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przekazywała klubom jeszcze dekadę temu – w sezonie 
2011/2012 kluby dzieliły się kwotą ok. 105 mln zł. Ten 
skokowy wzrost przychodów to efekt kolejnych, coraz 
wyższych kontraktów z tytułu sprzedaży praw mediowych 
i marketingowych, za które odpowiada Ekstraklasa SA. 

Głównym źródłem przychodów ligi są umowy
z nadawcami na transmisje meczowe. Prawa do 
pokazywania wszystkich spotkań ma Canal+, zaś 
Telewizja Polska udostępnia jeden hitowy mecz w kolejce 
w paśmie otwartym. Obaj nadawcy mają też prawa do 
równoległej transmisji spotkań w swoich kanałach 
internetowych. W sezonie 2021/2022 kibice mogli śledzić 
na żywo wszystkie 306 meczów PKO Bank Polski 
Ekstraklasy. Ich łączna oglądalność uzyskała poziom 
około 35 milionów, z czego około 75% przypadło na 
spotkania transmitowane przez CANAL+.  Średnio jedna 
kolejka w sezonie 2021/2022 przyciągała przed telewizory 
łącznie powyżej miliona widzów. Oglądalność dwukrotnie 
przekroczyła nawet poziom miliona trzystu tysięcy. 
Trwający właśnie sezon 2022/2023 to ostatni rok 
obowiązywania dotychczasowych kontraktów z Canal+ 
oraz Telewizja Polską, które łącznie w ciągu czterech 
sezonów przyniosły lidze rekordowy 1 mld zł przychodów. 

Innym znaczącym źródłem wpływów dla klubów są 
umowy z partnerami marketingowymi. Sezon 2021/2022 
był pierwszym rokiem obowiązywania nowego, 
dwuletniego kontraktu podpisanego z partnerem 
tytularnym PKO Bankiem Polskim oraz partnerem 
głównym Totalizatorem Sportowym i marką LOTTO.
W minionym sezonie Ekstraklasa współpracowała też
z partnerami takimi jak STIHL, PKN Orlen, Aztorin czy 
adidas. W efekcie aktywności ligowych na rzecz 
partnerów marketingowych i mediowych Ekstraklasa 
wypracowała w sezonie 2021/2022 łączny ekwiwalent 
reklamowy o wartości przekraczającej 552 mln zł.

Mimo ograniczeń pandemicznych w ubiegłym sezonie 
Ekstraklasa kontynuowała projekty technologiczne. Liga 
rozwijała m.in. serwis streamingowy - Ekstraklasa.TV. 
Dzięki niemu kibice za granicą mają dostęp live do 
transmisji wszystkich meczów PKO Bank Polski 
Ekstraklasy w krajach nieobjętych licencjami na 
wyłączność. We współpracy z partnerem Red Bee Media 
uruchomiona została na początku sezonu 2021/2022 
nowa wersję tej platformy. Do zakończenia tej edycji 
rozgrywek w serwisie Ekstraklasa.TV zarejestrowało się 
ponad 332 tys. użytkowników.

Ekstraklasa.TV to jednak nie jedyny sposób dotarcia do 
kibiców spoza Polski. Nasza liga jest też tam dostępna 
dzięki rozwijaniu współpracy z nadawcami 
zagranicznymi. Umowy z nimi na nadawanie polskiej ligi 
obejmowały w sezonie 2021/2022 początkowo 24 kraje. 
Następnie, po sfinalizowaniu jesienią 2021 r. porozumienia 
European Leagues z Eleven i Onefootball lista terytoriów 
na świecie, gdzie można oglądać rozgrywki PKO Bank 
Polski Ekstraklasy za pośrednictwem zewnętrznych 
partnerów, zwiększyła się do ponad 200. 

Podsumowując, Ekstraklasa w sezonie 2021/2022 
rozwijała się pod względem sportowym, finansowym
i technologicznym, mimo wielu niełatwych
i wymagających okoliczności. Było to możliwe dzięki 
wzorowej współpracy i zaangażowaniu szerokiego 
grona osób. O szczegółach działalności ligi oraz 
osiągnięciach poszczególnych klubów można przeczytać 
w niniejszym raporcie, do czego gorąco zapraszam.

Szanowni Państwo,

WSTĘP
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Niniejszym przekazuję w Państwa ręce raport 
podsumowujący sezon 2021/2022 rozgrywek PKO Bank 
Polski Ekstraklasy. Był to sezon szczególny z wielu 
powodów. Wśród z nich było m.in. wejście w życie nowego 
systemu rozgrywek z 18 drużynami. Kibice mogli śledzić 
zmagania topowych polskich klubów piłkarskich przez 34 
kolejki, a sezon pod względem sportowym okazał się 
niezwykle emocjonujący. Minione rozgrywki przyniosły też 
sporo przetasowań i pokazały, że mamy w lidze ambitne 
zespoły, które z powodzeniem walczą o najwyższe 
miejsca. Nieprzewidywalność rozgrywek stanowi o ich 
atrakcyjności i wciąż na nowo motywuje zespoły do 
rywalizacji, zaś kluby do rozwoju. Miniony sezon zapewnił 
właśnie takie widowisko, a jego efektem było wyłonienie 
nowego Mistrza Polski, którym został Lech Poznań. Obok 
niego na podium stanęły też Raków Częstochowa oraz 
Pogoń Szczecin. Mistrzowi oraz pozostałym zespołom 
gratuluję sukcesu i sportowej walki. 

Sportowe osiągniecia w sezonie 2021/2022 cieszą tym 
bardziej, że mimo pandemii w całym sezonie mogli je 
śledzić kibice z trybun -  przez wiele miesięcy
w ograniczonej liczbie, ale już od 1 marca stadiony 
znów mogły wypełnić się po brzegi. Po raz pierwszy od 
wybuchu pandemii mogliśmy też podsumować sezon
w wielkim stylu pełnowymiarową Galą Ekstraklasy. 
Było to piękne zwieńczenie  całorocznej pracy, 
dyscypliny organizacyjnej i zaangażowania po stronie 
klubów, PZPN, zespołów Ekstraklasy SA i Ekstraklasa 
Live Park, nadawców i sponsorów oraz wielu innych 
osób związanych z organizacją rozgrywek. Bardzo 
dziękuję wszystkim za tę ciężką pracę.

W wymiarze finansowym wynikiem tej pracy były przede 
wszystkim wypłaty z Ekstraklasy dla klubów, a ich łączna 
wartość w sezonie 2021/2022 wyniosła 245 mln zł.
To suma blisko o 15 mln zł wyższa niż w poprzednim 
sezonie, a jednocześnie o 140 mln zł więcej niż Ekstraklasa 
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Marcin Animucki
Prezes Zarządu Ekstraklasy SA



HISTORIA
Ekstraklasa SA została powołana 14 czerwca 2005 
roku w Warszawie przez reprezentantów Polskiego 
Związku Piłki Nożnej oraz szesnastu klubów z prawem 
gry na najwyższym szczeblu w edycji 2005/2006.
W ciągu dwóch miesięcy po zjeździe założycielskim 
przeprowadzono rejestrację spółki w sądzie. 
Dopełnienie tej formalności umożliwiło 12 sierpnia 
2005 roku podpisanie umowy na zarządzanie 
rozgrywkami pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej 
a przedstawicielami nowej organizacji.  Umowa weszła 
w życie 18 listopada 2005 roku. Termin „Ekstraklasa” 
został oficjalnym określeniem rozgrywek na 
najwyższym krajowym poziomie trzy lata później.

 
EUROPEAN LEAGUES
Przekształcenie rywalizacji o mistrzostwo Polski w ligę profesjonalną 
pozwoliło Ekstraklasie zostać członkiem European Leagues (wówczas 
znanej pod nazwą European Professional Football Leagues) w 2007 roku. 
Organizacja ta zrzesza 37 piłkarskich lig zawodowych z 31 krajów.
Od 2016 roku Polska ma swego przedstawiciela we władzach organizacji. 
Obecnie członkiem zarządu European Leagues jest prezes Ekstraklasy SA 
- Marcin Animucki. To jego druga kadencja w zarządzie tej organizacji.
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Ekstraklasa to zawodowa liga piłki nożnej, której 
rozgrywki wyłaniają mistrza Polski w tej dyscyplinie 
sportu. Organizatorem współzawodnictwa jest 
Ekstraklasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

18.11.2005

4434

Rozpoczęcie prowadzenia
rozgrywek najwyższej
ligi przez Ekstraklasę SA

17
Wyłonionych
mistrzów Polski
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Rozegranych meczów
najwyższej ligi

EKSTRAKLASA
SPÓŁKA AKCYJNA



18 KLUBÓW

5,1555%
udziałów każdy 7,201%

udziałów

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

AKCJONARIUSZE
Przed sezonem 2021/2022 doszło do zmian w strukturze 
akcjonariatu Ekstraklasy SA. W związku z powiększeniem 
ligi o dwie drużyny spółka zarządzająca rozgrywkami 
ma aktualnie dziewiętnastu akcjonariuszy - 
osiemnaście klubów występujących na najwyższym 
szczeblu rozgrywkowym oraz Polski Związek Piłki 
Nożnej. Akcje mogą być wyłącznie imienne.
W przypadku spadku do niższej klasy rozgrywkowej 
akcjonariusz zobowiązany jest do zbycia posiadanych 
akcji na rzecz wskazanego przez zarząd 

 
Ekstraklasy SA klubu, który uzyskał awans do 
najwyższej klasy rozgrywkowej.

