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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji 

w dniu 09.01.2017 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stadion Śląski Sp. z o.o. - omówienie aktualnego stanu prac na obiekcie stadionu. 

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1:  

Otwarcie posiedzenia: 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon otworzył posiedzenie, przywitał Radnych oraz 

zaproszonych gości wśród których byli: Prezes Zarządu Stadion Śląski Sp. z o.o. Krzysztof 

Klimosz, Z-ca Dyrektora Wydziału GP – Paweł Rassek,. 

 Porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji: Za – 9 Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 (Liczba radnych obecnych podczas głosowania 9/9) 

Punkt 2:  

Stadion Śląski Sp. z o.o. – omówienie aktualnego stanu prac na obiekcie stadionu.  

 

Przewodniczący Komisji poprosił Prezesa Zarządu Stadionu Śląskiego o przedstawienie 

realizowanych zadań na stadionie. 

W załączeniu do protokołu prezentacja przedstawiona przez Prezesa Zarządu Stadion Śląski. 

 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon:  

Dziękujemy za przedstawienie prezentacji i proszę o zadawanie pytań. 

Członek Komisji Tomasz Bednarek:  

Poprosiłbym o dokładniejsze przybliżenie kosztów wynagrodzenia, które Pan oszacował na 5 

mln złotych.  
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Prezes Zarządu Krzysztof Klimosz : 

To nie są tylko koszty wynagrodzenia, chodzi tutaj o amortyzację, sprzęt, utrzymanie 

murawy, ochronę oraz sprzątanie obiektu. 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon:  

Czy jest wyliczony szacunkowy koszt jednej imprezy?  

 

Prezes Zarządu Krzysztof Klimosz : 

Ciężko powiedzieć ponieważ każda impreza jest inna. 

Przygotuję państwu takie wyliczenie na następne posiedzenie komisji.  

W tym roku jest to dosyć wyjątkowa sytuacja ponieważ mamy zdublowane zatrudnienie przez 

to, że cały dział techniczny, który buduje miał być do końca odbioru, czyli 15 osób 

zajmujących się budową będzie pracowało do końca września, w tym czasie musimy im 

płacić pensję. Musimy też zatrudniać już informatyków, automatycy, którzy będą mieli 

wiedzę na późniejszym etapie czym muszą zarządzać. Będzie taki okres przez 4-5 miesięcy, 

że nie jeszcze nie będą zwolnieni ludzie zajmujący się budową, a już będę musiał dział 

marketingu, dział sprzedaży, pracowników technicznych, informatyków zatrudnić, dlatego nie 

chcę się posługiwać jeżeli chodzi o koszty zatrudnienia w 2017, ponieważ w rzeczywistości 

są to koszty zdublowane.    

 

Członek Komisji Tomasz Bednarek : 

Czy na chwile obecną spółka ma już przygotowany biznesplan?  

Jeżeli chodzi o stałe koszty funkcjonowania obiektu, bez kosztów zmiennych związanych  

z imprezami to jest w zasadzie moje pytanie czy na chwile obecną spółka ma skalkulowane 

koszty już na rok 2018. I jeszcze kwestia jak jest kalkulowany nie tylko ta którą pan pokazał 

ilościowo, tylko jak są skalkulowane przychody z działalności tej operacyjnej na rok 2018  

z imprez, ile tych imprez planujecie, jakiego rodzaju przychodu szacujecie, czy to macie 

przygotowane? 

Prezes Zarządu Krzysztof Klimosz : 

Plan na 2018 jest przygotowany, ten plan do końca stycznia będziemy musieli wyrzucić do 

kosza z prostego powodu, od początku zakładaliśmy, że na tym obiekcie będzie grał Ruch 

Chorzów i na 20 weekendów Ruch będzie ten obiekt wynajmował. Wszystko na to wskazuje, 

że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Ruch na tym obiekcie nie zagra, my musimy 
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pozyskać inne imprezy. Plan jestem w stanie pokazać po I kwartale roku.  Wracając do 

kosztów to wszystko zależy jaka to jest impreza, bo jeżeli to jest mecz reprezentacji PZPN 

wynajmuje obiekt, płaci dzierżawę, ale bierze koszty na siebie. Jeżeli to jest forma, która robi 

prywatny kontrakt ona płaci za wynajem obiektu i bierze koszty na siebie. Jeżeli to jest 

impreza np. dzień otwarty na stadionie, impreza robiona przez Zarząd Województwa sytuacja 

wygląda całkowicie inaczej.  

 

 

Członek Komisji Tomasz Bednarek : 

Chciałem jeszcze zapytać o szkółkę piłkarską, która funkcjonuje na stadionie Śląskim. Tam 

swojego czasu był problem z jej funkcjonowaniem, jak ta kwestia została rozwiązana i jak 

wygląda na chwilę obecną? 

Prezes Zarządu Krzysztof Klimosz : 

Jeżeli chodzi o klub GTV on na chwilę obecną korzysta z projektu "kuźnia sportowych 

talentów" i wynajmuje obiekt za symboliczne kwoty. Na dzień dzisiejszy program ma ok. 

2700 godzin. i z tego 70% czasu jest dla klubu GTV.  

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon:  

Ile miejsc parkingowych zapewni Stadion Śląski?  

Prezes Zarządu Krzysztof Klimosz : 

Jeżeli ode mnie by to zależało to ani jednego. Z prostego powodu, wyznaję zasadę taką jaka 

jest w całej Europie czyli, że nie powinno się dojeżdżać do samego stadionu. Pod Stadionem 

tylko miejsca VIP, jeżeli Park Śląski wybuduje parkingi przy dużej imprezie będzie darmowa 

komunikacja miejska. Największym problemem jest wpuścić wszystkich pod stadion 

 i później im kazać wyjechać o tej samej porze.  

Członek Komisji Julia Kloc: 

Czy są już oszacowane koszty jeżeli chodzi o imprezę na otwarcie stadionu? 

Prezes Zarządu Krzysztof Klimosz : 

Na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze jak to otwarcie będzie wyglądało, pracujemy nad tym. 

Może to być impreza lekkoatletyczna współfinansowana przez ministerstwo, może to być 

dzień otwarty, jeżeli to będzie koncert to z samych biletów można  uzyskać bardzo duże sumy 

pieniężne, które pokryją wszelkie koszty. Realia są takie, że światowa gwiazda nie przyjedzie 



  Katowice, 09.01.2017 r.  

 

4 

 

na koncert poniżej 2,5 mln dolarów. Tak że na pewno w planie, który państwu mam zamiar 

przedstawić będzie to też ujęte.  

 

Punkt 3. Sprawy różne.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon : 

 

Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu wszystkim członkom Komisji oraz 

zaproszonym gościom. 
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