające mecze i największe wydarzenia, których organizatorem była
Jagiellonia Białystok, promowane były także w lokalnej prasie (Kurier Poranny, Gazeta
Współczesna). Szeroka komunikacja odbywa się również za pomocą mediów
społecznościowych.
Dzięki współpracy Klubu z Urzędem Miasta Białystok, przed meczami ulice
dekorowane są żółto-czerwonymi flagami, co sprawia, że mecze Jagiellonii urastają
do rangi święta.
Średnia frekwencja podczas meczów oficjalnych Jagiellonii Białystok
rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku w roku 2018 wyniosła 11
437 osób, co stanowi spadek w stosunku do roku 2017 o 172 osoby na jeden
mecz - 1,5 %.
Spadek frekwencji był odnotowany wiosną sezonu 2017/2018. W roku 2018 w rundzie
wiosennej na stadion przychodziło średnio 900 osób mniej niż rok wcześniej. Jesienią
natomiast Klub odnotował wzrost średniej frekwencji o 424 osoby na mecz względem
poprzedniego roku.
W 2019 roku Zarząd Spółki podejmie dalsze przedsięwzięcia mające na celu wzrost
frekwencji na meczach rozgrywanych w Białymstoku.
Jagiellonia Białystok postrzegana jest jako klub, który dzięki przyjaznej atmosferze na
trybunach gości na meczach wielu młodych kibiców.
W każdym spotkaniu rozgrywanym na Stadionie Miejskim w Białymstoku uczestniczy
liczna grupa dzieci z podlaskich szkół i placówek oświatowych. W 2018 roku na
każdym spotkaniu grupy liczyły od około 200 do 1000 młodych osób, które wraz z
opiekunami mogły oglądać mecze nieodpłatnie.

W 2018 roku w meczach Jagiellonii Białystok uczestniczyło 36 603 kobiet i 22 000
dzieci. Na trybunach pojawiło się 15 779 nowych kibiców, którzy po raz pierwszy
uczestniczyli w meczu przy Słonecznej.
Przychód ze sprzedaży biletów i karnetów w roku 2018 wzrósł w stosunku do
roku 2017 o 4,15 %
Trzecim filarem pozyskiwania środków z działalności marketingowej była sprzedaż
gadżetów oraz pamiątek Jagiellonii Białystok.
Produkty klubowe dostępne są w oficjalnym sklepie Jagiellonii, punktach partnerskich,
za pośrednictwem internetu, a także na stadionie w dniach meczowych.
Należy zaznaczyć, że w 2018 r. Klub otworzył nowy Jaga Fan Shop o powierzchni 100
m2 w Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku. W tym samym roku podpisano umowy,
dzięki którym oficjalne pamiątki klubowe pojawiły się w sieciach handlowych Auchan i
Bi1 na terenie miasta. Zwiększenie liczby punktów sprzedaży ma na celu wzrost
przychodów poprzez ułatwienie klientowi dostępu do coraz to szerszej oferty
produktów oferowanych przez Klub.
Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży gadżetów wyniósł 38,15 %.
W roku 2018 Jagiellonia Białystok uruchomiła innowacyjny program lojalnościowy
Jaga Benefit, dedykowany swoim kibicom. Powstał on, aby docenić zaangażowanie
najwierniejszych sympatyków i zachęcić nowych kibiców do regularnego
przychodzenia na mecze. Dzięki udziałowi w Jaga Beneficie można korzystać z
atrakcyjnych rozwiązań, zbierać punkty za zakup karnetów, biletów i pamiątek, a także
wymieniać je na korzystne rabaty, pamiątki klubowe oraz nagrody specjalne.
Wyjątkowość programu polega na tym, że jako jeden z nielicznych odnosi się do historii
zakupów, dzięki czemu część sympatyków, znalazła punkty na swoich kontach od razu
po rejestracji.
W programie zarejestrowało się dotąd 3762 kibiców. Wymiany punktów dokonano
3491 razy, w tym 491 razy wymiana dotyczyła nagród rzeczowych.