Organem nadrzędnym Ekstraklasy SA jest Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w sezonie 2021/2022 
odbyło się 15 października 2021 roku. Udzieliło ono 
absolutorium zarządowi Ekstraklasy SA oraz 
ustępującej Radzie Nadzorczej.

RADA NADZORCZA 
EKSTRAKLASY
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy wybierana jest siedmioosobowa rada 
nadzorcza Ekstraklasy SA. Jej kadencja trwa jeden rok
i wygasa w dniu kolejnego posiedzenia Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 
zakończony rok obrachunkowy. Rada Nadzorcza 
sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Do jej zadań należy między innymi: wybór członków 
zarządu, rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków 
przedstawionych przez zarząd, zatwierdzanie 
opracowanych przez zarząd rocznych planów 
finansowych spółki czy zatwierdzanie lub zmiana 
opracowanych przez zarząd strategii.

STRUKTURA AKCJONARIATU

92,799% 7,201%
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reprezentant
każdego z czterech
najlepszych klubów
w tabeli końcowej
poprzedniego
sezonu:

Dariusz Mioduski
(Legia Warszawa)
- przewodniczący

Wojciech Cygan
(Raków Częstochowa)
- wiceprzewodniczący

Jarosław Mroczek
(Pogoń Szczecin) 
- sekretarz

Piotr Waśniewski
(Śląsk Wrocław)

reprezentantów
wybieranych spośród
siebie przez 
przedstawicieli
czternastu
pozostałych klubów:

Tomasz Jażdżyński
(Wisła Kraków)

Tomasz Marzec
(Wisła Płock)

reprezentant
PZPN:

Cezary Kulesza
- prezes PZPN

RADA NADZORCZA 2021/2022

1 2 1



EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA
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Na czele Ekstraklasy SA stoi dwuosobowy zarząd. Od listopada 2017 roku jego prezesem jest Marcin Animucki. 
Funkcję wiceprezesa zarządu w grudniu 2018 roku objął Marcin Mastalerek. Z początkiem lipca 2021 rada 
nadzorcza ligowej spółki powołała ich obu na nową kadencję. Od tego czasu przez kolejne trzy lata mają za 
zadanie kierować rozwojem ligi oraz kontynuować projekty biznesowe, technologiczne i marketingowe. 

Prezes Marcin Animucki sprawuje nadzór nad 
sprawami związanymi z wdrażaniem projektów 
biznesowych i procesami strategicznymi, w tym 
sprzedażą scentralizowanych praw mediowych
i marketingowych oraz rozwojem technologicznym ligi. 

Wiceprezes Marcin Mastalerek odpowiada za 
bezpieczeństwo, współpracę z rządem i samorządami
w zakresie poprawy systemu szkolenia oraz budowania 
infrastruktury na potrzeby rozwoju młodzieżowej piłki 
nożnej, a także działania public affairs.

transmisji telewizyjnych. Ekstraklasa Live Park jest 
również w imieniu PZPN operatorem systemów VAR. 
Prezesem spółki od grudnia 2012 roku jest Leszek 
Miklas, Dyrektorem Operacyjnym - Marcin Serafin.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
EKSTRAKLASY SA

EKSTRAKLASA LIVE PARK

STRUKTURA EKSTRAKLASY SA

Marcin Animucki 
- Prezes

Marcin Mastalerek 
- Wiceprezes

ZARZĄD EKSTRAKLASY SA:

DEPARTAMENT
LOGISTYKI ROZGRYWEK: 

Marcin Stefański 
- Dyrektor Operacyjny

DEPARTAMENT
FINANSÓW I ORGANIZACJI: 

Krzysztof Bauza 
- Dyrektor (prokurent spółki)

DEPARTAMENT
KOMUNIKACJI, MARKETINGU I SPRZEDAŻY: 

Marcin Mikucki 
- Dyrektor

Ekstraklasa SA jest stuprocentowym udziałowcem 
spółki Ekstraklasa Live Park Sp. z o.o., która od lipca 
2011 roku jest wyłącznym producentem sygnału 
telewizyjnego ze wszystkich meczów Ekstraklasy.
Do tej pory wyprodukowała ponad 3000 meczów 
piłkarskich, w tym także spotkania Pucharu Polski, 
reprezentacji narodowych czy Mistrzostw Świata FIFA 
U-20 2019. W skład produkcji realizowanych przez ELP 
wchodzą również materiały z dnia meczowego, spoty 
promocyjne dla Ekstraklasy oraz jej partnerów
i sponsorów, reportaże, a także kontent wideo 
wykorzystywany na potrzeby mediów 
społecznościowych. Ponadto, Ekstraklasa Live Park 
świadczy usługi z dziedziny nadzoru producenckiego, 
realizacji, produkcji oraz postprodukcji, tworzenia 
klipów promocyjnych czy audytu obiektów sportowych 
pod kątem przystosowania do profesjonalnych 



EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA

FUNDACJA EKSTRAKLASY

Ekstraklasa SA jest założycielem Fundacji Ekstraklasy. Jej zadania są związane z działaniami w zakresie CSR oraz 
rozwojem i upowszechnianiem piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. Wiąże się to z przygotowywaniem
i realizacją projektów wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, przeprowadzaniem imprez we współpracy
z klubami, a także pozyskiwaniem dofinansowania na te cele. Prezesem Fundacji Ekstraklasy jest Marcin Stefański.

KOMISJA LIGI

Niezależnym organem dyscyplinarnym w Ekstraklasie  jest Komisja Ligi. 
Pełni funkcje jurysdykcyjne, rozstrzygając w pierwszej instancji sprawy 
związane z rozgrywkami najwyższej klasy rozgrywkowej. Powoływana 
jest na dwuletnią kadencję przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy SA. Organ 
odwoławczy dlań stanowi Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z umową z PZPN o zarządzanie ligą 
zawodową, wpływy z tytułu kar dyscyplinarnych, orzekanych przez 
organy dyscyplinarne I i II instancji wobec klubów lub osób 
uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, są przeznaczane na 
finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży organizowanego
i prowadzonego przez kluby oraz projekty Fundacji Ekstraklasy, 
wspierające rozwój piłkarstwa młodzieżowego.

Jarosław Poturnicki
- PRZEWODNICZĄCY

Robert Błaszczak
– WICEPRZEWODNICZĄCY

Filip Jańczuk

Kamil Kosior

Antoni Libiszowski

Krzysztof Nowiński

Tomasz Szczerbatko
- SEKRETARZ

KOMISJA LIGI
- KADENCJA 2020-2022:
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PODIUM
2021/2022 32 1

ROZGRYWKI
EKSTRAKLASY 2021/2022

121
dni

meczowych

35 x sobota
32 x niedziela
29 x piątek

20 x poniedziałek
3x środa
2 x wtorek

Za zarządzanie rozgrywkami odpowiada w Ekstraklasie 
Departament Logistyki Rozgrywek. Tworzący go zespół 
przygotowuje regulamin zawodów oraz ramowy 
terminarz meczów przed sezonem, uwzględniający 
kalendarze Polskiego Związku Piłki Nożnej i federacji 
międzynarodowych. Podejmuje również decyzje 
związane z bieżącym przebiegiem rozgrywek, ustala
w konsultacji z partnerami telewizyjnymi szczegółowe 
daty oraz godziny spotkań, uprawnia zawodników,

a także analizuje przebieg meczów na podstawie 
sprawozdań sędziów prowadzących mecze Ekstraklasy
i raportów delegatów. Bezpośrednio z kwestią 
zarządzania rozgrywkami związane są także stałe 
prace w zakresie polityki bezpieczeństwa. Do zadań 
Departamentu Logistyki Rozgrywek związanych
z przebiegiem meczów należy również monitoring 
jakości muraw w Ekstraklasie. Zespół ten zapewnia 
ponadto wsparcie administracyjne dla prac Komisji Ligi. 

SYSTEM ROZGRYWEK

W sezonie 2021/2022  pierwszy raz od edycji 
1997/1998  w  rozgrywkach najwyższej polskiej ligi 
wzięło udział osiemnaście drużyn. Wszyscy uczestnicy 
zmagań zagrali z każdym rywalem zarówno w roli 
gospodarza, jak i na wyjeździe, co dało łącznie 306 
meczów podzielonych na 34 kolejki. Drużyna, która 
zakończyła zmagania na 1. miejscu, uzyskała prawo 
gry w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA 2022/2023. 
Dwa następne zespoły w tabeli zostały nagrodzone 
startem w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy UEFA. 
Czwarte miejsce dla przedstawiciela Polski w tych 
rozgrywkach przysługiwało triumfatorowi Pucharu 
Polski, ale wobec faktu, że finiszował on na podium 
ligowym, przypadło ono ostatecznie czwartej drużynie 
PKO Bank Polski Ekstraklasy. Zespoły z miejsc 16-18. 
spadły do 1. Ligi.

23.07.2021

21.05.2022
(multiliga)

20.12.2021
- 3.02.2022

Start
rozgrywek

Przerwa
zimowa

Koniec
rozgrywek
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818

589

goli

169
goli
głową

2,67

5
goli
inną częścią
ciała

33

218  
goli 
lewą
nogą

gole
prawą
nogą

393

SEZON 2021/2022

gola /
mecz

77
goli
z karnych

gole
samobójcze

09

1:1 1:0 2:1 0:1 1:2

Najczęstszym rezultatem w tym sezonie były: 1:1 (46 
razy), 1:0 (35 razy), 2:1 (25 razy), 0:1 (24 razy), 1:2 (20 
razy). Tylko dziewiętnastokrotnie odnotowano 
bezbramkowy remis. To zaledwie 6,2% wszystkich 
rozegranych spotkań. Ostatnio niższy wynik pod tym 
względem padł w edycji 1999/2000, gdy wyniki 0:0 
stanowiły 5,8% całości. W sumie 117 z 222 spotkań bez 
remisu rozstrzygnęło się różnicą jednej bramki. 
Maksymalnie w tym sezonie odnotowano zwycięstwa 
różnicą pięciu goli. 

To był czwarty sezon pod względem największej liczby 
bramek zdobytych w historii najwyższej polskiej ligi. 
Łącznie zawodnicy PKO Bank Polski Ekstraklasy strzelili 
818 goli, co dało średnią 2,67 na spotkanie. Przed przerwą 
zimową zapowiadało się nawet na jeszcze bardziej 
okazały wynik niż ten ostatecznie osiągnięty.
W pierwszych dziewiętnastu kolejkach średnia wynosiła 
bowiem 2,76 bramki na spotkanie. Najlepszy wynik  
odnotowano w trzydziestej serii spotkań - padły wówczas 
34 gole, czyli średnio 3,78/mecz. Ostatnio lepszy rezultat 
przyniosła dziewiąta tura zmagań w kampanii 2018/2019, 
gdy piłkarze trafiali do siatki przeciętnie 4 razy w meczu. 
Łącznie aż w dwunastu kolejkach średnia bramkowa 
wyniosła przynajmniej 3/spotkanie.
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ROZGRYWKI EKSTRAKLASY 2021/2022

Jeden zespół mógł w sezonie 2021/2022 maksymalnie 
ugrać 102 punkty. Najbardziej do tej liczby zbliżył się 
Lech Poznań z wynikiem 72,5% możliwej zdobyczy na 
swym koncie. To zarazem najlepszy rezultat w stawce
w Ekstraklasie od czasu Legii Warszawa 2013/2014 
(73%). Kolejorz, dzięki triumfowi w tabeli końcowej, 
zapisał na swym koncie ósme mistrzostwo Polski
w historii. Z TOP-3 klasyfikacji ligowej nie wypadł on

Powyżej poziomu 66,7% możliwej zdobyczy, czyli średniej 2 punktów/mecz, uplasował się jeszcze wicemistrz 
Polski - Raków Częstochowa. Dzięki temu pierwszy raz od edycji 2012/2013 więcej niż jedna ekipa zakończyła 
zmagania z takim rezultatem. Z kolei wynik trzeciej Pogoni Szczecin (63,7%) okazał się najlepszy wśród zespołów 
z najniższego stopnia podium od czasu Lecha Poznań 2008/2009 (65,5%). Dla Portowców to piąty medal
w historii, w tym trzeci brązowy. Czwartym pucharowiczem została Lechia Gdańsk. 

od drugiego weekendu meczowego tego sezonu!
W sumie zaś zajmował miejsce na szczycie przez 25
z 34 kolejek (73,5%), w tym nieprzerwanie od 3. do 21. 
serii spotkań. Wcześniej  równie długo tabelę otwierał 
Piast Gliwice w 2015/2016. Poza Lechem pozycję 
numer jeden dzierżyły w minionych rozgrywkach 
jeszcze tylko cztery zespoły. 

KOLEJKI JAKO LIDER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

25 Kolejek 4 Kolejki 3 Kolejki 2 Kolejki 1 Kolejka
(ex aequo z Lechem)
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GOSPODARZE VS GOŚCIE

NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWA
2021/2022

135
wygranych

gospodarzy
remisy

8784
wygranych
gości

1   x   2

44,1%

489
punktów

gospodarzy

28,4%

345
punktów
gości

27,5%

vs

0:5 5:0

5:0 1:6

GOLE IVANA LOPEZA 

Gol raz na
123,7 minuty

prawa noga

lewa noga

głowa

bezpośrednie wolne

rzuty karne

20goli

14x
5x
1x

3x
6x

Z PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 
spadły natomiast: Wisła Kraków (4. spadek w historii) 
po 26 sezonach z rzędu w elicie, a także dwóch 
beniaminków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza
(2. spadek w historii) oraz Górnik Łęczna (3. spadek
w historii). Oznacza to, że w pięciu ostatnich sezonach 
spadło 7 z 12 drużyn w rok po awansie (w każdym 
minimum po 1). Przeciętnie ekipy zapisały na swe konto 
45,4% możliwych punktów. Finalnie tylko między 
zespołami z 6. i 7. miejsca trzeba było zastosować 
kolejne kryterium wobec równości punktów. Największą 
przewagę nad sąsiadem z tabeli osiągnęły natomiast 
Piast Gliwice (6 punktów) i Lech Poznań (5 punktów). 

Na własnym boisku również to Lech Poznań zanotował 
najlepszy wynik. Uzbierał bowiem 42 punkty, co stanowi 
82,4% możliwego dorobku (średnio - 2,47/mecz). 
Poprzednio lepiej wypadł Piast Gliwice w sezonie 
2018/2019 (84,2%). Cztery następne zespoły w stawce - 
Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa
i Wisła Płock - w roli gospodarzy również punktowały ze 
średnią 2/mecz. Średnio na swoim terenie drużyny PKO 
Bank Polski Ekstraklasy zdobyły 27,2 punkty, czyli 53,3% 
możliwych. Pod względem liczby punktów zdobywanych 
na wyjeździe na pierwsze miejsce wysforował się 
Raków Częstochowa. Zespołowi Marka Papszuna 
zabrakło zaledwie jednego remisu do średniej
2 punktów/mecz poza swoim obiektem. Ostatecznie 
drużyna spod Jasnej Góry skończyła z wynikiem 1,94 
punktu/mecz. Miała też najwięcej wygranych w delegacji 
w stawce (10).  Średnio ekipy zdobyły na wyjeździe 19,2 
punktu, czyli 37,6% możliwych. 

Pierwszy raz od okresu przypadającego na edycje 
2001/2002 - 2005/2006 pięciu kolejnych królów 
strzelców miało na koncie przynajmniej dwadzieścia 
bramek. Po Carlitosie (24), Igorze Angulo (24), 
Christianie Gytkjaerze (24), Tomasu Pekharcie (22), tytuł 
ten wywalczył wszak Ivan Lopez (Raków Częstochowa) 
z dwudziestoma golami. Stał się on pierwszym 
pomocnikiem ze zwycięstwem w klasyfikacji snajperskiej 
Ekstraklasy w XXI wieku. Poprzednio sztuki tej dokonał 
w edycji 1999/2000 Adam Kompała. Jest on zarazem 
pierwszym królem strzelców z szeregów Rakowa 
Częstochowa w historii. Lopez miał też najwięcej 
meczów ze strzelonym golem (17). Bezpośrednio za nim 
znaleźli się: Mikael Ishak z Lecha Poznań oraz najlepszy 
z Polaków - Karol Angielski z Radomiaka Radom. Obaj 
trafili po 18 razy. W sumie zaś 259 zawodników strzeliło 
przynajmniej jednego gola, w tym dwunastu uzyskało 
dwucyfrowy wynik.
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Po dwóch sezonach sporych ograniczeń pandemicznych,
w edycji 2021/2022 kibice stopniowo mogli wracać na 
obiekty PKO Bank Polski Ekstraklasy. Od początku zmagań 
najwyższej polskiej ligi piłkarskiej limit na stadionach wynosił 
połowę dostępnych miejsc. Nie zaliczały się jednak do niego 
osoby zaszczepione. Taki stan obowiązywał do końca lutego 
2022. Od 1 marca, czyli od 24. kolejki, limit został zniesiony
i stadiony mogły być już wypełnione w stu procentach. 

Łącznie mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy obejrzało 2 249 
435 widzów. Średnia widzów na jeden mecz wynosiła 
natomiast 7 375. Najlepszą kolejką pod względem liczby 
widzów była ostatnia, 34. seria spotkań. W sumie na 
trybunach zasiadło wówczas 112 916 kibiców (średnia: 12 
546) – najwięcej na meczu Lech Poznań – Zagłębie Lubin, 
kiedy to Kolejorz świętował mistrzostwo Polski. 