Działania marketingowe zostały w roku 2018 wyróżnione przez Ekstraklasę S.A. na tle
pozostałych klubów. Jagiellonia triumfowała w kategorii „Ekstra Medialność”, gdzie
oceniono współpracę Klubu z mediami. Należy zaznaczyć, że było to drugie z rzędu
wyróżnienie w tej dziedzinie.
Jagielloński marketing zajął także drugie miejsce w kategorii „Ekstra Kreacja”, która
dotyczyła najlepszej inicjatywy sponsorskiej w minionym sezonie. Doceniono w tym
przypadku akcję „Autokar dla Jagi”, przeprowadzoną ze sponsorem głównym – firmą
STS, w ramach której kibice poprzez platformę sponsora głosowali na projekt autokaru
pierwszej drużyny. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mediów.
Oficjalna strona internetowa Klubu – Jagiellonia.pl – jest w czołówce klubowych portali
w Polsce. Wyróżniana jest za jakość, różnorodność oraz szybkość publikacji nowych
informacji. Maksymalnie do kilku godzin po zakończeniu meczu drużyny, kibic może
znaleźć na stronie relacje, statystyki, zdjęcia, liczne wypowiedzi oraz materiały wideo
z danego spotkania.
Treści zamieszczane na stronie są wielokrotnie cytowane w prasie, głównie lokalnej
(Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, białostocki oddział Gazety Wyborczej), a także
na portalach internetowych. Dotyczy to również zdjęć, które są bardzo często
wykorzystywane w innych mediach z zaznaczeniem źródła pochodzenia.
W 2018 roku strona Jagiellonia.pl odnotowała około 7,5 miliona odsłon oraz
ponad 5,6 miliona unikalnych odsłon. Średni czas przebywania na stronie wyniósł
minutę i 43 sekundy. Najwięcej odsłon klubowa strona odnotowywała w dniu meczu z
Legią Warszawa (6 maja 2018, 65 000) oraz rewanżowego spotkania w Lidze Europy
z Rio Ave (2 sierpnia 2018, 70 000). Miesiącem z największą liczbą odsłon był sierpień
2018 – wyniosła ona wówczas 936 000.
Ważną rolę w działalność marketingowej pełni także oficjalna telewizja klubowa –
JagaTV, która ma około 13 000 subskrypcji, a emitowane materiały osiągają po kilka
tysięcy wyświetleń.

Media społecznościowe Jagiellonii Białystok są cenione w całym kraju. Świadczy o tym
fakt, że za rok 2018 Klub otrzymał nominację do Nagrody Biznesu Sportowego, które
były wręczane na XV Gali Sportu i Biznesu w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Co
warte zaznaczenia, jest to druga z rzędu nominacja dla klubowych social mediów,
bowiem zostały one w ten sposób wyróżnione również za rok 2017.
Najważniejszym medium społecznościowym Jagiellonii Białystok
Facebook. Profil Klubu na tej platformie zebrał już około 117 000 kibiców.

jest

Jeden post dodawany na Facebooka dociera średnio do około 20 000 osób.
Najbardziej popularne posty osiągają zasięg sięgający do około 50 000 osób. Zasięg
tygodniowy jagiellońskich wpisów na Facebooku to z kolei 825 000 użytkowników, a
średni zasięg dzienny wynosi około 75 000 osób.
Równie istotne jest konto na Twitterze, obserwowane przez ponad 22 000
użytkowników. Ze względu na swoją charakterystykę, w przeciwieństwie do
Facebooka i Instagrama, wszystkie posty mogą się wyświetlać użytkownikowi w
kolejności chronologicznej, dzięki czemu profil ten, w dużej mierze, pełni funkcję
informacyjną. To właśnie tutaj najszybciej można poznać najnowsze informacje
dotyczące Klubu, wraz z odnośnikami do oficjalnej strony internetowej. Wyżej
wymienione fakty wpływają na duży zasięg dzienny (75 000 osób) oraz miesięczny
(nawet 2,2 mln osób).
Profil Jagiellonii Białystok na Instagramie obecnie obserwuje ponad 19 000 kibiców.
Oddzielne profile na mediach społecznościowych mają również: klubowy sklep Jaga
Fan Shop, a także Akademia Jagiellonii Białystok. Promocja klubowego sklepu
odbywa się przede wszystkim na Facebooku (6 300 polubień), ale też na Twitterze i
Instagramie. Akademia Piłkarska Jagiellonii Białystok jest z kolei obecna na
Facebooku (5 200 polubień) i Twitterze (1 300 obserwujących).