POWRÓT NA STADIONY

0 5k 10k 15k 20k 25k

FREKWENCJA

TOP-10 MECZÓW Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ

                      22560 / 52,7%

               15275 / 45,8%

              14487 / 46,6%

           12043 / 49%

        9287 / 20,6%

        8788 / 21,1%

       7665 / 78,2%

       6996 / 46,3%

       6977 / 31,2%

   4256 / 77,4%

   4084 / 48%

   3731 / 37,6%

  3529 / 51,4%

  3165 / 31,4%

  2890 / 62,9%

  2835 / 39,2%

 2139 / 68,9% 

1854 / 39,5%

Frekwencja (średnia na mecz) / Wypełnienie stadionu

2 249 435
7 375
średnia 47,1%

średnie wypełnienie

Łączna frekwencja

widzów

41 008

40 072

39 225

28 808

27 534

26 890

26 352

25 702

25 317

23 717

34. kolejka

26. kolejka

28. kolejka

10. kolejka

24. kolejka

8. kolejka

30. kolejka

11. kolejka

14. kolejka

6. kolejka

W tym sezonie pięciu zawodnikom udało się awansować do Klubu 300 zrzeszającego zawodników z największą 
liczbą występów w historii Ekstraklasy. Chronologicznie byli to: Maciej Jankowski (PGE FKS Stal Mielec), Bartosz 
Rymaniak (Górnik Łęczna), Rafał Janicki (Górnik Zabrze), Maciej Gajos (Lechia Gdańsk) i Michał Kucharczyk (Pogoń 
Szczecin). Dodatkowo rekord w liczbie występów wśród obcokrajowców pobił Dusan Kuciak (obecnie: 297) z Lechii 
Gdańsk. Jego kolega klubowy, Flavio Paixao, w kwietniu 2022 roku został natomiast pierwszym zagranicznym 
zawodnikiem z trzycyfrową liczbą goli strzelonych w najwyższej polskiej lidze. To pierwszy awans do Klubu 100 od 
czterech lat.
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ESA_LAB_18
- SZKOLENIA SPORTOWE

ESA_LAB_18 to powołana z inicjatywy Ekstraklasy SA platforma wymiany wiedzy i doświadczeń 
między klubami w zróżnicowanych obszarach. Powstała ona na kanwie współpracy 
Departamentu Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży z osobami odpowiedzialnymi w klubach za 
ticketing.  W sezonie 2021/2022 przede wszystkim jednak dotyczyła obszaru pionów sportowych.

ROZGRYWKI EKSTRAKLASY 2021/2022

W październiku 2021 roku Ekstraklasa SA we współpracy 
z Polskim Związkiem Piłki Nożnej zorganizowała na 
stadionie Legii Warszawa dwudniowe warsztaty dla 
dyrektorów sportowych i przedstawicieli akademii 
piłkarskich. Wzięło w nich udział ponad 140 osób z 36 
klubów Ekstraklasy i 1. Ligi. Gościem specjalnym 
wydarzenia był Erik Abidal, przed laty reprezentant Francji 
i dyrektor techniczny FC Barcelona. Poprowadził on 
dyskusję z uczestnikami dotyczącą roli dyrektora 
sportowego w klubie. Wśród zagranicznych prelegentów 
znaleźli się również  Xavier Tamarit (trener pracujący m.in. 
w Southampton, Velez Sarsfield, Valencii CF, Estudiantes
i Alaves) oraz Sebastian Zelichowski (dyrektor techniczny 
Herthy Berlin). Swoje warsztaty poprowadzili również 
przedstawiciele LTT Sports. Jeden z przedstawicieli tej 
organizacji, Olivier Jarosz moderował dyskusję dotyczącą 
szans rozwoju polskich klubów. Drugiego dnia 
przedstawiciele klubów wzięli udział w wewnętrznej 
dyskusji, moderowanej przez osoby odpowiadające za 
szkolenie w PZPN.

W kwietniu Ekstraklasa SA wspólnie z Lechem Poznań 
i organizacją LTT Sports zaprosiła natomiast 
dyrektorów sportowych oraz dyrektorów akademii na 
warsztaty z udziałem ekspertów z zagranicznych 
klubów. Szkolenie prowadzili Paulo Noga, dyrektor ds. 
talentów piłkarskich oraz strategii skautingu w Sportingu 
CP, a także Sune Smith-Nielsen - dyrektor ds. rozwoju 
w FC Kopenhaga. Uczestnicy konferencji wysłuchali 
również panelu Konstantina Kornakowa i Slavena 
Marasovicia z LTT Sports o dwunastu obszarach 
jakości w akademiach młodzieżowych. Swoim 
doświadczeniem podzielił się także wicedyrektor ds. 
szkolenia w Akademii Lecha - Amilcar Carvalho. 
Spotkanie zakończyło się warsztatami.
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I PRAWA MEDIOWE
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Ekstraklasa od listopada 2018 roku 
samodzielnie prowadzi sprzedaż 
scentralizowanych praw mediowych w kraju
i za granicą. Obecnie sygnał z meczów 
najwyższej polskiej ligi dociera do ponad 200 
terytoriów na świecie.

W sezonie 2021/2022 mecze PKO Bank Polski 
Ekstraklasy w Polsce były transmitowane przez CANAL+ 
i TVP. To trzeci z czterech sezonów, w których 
obowiązywały umowy podpisane z tymi nadawcami 
przez Ekstraklasę SA. Łączna wartość kontraktu opiewa 
na 1 miliard złotych. Jednocześnie jednak wobec zmiany 
systemu rozgrywek, liczba pokazywanych spotkań na 
żywo zwiększyła się z  296 do 306.

Głównym nadawcą jest stacja CANAL+, która ma prawo
do transmisji wszystkich meczów z sezonu. Równolegle
do CANAL+ po jednym starciu z każdej kolejki w paśmie 
otwartym transmitował drugi z krajowych nadawców 
rozgrywek – Telewizja Polska. Pakiety zakupione przez 
obie stacje dały im także prawo do pokazywania 
powtórek meczów, jak i publikowania skrótów
w programach informacyjnych w ramach uprawnienia 
News Access i magazynach poświęconych lidze. 

PRAWA MEDIOWE - POLSKA

KRAJOWE PRAWA
TELEWIZYJNE 2021/2022

306
meczów

Skróty

34
mecze

Produkcja sygnału:



Dwaj główni nadawcy mieli także prawo równoległej 
transmisji rozgrywek na swoich kanałach internetowych. 
CANAL+ po dziesięciu minutach od ostatniego gwizdka
w ramach zwiększonego zakresu praw cyfrowych może 
również publikować skróty meczowe oraz magazyn 
internetowy na swoich oficjalnych stronach internetowych. 
Nadawca ten posiadał jednocześnie prawa do publikacji 
najważniejszych sytuacji meczowych w ramach digital 
near live clips, czyli materiałów wideo z kluczowymi 
akcjami meczowymi, które udostępniane są bezpośrednio 
po ich wystąpieniu jeszcze w trakcie spotkań. CANAL+ 
może je umieszczać nie tylko w swojej aplikacji mobilnej, 
ale również we własnych mediach społecznościowych. 
Skróty meczowe były także dostępne w aplikacji ligowej 
Ekstraklasa oraz w serwisie OTT - Ekstraklasa.TV. Prawa 
do dystrybucji tych skrótów w swoich własnych kanałach 
miały również kluby Ekstraklasy oraz PZPN. 

PRAWA MEDIOWE - INTERNET

PRAWA MEDIOWE - ZAGRANICA

W 24 krajach rozgrywki najwyższej polskiej ligi były dostępne 
w ramach tradycyjnej telewizji lub lokalnych platform.
Na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii trzy wybrane mecze
z każdej kolejki pokazywał Sportdigital. Licencja pozwala na 
transmisję spotkań na platformie “commentaro”, skrótów 
meczowych w programie “Scooore” w telewizji Sport1 
(telewizja bezpłatna) oraz na platformie DAZN. W siedmiu 
krajach południowej Europy - Serbii, Chorwacji, Słowenii, 
Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej, Czarnogórze
i Kosowie – transmisje były przeprowadzane za 
pośrednictwem telewizji ArenaSport. Miała ona prawo do 
pokazania wszystkich spotkań w kolejce. W Izraelu po dwa 
spotkania z każdej serii spotkań pokazywał Maariv 
(Charlton). Mieszkańcy Słowacji mieli zaś dostęp do 
rywalizacji w PKO Bank Polski Ekstraklasie dzięki TV JOJ, czyli 
drugiej najpopularniejszej stacji komercyjnej w tym kraju.

Jeszcze przed startem zmagań 2021/2022 sfinalizowano 
również umowę z ESPN w zakresie transmisji dwóch 
meczów z kolejki na kanale Viasat Sport East w Rosji, 
Ukrainie, Białorusi, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, 
Tadżykistanie, Turkmenistanie, Kazachstanie, Mołdawii

i Uzbekistanie. Jednakże z uwagi na wojnę wybuch wojny
w Ukrainie, Ekstraklasa zaprzestała przesyłu sygnału 
meczowego do tych krajów. Po uspokojeniu się sytuacji 
geopolitycznej, rozmowy dotyczące dalszej współpracy 
będą wznowione. 

W sezonie 2021/2022 Ekstraklasa dzięki współpracy
z European Leagues i Octagon sfinalizowała również 
umowy z platformami Elevensports.com i Onefootball.
Od kwietnia mecze najwyższej polskiej ligi znajdowały się 
również w serwisie streamingowym FIFA+.
W każdym z tych miejsc były dostępne po trzy spotkania
z jednej kolejki. Największą popularnością cieszyły się one
w Brazylii.  Współpraca z FIFA+ oraz serwisem 
Elevensports.com została zawieszona do odwołania ze 
względu na niewystarczające zabezpieczenie transmisji 
przed nielegalnym wykorzystaniem. 

Jednocześnie transmisje wszystkich meczów z polskim 
komentarzem na terenie Unii Europejskiej, oprócz Polski, są 
dostępne także w ligowym serwisie OTT – Ekstraklasa.TV
w systemie abonamentowym lub pay per view.

WSPÓŁPRACA Z CANAL+

PRAWA MIĘDZYNARODOWE - TRANSMISJE

Materiały
archiwalne

wszystkie kraje Unii Europejskiej poza Polską 
ponad 200 krajów
ponad 200 krajów
175 krajów
Niemcy, Austria, Szwajcaria
Izrael
Słowacja
Słowenia, Chorwacja, Serbia, Macedonia Północna, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra
Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, 
Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Turkmenistan

Ekstraklasa.TV:
FIFA+*:
Elevensports.com*:
ONEFOOTBALL:
Sportdigital:
Maariv (Charlton):
TV JOJ:
ArenaSport:

Viasat Sport East**:

* - współpraca przerwana ze względu na niewystarczające zabezpieczenia antypirackie
** - współpraca przerwana po wybuchu wojny 15

Obecność
na koszulkach

Obecność
na ściankach
do wywiadów

Obecność
w aplikacji
Ekstraklasa
Official

Serial
„Liga

bez filtra”

Plebiscyt
Piłkarz
Miesiąca

Media
społecznościowe

Kampanie
promocyjne

Dostęp
do statystyk

meczowych E-Stats



Ekstraklasa Live Park odpowiada również za produkcję 
telewizyjną dla polskiej wersji Viaplay. Produkcyjne 
ramię Ekstraklasy przygotowało dla platformy 
streamingowej m.in. infrastrukturę telewizyjną. Projekt 
jest prowadzony w ramach umowy podpisanej z TV3 
Sport A/S, spółką NENT Group, odpowiedzialną za 
produkcje sportowe. Ekstraklasa Live Park zbudowała 
studio Bundesligi i Premier League, reżyserkę oraz 
przygotowała całe zaplecze technologiczne niezbędne, 
by Viaplay mógł dostarczyć swojej polskiej widowni 
wysokiej jakości treści sportowe. W ramach współpracy 
Ekstraklasa Live Park dostarcza infrastrukturę
i rozwiązania technologiczne, ale odpowiada również za 
ekipę produkcyjną, która wspiera redakcję Viaplay.

306
meczów
w sezonie
2021/2022

Standard
High
Defintion

Dźwięk
Dolby 5.1.

Nowoczesny wóz transmisyjny
- 100 meczów w technologii
4K UHD HDR

10-20 kamer
(w tym 2 Super
Slow Motion)

EKSTRAKLASA I PRAWA MEDIOWE

PRODUKCJA SYGNAŁU
TELEWIZYJNEGO
W trakcie rozgrywek 2021/2022 wypadła 10. rocznica 
istnienia Ekstraklasy Live Park, czyli wyłącznego 
producenta sygnału telewizyjnego z meczów 
najwyższej polskiej ligi. Po minionym sezonie 
spółka-córka Ekstraklasy SA ma już na koncie łącznie 
wyprodukowanych 3098 spotkań najwyższego 
szczebla rozgrywek w Polsce. 

Ekstraklasa Live Park dostarcza również sygnał TV dla 
licencjobiorców posiadających prawa do pokazywania 
rozgrywek Ekstraklasy za granicą. Wszyscy 
międzynarodowi partnerzy Ekstraklasy mogą korzystać 
z sygnału dostępnego poprzez londyńskie centrum 
przesyłowe - BT Tower. 
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NIEMCY

HOLANDIA

DANIA

LUXEMBURG

BELGIA

FRANCJA

IRLANDIA

WŁOCHY

HISZPANIA

PORTUGALIA

CZECHY

SŁOWACJA

AUSTRIA
WĘGRY

RUMUNIA

BUŁGARIA

GRECJA

MALTA

CHORWACJA

SŁOWENIA

LITWA

ŁOTWA

ESTONIA

SZWECJA FINLANDIA

CYPR

EKSTRAKLASA I PRAWA MEDIOWE

EKSTRAKLASA.TV

Ekstraklasa.TV to własna platforma OTT Ekstraklasy 
obsługiwana przez spółkę Ekstraklasa Live Park. 
Umożliwia ona oglądanie transmisji meczów na żywo 
z polskim komentarzem meczowym w krajach Unii 
Europejskiej (poza Polską). System umożliwia 
wykupienie dostępu do wybranego meczu (pay per 
view), a także oglądanie transmisji wszystkich 
meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w ramach 
abonamentu - miesięcznego lub za sezon. Kibice
w Polsce i na świecie mogą natomiast bezpłatnie, po 
zalogowaniu obejrzeć w serwisie oraz aplikacji 
pozostałe materiały, w tym skróty i najciekawsze 
akcje meczowe. Ekstraklasa.TV. obecnie jest dostępna 
w wersji przeglądarkowej oraz jako aplikacja na 

MECZE LIVE NA EKSTRAKLASA.TV

systemy operacyjne iOS, Android oraz na telewizory 
typu Smart tj. Samsung Tizen Smart.TV, LG Smart.TV, 
Apple.TV (tvOS) oraz Android.TV. Serwis jest 
kompatybilny z Chromecast i Airplay, urządzeniami, 
dzięki którym obraz z telefonu może zostać 
wyświetlony na ekranie telewizora. Do sezonu 
2021/2022 platforma OTT Ekstraklasa.TV przystąpiła 
z nowym partnerem technologicznym. Została nim 
międzynarodowa firma, założona przez BBC, obecnie 
zaś należąca do konsorcjum Ericsson ,– Red Bee 
Media. Serwis Ekstraklasa.TV z transmisjami 
zagranicznymi i skrótami meczów nominowany został 
do nagrody Najlepszej Nowej Platformy Roku na 
SportsPro OTT awards.

Abonament PPV
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1. AUSTRIA

2. BELGIA

3. BUŁGARIA

4. CHORWACJA

5. CYPR

6. CZECHY

7. DANIA

8. ESTONIA

9. FINLANDIA

10. FRANCJA

11. GRECJA

12. HISZPANIA

13. HOLANDIA

14. IRLANDIA

15. LITWA

16. LUKSEMBURG

17. ŁOTWA

18. MALTA

19. NIEMCY

20. PORTUGALIA

21. RUMUNIA

22. SŁOWACJA

23. SŁOWENIA

24. SZWECJA

25. WĘGRY

26. WŁOCHY



EKSTRAKLASA I PRAWA MEDIOWE

OGLĄDALNOŚĆ:

ŚREDNIO:

NAJCHĘTNIEJ OGLĄDANE KLUBY W CANAL+
(ŚREDNIA NA MECZ)
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34 955 000

1 028 000
/kolejka

W sezonie 2021/2022 na żywo zostało pokazanych 
wszystkich 306 meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy. 
Ich łączna oglądalność uzyskała poziom około 35 
milionów. Z tego około 75% przypada na spotkania 
transmitowane przez CANAL+. Starcia w kodowanej 
telewizji obejrzało bowiem prawie 26 milionów 
widzów. Największą popularnością cieszyły się mecze 
pokazywane tam w niedziele o godzinie 17:30 (średnio 
121,9 tys.), na drugim miejscu znalazły się piątkowe 
transmisje z 20:30 (średnio 117,2 tys.). Telewizja Polska 
z kolei pokazała 34 mecze. Ich łączna oglądalność 
wyniosła 9 milionów. 

OGLĄDALNOŚĆ:

25 939 000 9 016 000

OGLĄDALNOŚĆ W
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Średnio jedno spotkanie z całego sezonu przyciągało 
przed ekrany 116 tysięcy widzów. Pięć z nich 
zgromadziło ponad półmilionową widownię. Hitem 
okazały się - tak jak w ubiegłym sezonie - oba 
spotkania z udziałem Legii Warszawa i Lecha Poznań. 
Dodatkowo łącznie trzydzieści potyczek uzyskało 
dwukrotność średniej sezonowej. Jedna kolejka 
natomiast uzyskiwała oglądalność powyżej miliona 
widzów. Dwukrotnie przekroczyła nawet poziom 
miliona trzystu tysięcy. 



Od początku minionej edycji z tych informacji korzystała 
Ekstraklasa Live Park przy produkcji telewizyjnej
z meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy. Dane i narzędzia 
analityczne były także dostarczane sztabom 
szkoleniowym klubów poprzez ProPortal w trybie na 
żywo. Z czasem zakres wykorzystania statystyk znacznie 
się zwiększył – są one prezentowane przez Ekstraklasę 
także w social mediach, oficjalnej aplikacji mobilnej, na 
stronie Ekstraklasa.org oraz w grze LOTTO Fantasy 
Ekstraklasa. Dzięki temu każdy kibic PKO Bank Polski 
Ekstraklasy został zaopatrzony w najwyższej jakości 
dane statystyczne aktualizowane na bieżąco w trakcie 
meczu. Dziennikarze mogą zaś korzystać
z rozbudowanego centrum meczowego, w którym 
zawarte zostaną raporty statystyczne ze wszystkich 
spotkań. Ekstraklasa udostępnia także na stronie
i w aplikacji zaawansowaną sekcję statystyczną, gdzie 
znaleźć można wszystkie zestawienia i klasyfikacje – 
zarówno indywidualne, jak i zespołowe.