Jagiellonia Białystok postrzegana jest jako bardzo silna regionalna marka, która
konsekwentnie buduje własny wizerunek i z którą identyfikuje się wielu kibiców.
Klub dzięki wzorowemu zarządzaniu wyznacza i konsekwentnie realizuje cele.
Tworząc przyszłość pamięta o tradycji, historii, największych sukcesach i społeczności
skupionej wokół Jagiellonii.

Działalność sportowa Spółki w roku 2018
Gdyby ktokolwiek przed sezonem powiedział, że Jagiellonia ponownie osiągnie
wicemistrzostwo Polski, chyba każdy wziąłby to w ciemno. Biorąc jednak pod uwagę
przebieg rundy wiosennej, niedosyt jest uczuciem w pełni zrozumiałym. Mimo
wszystko trzeba pamiętać, że punktowo Jagiellonia zagrała lepszą wiosnę, a także
rundę finałową niż przed rokiem.
Drużyna Ireneusza Mamrota odniosła wielki sukces. Żółto-Czerwoni zrobili kolejny
krok w swoim rozwoju, udowadniając, że mogą walczyć o tytuł nawet pomimo istotnych
roszad kadrowych.
Bilans spotkań w Ekstraklasie sezon 2017/2018:
•
37 meczów,
•
67 punktów,
•
20 zwycięstw,
•
7 remisów,
•
10 porażek,
•
bramki: 55:41
W efekcie osiągnęliśmy kolejny sukces w postaci wicemistrzostwa Polski, tracąc do
pierwszej Legii Warszawa, dysponującej prawie pięciokrotnie większym budżetem,
jedynie 3 punkty.

Statystyki rozgrywek Ekstraklasy od lipca 2014 roku przedstawione poniżej wskazują,
iż sukcesywne budowanie stabilnego Klubu w oparciu o nasze skromne możliwości i
praca oraz zaangażowanie całego sztabu osób związanych z Jagiellonią pozwoliły
nam osiągnąć 2. pozycje sportową w Polsce wśród klubów Ekstraklasy na przestrzeni
ostatnich prawie 5 lat. Taki rozwój Klubu w każdym aspekcie jego działalności jeszcze
kilka lat temu, kiedy borykaliśmy się z licznymi problemami finansowo –
organizacyjnymi, był tylko naszym marzeniem.

Bilans spotkań w Ekstraklasie w 2018 roku:
•
36 meczów,
•
64 punkty,
•
19 zwycięstw,
•
7 remisów,
•
10 porażek,
•
bramki: 60:46