EKSTRAKLASA I PRAWA MEDIOWE

Od wielu lat trwa współpraca Ekstraklasy
z licencjonowanymi firmami bukmacherskimi w Polsce. 
Na bazie umów spółka ligowa udostępnia wyniki 
meczów, za co otrzymuje wynagrodzenie licencyjne. 
Środki te przekazywane są klubom z przeznaczeniem 
na szkolenie dzieci i młodzieży. W ramach współpracy 
z firmami bukmacherskimi Ekstraklasa sprzedaje też 
prawa do transmisji meczów na  żywo w punktach i na 
platformach bukmacherskich na bazie współpracy 
Ekstraklasy z brytyjską firmą IMG Arena. Obecny 
kontrakt obejmuje prawa do transmisji w lokalach 
bukmacherskich oraz na platformach online
w sezonach 2021/2022-2024/2025. W minionym 
sezonie miały one powyżej 35 milionów wyświetleń, co 
oznacza 30-procentowy wzrost w stosunku do 
poprzedniego okresu.

PRAWA BUKMACHERSKIE

Jednym z elementów systematycznego rozwoju 
technologicznego Ekstraklasy są również prowadzone 
projekty statystyczne. W trakcie sezonu 2021/2022 
spółka zarządzająca rozgrywkami zdecydowała się na 
współpracę w zakresie danych techniczno-taktycznych 
ze spotkań dostarczanych przez Stats Perform, czyli 
twórcę znanej marki Opta.  Jest on światowym liderem 
zajmującym się analizą danych sportowych 
i dostarczaniem ich nadawcom telewizyjnym, klubom 
sportowym, kibicom i bukmacherom.

STATYSTYKI 
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Od sezonu 2017/2018 Ekstraklasa nieprzerwanie 
korzysta także z danych fitness dostarczanych przez 
firmę ChyronHego. Na wszystkich stadionach 
zainstalowany jest zaawansowany system trackingu 
TRACAB. Technologia optyczna wykorzystuje obrazy, 
by ustalać pozycję na boisku wszystkich 
przemieszczających się „obiektów” – piłkarzy, 
arbitrów oraz piłki. Dzięki temu na żywo generowany 
jest przekaz opisujący ich koordynaty.

Ekstraklasa przed każdą kolejką dostarcza także 
partnerom telewizyjnym oraz marketingowym 
opracowany przez przedstawicieli Departamentu 
Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży zbiór około 200 
najważniejszych ciekawostek przedmeczowych 
dotyczących wszystkich drużyn. Znajdują się w nim 
zarówno dane meczowe i fitness od firm StatsPerform 
i ChyronHego, jak też informacje historyczne.



MARKA
EKSTRAKLASA

Projektami z zakresu marketingu i sprzedaży 
zajmuje się Departament Komunikacji, 
Marketingu i Sprzedaży. Do jego głównych zadań 
należą bieżąca współpraca z partnerami 
biznesowymi, pakietyzacja oferty marketingowej 
oraz komunikacja marketingowa.

PARTNERZY
Kluby na mocy umowy przekazały Ekstraklasie SA 
scentralizowane prawa marketingowe. Ich sprzedaż 
stanowi jedno z działań statutowych spółki 
zarządzającej ligą. Obejmują one świadczenia 
bazujące na powierzchniach pozyskanych od 
wszystkich klubów Ekstraklasy. Dzięki profesjonalnej 
ofercie współpracy utworzone zostały atrakcyjne 
pakiety sponsorskie, które realizują cele biznesowe 
Partnerów Ekstraklasy.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022 
Ekstraklasa podpisała nowe dwuletnie umowy 
marketingowe m.in. z partnerem tytularnym PKO 
Bankiem Polskim, partnerem głównym ligi - 
Totalizatorem Sportowym właścicielem marki LOTTO,
a także z marką Aztorin. Przed rozpoczęciem sezonu na 
okres 2022/2023 przedłużona została umowa z marką 
STIHL.
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Akademie

Partnerzy Oficjalni

Partner Tytularny

Partner Główny

Partnerzy
Mediowi

Licencje / Dostawcy / Bartery



Pakiet Partnerstwa Tytularnego zawiera prawo do 
wprowadzenia na określony czas do nazwy rozgrywek 
nazwy własnej firmy lub produktu. Łączy się to także
z integracją znaku marki z graficznym znakiem 
rozgrywek Ekstraklasy. Partner ma również 
zapewnioną szeroką obecność podczas meczów na 
wszystkich stadionach Ekstraklasy poprzez m.in.: 
miejsce na koszulkach wszystkich zespołów, bandach 
LED oraz reklamy na płycie boiska, a także na 
ściankach do wywiadów TV. Daje jednocześnie szansę 
na stworzenie dedykowanych dla kibiców produktów, 
wykorzystujących markę Ekstraklasy. 

PARTNER TYTULARNY

W maju 2021 roku Ekstraklasa, Totalizator Sportowy i PKO 
Bank Polski podpisały nową umowę, dzięki której 
trójstronny projekt sponsorski został przedłużony do końca 
edycji 2022/2023. Kontrakt pozwala na zacieśnienie 
współpracy spółki organizującej rozgrywki z wieloletnimi 
partnerami. Wyższa łączna wartość dwuletnich 

kontraktów sponsorskich idzie w parze z rozbudowanymi 
świadczeniami Ekstraklasy dla obu partnerów. 
Przekazywane przez nich środki służą zaś wsparciu 
długookresowego rozwoju klubów Ekstraklasy. Są bowiem 
przyznawane na działania ukierunkowane na kształcenie 
dzieci i młodzieży oraz popularyzację futbolu. 

PROJEKT SPONSORSKI 

Od 1 lipca 2019 roku rozgrywki noszą nazwę PKO Bank 
Polski Ekstraklasa. Obecna umowa obowiązuje do końca 
sezonu 2022/2023. Ogromne zainteresowanie meczami 
Ekstraklasy powoduje, że nazwa ligi połączona z marką 
Partnera Tytularnego pojawia się wielokrotnie
w relacjach i materiałach poświęconych najwyższej 
klasie rozgrywek w mediach: telewizji, prasie, radiu
i internecie. Wspólny logotyp w trakcie rozgrywek 
2021/2022 obecny był - oprócz koszulek, czy miejsc na 
stadionie - również na oficjalnej piłce adidas. PKO Bank 
Polski jest jednocześnie Oficjalnym Bankiem Ekstraklasy, 
oferując osobom związanym z klubami wiedzę ekspercką 
z zakresu finansów. Wzorem zachodnich rozgrywek bank 
uruchomił bonusowy program partnerski dla klubów 
biorących udział w rozgrywkach oraz system emerytalny 
dla piłkarzy Ekstraklasy. Wśród celów wieloletniego projektu 
sponsorskiego wskazuje przede wszystkim na pomoc
w rozwoju ligi i młodych piłkarskich talentów w Polsce. 

Totalizator Sportowy w sezonie 2021/2022 kontynuował swoje partnerstwo
z Ekstraklasą na mocy umowy z 2019 roku. Logotyp LOTTO był obecny
na koszulkach 18 drużyn, został też szeroko wyeksponowany na wszystkich 
stadionach oraz w transmisjach z meczów. Był też w dalszym ciągu 
oficjalnym partnerem aplikacji mobilnej Ekstraklasy oraz gry Fantasy. 
Efektem tej kooperacji były liczne konkursy oraz szereg aktywności
w mediach społecznościowych. Totalizator Sportowy z ligową spółką 
współpracuje nieprzerwanie od 8 lat. Z tego w sezonach 2016/2017 – 
2018/2019 jego marka LOTTO była Partnerem Tytularnym rozgrywek. 
Od czerwca 2019 roku przejął funkcję Partnera Głównego Ekstraklasy.  
W sezonie 2021/2022 w ramach współpracy z LOTTO pojawiła się też nowa 
nagroda - Numer Miesiąca. Na bazie powstałej w ten sposób klasyfikacji na 
koniec rozgrywek ogłoszony został Numer Sezonu. 

W ramach pakietu Partnera Głównego 
przewidziano miejsce na koszulkach 
wszystkich klubów,  na stadionach oraz 
podczas transmisji telewizyjnych. Daje 
on również prawo do posługiwania się 
nazwą Partnera Głównego Ekstraklasy 
w komunikacji marketingowej. 

PARTNER GŁÓWNY
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Kluczowym partnerem technicznym Ekstraklasy jest 
Oficjalny Dostawca Piłek. Jego główne zadanie 
stanowi zaprojektowanie, produkcja i wyposażenie 
klubów Ekstraklasy w piłki, którymi rozgrywane są 
wszystkie mecze. Przed każdym ze spotkań piłka jest 

OFICJALNY DOSTAWCA PIŁEK

Ekstraklasa SA oferuje również pakiety Partnerów 
Oficjalnych. W ich ramach Partner ma prawo
do stosowania w komunikacji marketingowej tytułu
i znaku Oficjalnego Partnera Ekstraklasy wraz 
z herbami wszystkich klubów ligi. Pakiety wzmocnione 
są świadczeniami telewizyjnymi oraz stadionowymi, 
które zapewniają efektywne dotarcie do konsumentów. 
W ramach każdej współpracy Ekstraklasa, poza 
świadczeniami obejmującymi ekspozycję marki, 
realizuje także działania wspierające bezpośrednio 
rozwój biznesowy swoich Partnerów. W sezonie 
2021/2022 Partnerami Oficjalnymi były marki STIHL
i PKN Orlen

PARTNER OFICJALNY

Współpraca pomiędzy Ekstraklasą i marką adidas trwa od 
2014 roku. Obecny kontrakt, obejmujący dostawy oficjalnej 
piłki rozgrywek, obowiązywać będzie do zakończenia 
sezonu 2024/2025. Obejmuje on także patronat partnera 
nad nagrodą dla Króla Strzelców. We współpracy z marką 
adidas został zorganizowany również konkurs 
#ChodźNaBoisko. W całym sezonie 2021/2022 piłkarze PKO 
Bank Polski Ekstraklasy grali piłką Conext 21 Ekstraklasa 
PRO. To już ósma piłka przygotowana przez adidasa dla 
najwyższej polskiej ligi. Model ten otrzymał znak jakości FIFA 
Quality Pro. 

Na 28. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy przypadły 
dwa klasyki: Lech Poznań podjął Legię Warszawa,
a Wisła Kraków zmierzyła się na swoim terenie
z Górnikiem Zabrze. Piłkę na każdy z tych meczów 
dostarczyła nowoczesna kosiarka robot koszący iMOW 
firmy STIHL - partnera Ekstraklasy. Zdalnie sterowane 
urządzenie wjechało na środek boiska, gdzie Mikael Ishak 
i Lukas Podolski przekazywali piłki sędziom głównym. 
To pierwsza tego typu akcja na ligowych boiskach 
piłkarskich w Europie. 

MARKA EKSTRAKLASA
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eksponowana na specjalnym stojaku ustawionym 
przy wejściu na boisko. Dzięki współpracy
z Ekstraklasą Partner może promować oficjalną piłkę 
rozgrywek oraz sprzedawać ją za pośrednictwem 
własnych kanałów sprzedaży. 



W zestawieniu Partnerów Ekstraklasy znajduje się 
także Oficjalna Marka Zegarków. Współpraca obejmuje 
przede wszystkim produkcję licencjonowanych 
zegarków Ekstraklasy, marka widoczna jest na 
stadionach oraz w transmisjach telewizyjnych. 
Oficjalna Marka Zegarków ma zagwarantowaną 
obecność na telewizyjnych grafikach podczas meczów 
Ekstraklasy oraz na stadionach. Ponadto regularnie jest 
prezentowana w działalności marketingowej, 
reklamowej, promocyjnej i informacyjnej rozgrywek. 
Między innymi na stałe gości jako zegar w prawym 
górnym rogu oficjalnej strony rozgrywek.

W swojej piramidzie sponsorskiej Ekstraklasa S.A. 
oferuje też tytuły licencjobiorców. W zależności od 
rodzaju prowadzonej działalności biznesowej 
współpraca z Ekstraklasą pozwala na wprowadzenie 
nowego lub wzmocnienie obecnego produktu 
Partnera oraz promocję marki.

LICENCJOBIORCY

EKWIWALENT REKLAMOWY
SEZON 2021/2022

552 345 583,14 ZŁ

320 840 506,58 ZŁ
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14 600 929,07 ZŁ

1 751 289,56 ZŁ

0 100MLN 200MLN 300MLN

Łącznie

101 734 919,20 ZŁ

MARKA EKSTRAKLASA

Oficjalną Marką Zegarków od 2015 roku pozostaje 
Aztorin.  Kluczowym owocem współpracy jest druga 
edycja oficjalnego zegarka sygnowanego nazwą 
rozgrywek. Aztorin Ekstraklasa dostępny jest w dwóch 
wersjach kolorystycznych – białej oraz granatowej.  
Aztorin pełni również rolę jednego z partnerów wyborów 
Piłkarza Miesiąca i dedykowanych produkcji wideo 
realizowanych w czasie trwania sezonu. Został ponadto 
fundatorem nagród podczas e-sportowych rozgrywek 
Ekstraklasa Games. 

W sezonie 2021/2022 Ekstraklasa SA udzieliła licencji 
dwóm wydawcom gier: EA SPORTS na FIFA 22 oraz 
SEGA na Football Manager 2022. Pierwsza z nich jest 
jedynym symulatorem piłkarskim z PKO Bank Polski 
Ekstraklasą oraz występującymi w niej klubami.
W grze znalazło się miejsce dla wszystkich 18 drużyn 
występujących w rozgrywkach w sezonie 2021/2022 
wraz z ich herbami, aktualnymi strojami oraz składami
i piłkarzami. Druga to z kolei kultowy menadżer piłkarski. 
Licencja oznaczała obecność realnych drużyn oraz 
innych składników najwyższej polskiej ligi, dzięki czemu 
gracze mieli możliwość dość dokładnego odwzorowania 
realnej rywalizacji w grze. 
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OFICJALNA MARKA ZEGARKÓW
AZTORIN EKSTRAKLASA
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GALA EKSTRAKLASY

Po dwóch latach przerwy – jako zwieńczenie sezonu 2021/2022 w PKO Bank Polski 
Ekstraklasie – odbyła się pełnowymiarowa Gala Ekstraklasy z udziałem 
zaproszonych gości. Podczas uroczystości tej uhonorowano laureatów wyróżnień 
indywidualnych za minioną edycję rozgrywek.  Zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach wybrała kapituła, w której skład weszło 36 przedstawicieli 
ogólnopolskich i lokalnych mediów, Ekstraklasy SA i PZPN. Do zawodników oraz 
trenerów ligi należał natomiast wybór Piłkarza Sezonu. Statuetki wręczono
w jedenastu kategoriach.

GALA EKSTRAKLASY
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Uroczystość odbyła się 23 maja w studiu ATM. Transmitowana była na 
żywo w CANAL+ Sport oraz TVP Sport, a także na kanałach 
internetowych tych telewizji. Poprowadzili ją dziennikarze z obu stacji: 
Krzysztof Marciniak z CANAL+ Sport oraz Sylwia Dekiert z TVP 
Sport. 

Nagrody wręczyli:  Radosław Majdan, Jakub Wawrzyniak, 
Kamil Kosowski (byli reprezentanci Polsk), Edyta Sadowska 
(prezes zarządu CANAL+), Maks Kraczkowski 
(Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego), 
Magdalena Kopka-Wojciechowska (członek 
zarządu Totalizatora Sportowego) Cezary Kulesza 
(prezes PZPN), Czesław Michniewicz (selekcjoner 
reprezentacji Polski), Fanny Lanctot (adidas Polska) 
oraz Jacek Kurski (prezes TVP).

Trener
Sezonu

Maciej Skorża 
(Lech Poznań)

Napastnik
Sezonu 

Mikael Ishak 
(Lech Poznań)

Młodzieżowiec Sezonu
PKO Banku Polskiego 
Jakub Kamiński 

(Lech Poznań)

Obrońca
Sezonu

Bartosz Salamon
(Lech Poznań)

Piłkarz
Sezonu

Ivan Lopez
(Raków Częstochowa)

Bramkarz
Sezonu

Vladan Kovacević
(Raków Częstochowa)

Pomocnik
Sezonu

Ivan Lopez
(Raków Częstochowa)

Król
Strzelców 

Ivan Lopez 
(Raków Częstochowa)

– 20 goli

Numer Sezonu
Totalizatora Sportowego 

Flavio Paixao 
(Lechia Gdańsk)

100
TurboKozak

Sezonu CANAL+ Sport 

Łukasz Zwoliński 
(Lechia Gdańsk)

Gol
Sezonu 

Fabian Piasecki 
(Śląsk Wrocław)

z 5. kolejki w meczu Piast – Śląsk

goli
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LIGA SPORTOWA ROKU
PKO Bank Polski Ekstraklasa, zarządzana przez spółkę Ekstraklasa SA, została uznana za Ligę Sportową 2021 roku 
w Polsce. Tytuł ten, dla najlepszej ligi zawodowej, otrzymała w konkursie Sport Biznes Polska podczas tegorocznej 
edycji kongresu dla profesjonalistów związanych z biznesem sportowym.

Ekstraklasa została nagrodzona w uznaniu osiągnięć zarówno na poziomie marketingowym, jak i generowanych 
wyników finansowych. Doceniono też  zaangażowanie ligowej spółki w rozwój klubów, a także aktywność całej ligi 
na rzecz fanów, która przełożyła się na wzrosty popularności rozgrywek i klubów wśród kibiców. Na wysoką ocenę 
Ekstraklasy wpływ miała również skuteczność w pozyskiwaniu i skutecznej realizacji kontraktów sponsorskich. 