W efekcie ten bilans spotkań daje nam 2 miejsce w Ekstraklasie w 2018 roku,
jednocześnie tracimy do pierwszej Legii Warszawa – 7 punktów i wyprzedzamy trzecią
Pogoń Szczecin o 5 oczek.
Transfery zimowe 2018:
Do klubu: Jakub Wójcicki (Cracovia, wolny transfer), Dejan Lazarević (wolny transfer),
Roman Bezjak (SV Darmstadt, transfer definitywny), Bodvar Bodvarsson (FH
Hafnarfjordur, transfer definitywny).
Z klubu: Damian Węglarz (Wigry Suwałki, wypożyczenie), Ziggy Gordon (wolny
transfer), Piotr Tomasik (Lech Poznań, transfer definitywny), Fedor Cernych (Dynamo
Moskwa, transfer definitywny), Dmytro Chomczenowski (wolny transfer), Łukasz
Sekulski (SKA Chabarowsk, transfer definitywny).
Sezon 2018/2019
Czwarte miejsce w tabeli LOTTO Ekstraklasy, awans do ćwierćfinału Pucharu Polski i
pasjonujące boje w eliminacjach Ligi Europy z Rio Ave oraz KAA Gent – tak wyglądała
runda jesienna w wykonaniu Jagiellonii Białystok.
Po drugim z rzędu wicemistrzostwie Polski w drużynie Ireneusza Mamrota nie zaszły
większe zmiany, które dotyczyłyby zawodników z podstawowej jedenastki, co sprawiło,
że do nowego sezonu zespół przystąpił nawet silniejszy niż wiosną.
Dwumecz z Rio Ave w ramach II rundy eliminacyjnej Ligi Europy na długo zapisze się
w jagiellońskiej historii. Mimo zwycięstwa w pierwszym spotkaniu, Jagiellonia nie była
faworytem do wyeliminowania Portugalczyków, ale mecz w Vila do Conde przerósł
oczekiwania wszystkich. Żółto-Czerwoni nie przestraszyli się swojego rywala i stoczyli
pasjonujący, otwarty bój, zakończony efektownym i, co najważniejsze, zwycięskim
remisem 4:4. Dwa gole dla Jagi strzelił Taras Romanczuk, a po jednym Cillian
Sheridan i Martin Pospisil. Samo spotkanie zostało uznane przez UEFA za najlepszy
mecz dnia w Lidze Europy. W ten niezwykle efektowny sposób Jagiellończycy
awansowali do III rundy, gdzie czekał na nich jeszcze trudniejszy przeciwnik – belgijski
KAA Gent.

Pierwsze, zacięte spotkanie przy Słonecznej zakończyło się skromną wygraną Belgów
1:0. Doświadczeni goście w końcówce wykorzystali prosty błąd Żółto-Czerwonych i po
kontrataku strzelili zwycięską bramkę autorstwa Jonathana Davida. W rewanżu w
Gandawie gospodarze zwyciężyli 3:1. Nasza drużyna odpadła z rywalizacji w Lidze
Europy, ale mimo wszystko pozostawiła po sobie niezłe wrażenie, najlepsze ze
wszystkich polskich drużyn grających tego lata w europejskich pucharach.
Bilans spotkań w Ekstraklasie w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019:
•
20 meczów,
•
9 zwycięstw,
•
6 remisów,
•
5 porażek,
•
bramki: 34:29.
Liga Europy:
•
4 mecze,
•
1 zwycięstwo,
•
1 remis,
•
2 porażki,
•
bramki: 6:8.
Puchar Polski:
•
3 mecze,
•
3 zwycięstwa,
•
bramki: 4:0
Liczby Jagiellonii jesienią sezonu 2018/19:
•
27 meczów oficjalnych
•
13 zwycięstw
•
7 remisów
•
7 porażek
•
Bramki: 44:37

Transfery letnie 2018:

Do klubu: Grzegorz Sandomierski (wolny transfer), Jakub Miszczuk (wolny transfer),
Lukas Klemenz (GKS Katowice, transfer definitywny), Marko Poletanović (wolny
transfer), Mateusz Machaj (Chrobry Głogów, transfer definitywny), Mile Savković
(Spartak Subotica, transfer definitywny), Justas Lasickas (Żalgiris Wilno, transfer
definitywny).
Z klubu: Mariusz Pawełek (GKS Katowice, wolny transfer), Gutieri Tomelin (NK Osijek,
transfer definitywny), Dejan Lazarević (rozwiązanie kontraktu), Piotr Wlazło
(rozwiązanie kontraktu), Marek Wasiluk (Chrobry Głogów, wolny transfer), Dawid
Szymonowicz (Bruk-Bet Termalica, wypożyczenie), Bartosz Bida (Wigry Suwałki,
wypożyczenie), Przemysław Mystkowski (wypożyczenie, Podbeskidzie Bielsko-Biała),
Krzysztof Karpieszuk (koniec kontraktu).
Akademia Piłkarska Jagiellonii Białystok
Rok 2018 był udany również dla drużyn z Akademii Piłkarskiej Jagiellonia Białystok. Z
pewnością największym ich sukcesem jest zdobycie przez rocznik 2001 trenerów
Wojciecha Kobeszki i Jana Pawłowskiego Mistrzostwa Polski Juniorów. Młodzi
Jagiellończycy wiosną wygrali grupę A Centralnej Ligi Juniorów U-17, następnie
pokonali w półfinale Śląsk Wrocław (9:2 w dwumeczu), a w wielkim finale okazali się
lepsi od Pogoni Szczecin, wygrywając aż 4:0.
Warto przy tym zaznaczyć, iż po raz pierwszy ten sukces został zdobyty przez rocznik,
który przeszedł pełny proces szkoleniowy w naszej Akademii – od najmłodszych lat
był szkolony przez nasze stowarzyszenia, a następnie przez Spółkę.
Ten sukces to dowód na to, iż nasza praca i sposób prowadzenia szkolenia drużyn
młodzieżowych przynosi wspaniałe efekty, niemniej jednak musimy nieustannie się
doskonalić i zmierzać do jak największego udziału naszych wychowanków w meczach
pierwszej drużyny.
Nasze zespoły osiągały również dobre rezultaty podczas mocno obsadzonych
turniejów, a także do radziły sobie we własnych ligach.

Celem każdej szkółki piłkarskiej jest szkolenie zawodników do gry na najwyższym
poziomie. Rok 2018 tylko potwierdza, że standardy w AP należą do najwyższych w
kraju. Warto dodać, że podczas zimowych przygotowań sztab szkoleniowy włączył do
szerokiego składu pierwszej drużyny kolejnych naszych młodych zawodników: Pawła
Gieracha, Patryka Czerecha, Wiktora Kaczorowskiego, Szymona Łapińskiego oraz
Macieja Twarowskiego, co tylko potwierdza, że obrana przez nas droga jest tą
właściwą.

Łącznie, w Akademii Jagiellonii Białystok trenuje 313 młodych zawodników i
zawodniczek, prowadzonych w sumie przez 28 trenerów. Aktualnie są prowadzone

nabory do roczników 2009, 2010 oraz 2012, a także do drużyny dziewcząt z roczników
2008-2010.

Turniej JAGA CUP
W dniach 26-27 maja 2018 roku w Białymstoku odbyła się kolejna, siódma edycja
Międzynarodowego Turnieju Młodzieżowego Jaga Cup dla chłopców do lat 10 (w tym
przypadku z rocznika 2008). Nasi najmłodsi wychowankowie już na początku swojej
przygody z futbolem mogli skonfrontować swoje umiejętności z czołowymi ekipami z
Polski i Europy.
Wysoki poziom zarówno sportowy, jak i organizacyjny sprawiają, iż do rywalizacji w
naszym turnieju zgłaszają się coraz chętniej renomowane kluby europejskie, m.in.
Celtic Glasgow, Borussia Dortmund, Sporting Lizbona. Areną rywalizacji była główna
płyta Stadionu Miejskiego. 12 ekip podzielono na trzy grupy, a po pierwszym dniu
zawodów powstały dwie grupy: Liga Mistrzów oraz Liga Europy.
Zwycięzcą zmagań w całym turnieju okazała się drużyna Celticu Glasgow. Nasz
zespół, prowadzony przez Tomasza Walukiewicza i Piotra Głowickiego, zajął piątą
pozycję.
Zawodnicy Jagiellonii Białystok powołani do reprezentacji Polski w 2018 roku:
Wiosna 2018:
Reprezentacja Polski (A. Nawałka):
- Przemysław Frankowski
- Taras Romanczuk
Polska U-21 (Cz. Michniewicz):
- Karol Świderski

Polska U-19 (D. Dźwigała):
- Bartosz Bida
- Michał Ozga
- Mikołaj Nawrocki

Polska U-18 (W. Tomaszewski):
- Michał Ozga
- Szymon Łapiński
Polska U-17 (B. Zalewski):
- Bartosz Bida
- Mikołaj Nawrocki
Polska U-15 (M. Dorna):
- Jakub Orpik
- Oskar Osipiuk
Zimowa Akademia Młodych Orłów (2004):
- Miłosz Matysik
- Bartłomiej Maliszewski
Zimowa Akademia Młodych Orłów (2005):
- Maciej Jaroszuk
Jesień 2018:
Reprezentacja Polski (J. Brzęczek):
- Przemysław Frankowski
- Taras Romanczuk
Polska U-21 (Cz. Michniewicz):
- Karol Świderski
- Patryk Klimala
Polska U-19 (D. Gęsior):
- Michał Ozga

Polska U-18 (W. Tomaszewski):
- Mikołaj Nawrocki
- Maciej Twarowski
- Bartosz Bayer
- Eryk Matus
- Paweł Gierach
- Michał Wolanin
Polska U-15 (B. Zalewski):
- Maximilien Goraj
- Bartłomiej Maliszewski
- Miłosz Matysik
- Michał Mościcki
- Szymon Żabiuk
Polska U-14 (B. Zalewski):
- Oliwier Wojciechowski
Polska U-13:
- Miłosz Piekutowski
Letnia Akademia Młodych Orłów (2005):
- Oliwier Wojciechowski
- Bartosz Bernatowicz
- Maciej Jaroszuk
Letnia Akademia Młodych Orłów (2006):
- Miłosz Piekutowski

SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Od 01.09.2018 roku powołaliśmy kolejne klasy w Szkole Mistrzostwa Sportowego
Jagiellonia. Edukację rozpoczęli zawodnicy rocznik 2002, prowadzony przez trenera
Roberta Wójcika (I klasa LO).

W tym roku nasi uczniowie przystąpią do egzaminu dojrzałości oraz egzaminu
gimnazjalnego. Będą to pierwsze roczniki, które zakończą pełny proces edukacji w
naszej placówce od momentu jej założenia.
W SMS nie skupiamy się tylko na zajęciach sportowych. Zależy nam również na
dobrym wykształceniu naszych absolwentów, dlatego dużą uwagę zwracamy na
wyniki w nauce. Wychodzimy z założenia, że dobry sportowiec musi być rozwinięty nie
tylko od strony fizycznej, ale również intelektualnej. W sporcie, podobnie jak i każdej
innej dziedzinie życia, kluczowe znaczenie odgrywa zdolność logicznego myślenia
oraz analizy.
Chcemy, aby poprzez edukację nasi absolwenci zapewniali sobie wszechstronne
wykształcenie i zmieniali stereotyp sportowca, który nic nie wie o świecie. Szczególny
nacisk nakładamy na naukę języków obcych. Wiemy, że sportowcy są poddawani
dużym naciskom, ciąży na nich presja, dlatego nasi uczniowie są pod stała opieką
wykwalifikowanych pedagogów. Pamiętamy, że bycie sportowcem nie ogranicza się
wyłącznie do treningów, dlatego zapewniamy im pełne i regularne wyżywienie, bogate
w mikroelementy potrzebne każdemu sportowcowi. Chcemy, aby mury naszej szkoły
opuszczali profesjonalni piłkarze, a z tym wiążą się liczne wyrzeczenia, dlatego
odpowiednie wzorce trzeba wszczepiać od najmłodszego.
Zależy nam, aby nasi absolwenci rozwijali się sportowo, dlatego zajęcia prowadzą
licencjonowani trenerzy z wykształceniem pedagogicznym. Zajęcia lekcyjne od
września 2018 roku odbywają się na obiektach Wyższej Szkoły Finansów i
Zarządzania w Białymstoku, z którą podpisaliśmy umowę o współpracy. Kadra
pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem zna specyfikę pracy z młodymi
piłkarzami. Godziny zajęć lekcyjnych oraz sportowych zostały dopasowane tak, aby
nasi uczniowie mogli pogodzić obowiązki szkolne i treningowe.
Wszyscy uczniowie jagiellońskiej SMS zostali jednocześnie wcieleni w szeregi
Akademii Jagiellonii, więc będą uczestniczyli w rozgrywkach młodzieżowych na terenie
województwa podlaskiego oraz całego kraju, reprezentując nasz Klub.
Nasi zawodnicy od września 2018 roku mieszkają w internacie przy ulicy Ogrodowej,
gdzie mają doskonałe warunki socjalne, pozwalające na odpoczynek i naukę w

komfortowych pokojach. Część podopiecznych mieszka natomiast w internacie przy
ulicy Antoniuk Fabryczny 1.

Aktualnie prowadzone są nabory do klasy czwartej szkoły podstawowej oraz klasy
pierwszej liceum, a także nabory uzupełniające do istniejących oddziałów.
Szkoły Mistrzostwa Sportowego to inicjatywa powstała w wyniku zapotrzebowania na
profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Po zarejestrowaniu w
Departamencie Edukacji w Białymstoku, szkoły rozpoczęły działalność we wrześniu
2016 na etapie pierwszej klasy gimnazjum oraz pierwszej klasy liceum, zapraszając
we własne progi najzdolniejszych młodych adeptów z województwa i kraju.
Główne cele i zadania SMS:
•
umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do
ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu maturalnego,

•
kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia,
•
wychowanie i rozwijanie osobowości ucznia poprzez czynne uprawianie sportu,
•
umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów sportowych,
•
umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do
każdego ucznia poprzez organizację mało liczebnych oddziałów klasowych,
•
zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego
bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
Wartością naszej szkoły są zarówno wysoko wykwalifikowani trenerzy, jak i najlepsza
kadra dydaktyczna. Szkoły mają na celu kompleksowy rozwój zawodnika w ujęciu
sportowym i dydaktycznym, jednocześnie przygotowując do udziału w profesjonalnych
rozgrywkach na szczeblu zawodowym oraz kolejnych etapów edukacji poprzez
odpowiedzialne podejście do rozwoju młodego człowieka.

BAZA TRENINGOWA
Jagiellonia Białystok w kwietniu 2018 roku rozpoczęła inwestycje polegającą na
budowie boisk treningowych przy Ulicy Elewatorskiej w Białymstoku, na nieruchomości
wynajmowanej od spółki Stadion Miejski. Powstanie tego kompleksu treningowego z
pewnością umożliwi nam rozwój szkolenia w naszej Akademii i rozwiąże wieloletni
problem braku obiektów treningowych w mieście Białystok.
Przy Elewatorskiej powstają nie tylko boiska, ale również niezbędne zaplecze z 5
szatniami, salą konferencyjną, salą do ćwiczeń, pokojami trenerów i pomieszczeniami
dla obsługi kompleksu.

Na powierzchni nieco przekraczającej 3,5 hektara powstają dwa pełnowymiarowe
boiska piłkarskie oraz jedno mniejsze o wymiarach 68x33m. Jedno boisko będzie
miało sztuczną murawę, a dwa trawę naturalną. Boisko sztuczne będzie kryte balonem
w okresie jesienno - zimowym.
Baza treningowa z prawdziwego zdarzenia w bardzo dużym stopniu wpłynie na
podniesienie poziomu sportowego szkolonej młodzieży. Bez świetnych obiektów
nawet najlepsze plany treningowe na niewiele się zdadzą.
Posiadanie nowoczesnego zaplecza wiążę się z:
 bardziej efektywną pracą trenerów,
 szybszym rozwojem zawodników,
 większym prawdopodobieństwem otrzymania utalentowanego
młodych piłkarzy,
 koncentracją tylko na treningu,
 brakiem ograniczeń czasowych (godziny wynajmu),
 identyfikacją z klubem,
 możliwością łączenia grup treningowych,
 indywidualizacją zajęć treningowych.

narybku

Budowa ośrodka została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w
ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.
Planowane oddanie ośrodka treningowego do użytku to maj 2019 roku.
Akcjonariusze Spółki oraz Zarząd czynią dalsze starania w celu pozyskania
nieruchomości i rozwoju bazy treningowej.

POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI
W roku 2015 rozszerzono działalność Spółki o dwie formy:
1.
Agencja Ochrony Osób i Mienia Jagiellonia Białystok – posiadająca koncesję
wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o numerze L-0198/15.
2.
Niepubliczna Placówka Szkolenia Ustawicznego „Jagiellonia” w Białymstoku –
widniejąca w ewidencji szkół niepublicznych pod poz. 401, prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Białegostoku.
W 2018 roku kontynuowaliśmy działalność w obu w/w obszarach. Działalność Agencji
Ochrony w roku 2018 była kontynuowana głównie przy zabezpieczeniu i obsłudze
imprez organizowanych i współorganizowanych przez Jagiellonia Białystok S.S.A co
wpływa na zmniejszenie kosztów generowanych przez te wydarzenia.
W 2019 roku plany działalności agencji ochrony zakładają kontynuowanie działalności
w dotychczasowym zakresie. Dodatkową formą działalności będzie zabezpieczenie
obiektowe otwieranej bazy treningowej Jagiellonii Białystok przy ulicy Elewatorskiej w
Białymstoku, co spowoduje zmniejszenie kosztów tego typu usługi w porównaniu do
wynajęcia podmiotu zewnętrznego.
W ramach Niepublicznej Placówki Szkolenia Ustawicznego „Jagiellonia” w
Białymstoku w roku 2018 przeszkolono 152 osób, w ramach 8 kursów szkoleniowych
z zakresu wykonywania czynności służby informacyjnej i porządkowej lub kierownika

d.s. bezpieczeństwa. Z tej grupy 115 osób, które zostały wyszkolone pracowało na
meczach Jagiellonii Białystok i było zatrudnionych bezpośrednio przez Klub.
Możliwość przeprowadzania kursów nadających uprawnienia do pracy, jako służby
informacyjne/porządkowe na imprezach masowych jest czynnikiem ułatwiającym
rekrutacje i przygotowanie do pracy nowych osób.
Coroczna potrzeba zatrudnienia nowych osób jako stewardów na meczach Jagiellonii
Białystok, wynikająca z rotacji kadr w związku z dorywczym charakterem współpracy,
powoduje potrzebę organizacji kolejnych kursów z zakresu wykonywania czynności
służby informacyjnej.

PODSUMOWANIE
Naszym celem jest zbudowanie klubu stabilnego finansowo, co umożliwi nam
sukcesywne budowanie silnej osobowo drużyny, będącej w stanie walczyć o czołowe
lokaty w rozgrywkach krajowych i europejskich przez najbliższe lata. Aktualnie naszym
priorytetem jest dalszy rozwój bazy szkoleniowej, która umożliwiłaby nam rozwój
szkolenia młodzieży na wyższym poziomie.
W swej działalności Zarząd Klubu postawił następujące założenia na 2019 rok:
1.
Osiągnięcie jak najwyższego miejsca w rozgrywkach Ekstraklasy.
2.
Organizacja funkcjonowania Akademii Piłkarskiej, zwiększenie liczby grup
szkolących dzieci i młodzież, współpraca ze szkołami, utworzenie klas sportowych,
wprowadzenie programu wychowawczego – „Wychowanie przez Sport” do szkół i
placówek oświatowych miasta i województwa.
3.
Współpraca i szeroko rozumiana pomoc organizacyjno-finansowa dla piłkarsko
uzdolnionej młodzieży skupionej wokół Jagiellonii.
4.
Kontynuowanie prac i przedsięwzięć organizacyjnych umożliwiających
zbudowanie infrastruktury i bazy treningowej dla zespołów Jagiellonii.
5.
Kontynuacja rozwoju działań marketingowych w celu powiększenia przychodów
oraz przyciągnięcia szerszego spektrum sponsorów i kibiców.
6.
Praca edukacyjna w środowiskach uczniowskich i studenckich w celu
poszerzenia grupy kibiców oraz wypracowanie lepszych standardów kibicowania.
7.
Przedsięwzięcie wszelkiego rodzaju działań mających na celu stworzenie
stabilnego źródła finansowania Sportowej Spółki Akcyjnej, a zwłaszcza skupienia
wokół Klubu większej grupy sponsorów strategicznych i głównych.
8.
Rozwój organizacji wewnętrznej Klubu, budowa wysokich standardów pracy
pracowników i procedur.
9.
Rozwój Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia.
Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne działania, aby cele te zrealizować.