NAGRODY MIESIĘCZNE
W każdym z dziesięciu miesięcy meczowych Ekstraklasa 
SA przyznawała nagrody indywidualne w czterech 
kategoriach. Laureaci byli honorowani 
okolicznościowymi statuetkami przed ligowymi 
spotkaniami. W wyborach Piłkarza Miesiąca głosowali 
kapitanowie osiemnastu drużyn najwyższej polskiej ligi. 
Dziewiętnasty głos należał zaś do fanów w internecie. 
Partnerem plebiscytu był CANAL+. Szkoleniowcy 
wybierali z kolei Trenera Miesiąca. Przedstawiciele 
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Ekstraklasy oraz PKO Banku Polskiego nagradzali 
również Młodzieżowca Miesiąca wybieranego spośród 
zawodników z obywatelstwem polskim, urodzonych
w 2000 roku lub młodszych. Nowością w palecie nagród 
był zaś tytuł Numeru Miesiąca. Jej zdobywca był 
typowany przez Ekstraklasę oraz Totalizator Sportowy 
na podstawie wydarzeń boiskowych, tradycyjnych 
statystyk oraz danych biegowych od ChyronHego.
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Liczba
obserwujących

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Pierwszy raz od zakończenia rozgrywek 2018/2019, 
pełny sezon PKO BP Ekstraklasy znów liczył równy 
rok. Tym razem jednak rozegrano o 10 meczów więcej 
niż dwa lata temu i aż 66 meczów więcej, niż przed 
rokiem. Te czynniki, a także nowe sposoby 
wykorzystania treści, wzmocnienie zespołu 
komunikacji, powiększona liczba klubów i nowe 
ligowe gwiazdy pozwoliły osiągnąć historyczne 
wyniki na wszystkich kanałach komunikacji social 
media Ekstraklasy.

Od lipca 2021 do końca czerwca 2022 na pięciu 
głównych kanałach komunikacji internetowej – 
Instagramie, Facebooku, TikToku, YouTube i Twitterze 
– opublikowanych zostało ponad 15 tysięcy postów, 
które użytkownicy zobaczyli ponad 755 milionów 
razy. Suma obserwujących wszystkie kanały wzrosła 
w tym czasie o ponad 30%, po raz pierwszy w historii 
przekraczając 1 milion obserwacji. W trakcie sezonu 
konta Ekstraklasy świętowały takie wydarzenia, jak 
przekroczenie liczby 100  tysięcy obserwujących na 
YouTube i TikToku, 200 tysięcy na Twitterze czy 300 
tysięcy na Facebooku.
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Po latach współpracy polegającej na wymianie 
wideo i wzajemnej promocji, po raz pierwszy 
zorganizowano relację z meczu Ekstraklasy 
prowadzoną przez największe globalne sportowe 
konto na Instagramie - @433. Wizyta na meczu Legia 
Warszawa – Lech Poznań wygenerowała ponad 20 
milionów wyświetleń w ciągu 24 godzin, wynik 
porównywalny ze wszystkimi wyświetleniami Stories 
konta Ekstraklasy w pandemicznym sezonie 2019/20.

W sezonie 2021/2022 Ekstraklasa wspierała 
komunikacyjnie Oficjalnych Partnerów ligi, przede 
wszystkim PKO Bank Polski (Młodzieżowiec 
Miesiąca, Kanapa Kibica) oraz Totalizator Sportowy 
(LOTTO Fantasy Ekstraklasa, aplikacja). Aztorini 
SEGA pojawiały się w komunikacji Piłkarza i Trenera 
Miesiąca, na dodatkową promocję mogli też liczyć 
oficjalni partnerzy największego turnieju 
esportowego serii FIFA w Polsce, PKO BP 
Ekstraklasa Games. Zwiększono także wymiar 
współpracy i wymiany treści z głównym partnerem 
telewizyjnym – CANAL+.

* - w sezonie 2020/2021 konto działo od 01.01.2021

Wzrost
liczby wyświetleń

Najważniejsze
akcje

*
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Największą „gwiazdą” sezonu 2021/2022 było konto 
ligi na TikToku, gdzie wzrost obserwujących 
przekroczył 1000%, generując przy okazji ponad
40 milionów wyświetleń wideo. Najpopularniejszy 
materiał zebrał blisko 8 milionów wyświetleń, cztery 
inne przekroczyły 1 milion. Na wszystkich kanałach 
udało się pobić niekiedy wieloletnie rekordy statystyk 
miesięcznych, co przełożyło się też na najlepsze 
dotychczas liczby na koniec sezonu. Kolejny rok 
elementem napędzającym zainteresowanie fanów 
były materiały wideo, które na Facebooku po raz 
pierwszy przekroczyły 100 milionów wyświetleń,
a na Twitterze 10 milionów. Reagując na szybko 
następujące zmiany w środowisku mediów 
społecznościowych, Ekstraklasa wprowadziła do 
swoich publikacji tzw. rolki – pionowe materiały 
wideo publikowane na Instagramie i Facebooku.
Ta zmiana pozwoliła doprowadzić średni miesięczny 
zasięg indywidualnych instagramowych profili na 
poziom 400 tysięcy.

Promocja Loterii

Narodowego Programu Szczepień

Wizyta 433 na meczu Legia - Lech

Konkurs #ChodźNaBoisko

Wizyta u Lukasa Podolskiego

#SolidarniZUkrainą

 95-lecie ligi
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PLATFORMA EKSTRAKLASA
W sezonie 2021/2022 Ekstraklasa SA rozpoczęła 
intensywne prace nad przebudową swoich narzędzi  
digitalowychj. Efektem widocznym zarówno dla kibiców 
jak i partnerów jest stworzenie jednego środowiska 
komunikacyjnego i technologicznego - platformy 
Ekstraklasa. W jej skład wchodzą oficjalna strona 
internetowa ligi oraz aplikacja, a także LOTTO Fantasy 
Ekstraklasa. W kolejnych krokach dołączy do nich 
Ekstraklasa.TV wraz z aplikacją. 

Kluczową zmianą w porównaniu do poprzedniej wersji 
strony oraz aplikacji jest rozbudowane centrum 
meczowe, w ramach którego dostępne są oficjalne 
statystyki PKO BP Stats. W jednym miejscu zebrane są 
dane dostarczane zarówno przez Optę, jak i statystyki 
biegowe od ChyronHego. Elastyczny sposób prezentacji 
statystyk pozwala na ich sortowanie, filtrowanie
i wyszukiwanie według własnych kryteriów. Bogata 
baza danych pozwala na znalezienie interesujących 
informacji zarówno przed, w trakcie, jak i po meczu. 
W obu wersjach – zarówno na stronie internetowej,
jak i w aplikacji mobilnej – kibice mogą skorzystać 

z odświeżonej wersji oficjalnej gry LOTTO Fantasy 
Ekstraklasa, a także z kontentu wideo generowanego
w ramach serwisu OTT Ekstraklasa.TV. Platforma oraz 
aplikacja zostały przygotowane przez Ekstraklasę 
wspólnie z TISA.  W ramach platformy LOTTO pozostaje 
oficjalnym partnerem aplikacji Ekstraklasa oraz 
partnerem tytularnym Fantasy Ekstraklasa. PKO Bank 
Polski jest natomiast oficjalnym partnerem statystyk 
oraz quizów, a także Partnerem Tytularnym rozgrywek.

Serwis internetowy wraz z centrum statystycznym jest 
w pełni zintegrowany z aplikacją mobilną rozgrywek. 
Serwis www.ekstraklasa.org jest jednym z elementów 
pozycjonujących PKO Bank Polski Ekstraklasę wśród 
najbardziej zaawansowanych technologicznie lig 
piłkarskich na świecie. Zarówno strona internetowa, jak
i aplikacja posiadają funkcjonalność SSO (Single 
Sign-On), czyli jeden login do kilku kanałów. Na początku 
sezonu 2022/2023 do środowiska z jednym loginem 
dołączyła LOTTO Fantasy Ekstraklasa (dostęp także 
w aplikacji Ekstraklasa), uławiając kibicom korzystanie
z kanałów Ekstraklasy SA. 

Tylu użytkowników odwiedza
platformę w trakcie sezonu.

1 200 000



Zmagania transmitowane były równocześnie na 
antenie Polsat Games oraz trzech platformach 
internetowych - Twitchu i YouTube stacji oraz na 
oficjalnym fanpage’u turnieju na Facebooku. Przy 
okazji startu czwartego sezonu rozgrywek 
zadebiutowały także kanały społecznościowe PKO 
Bank Polski Ekstraklasa Games, które zyskały duże 
zainteresowanie społeczności graczy i fanów FIFA 22. 
Turniej był także szeroko widoczny w social mediach 
piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy. 

W projekt zaangażowane było grono partnerów, 
doskonale znających świat esportu i mających 
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LOTTO FANTASY EKSTRAKLASA
Zakończony sezon była czwartą odsłoną rozgrywek, w której Ekstraklasa 
SA zarządzała LOTTO Fantasy Ekstraklasa, czyli największym
i najbardziej popularnym managerem online w Polsce. W tym sezonie 
rozegrano dwie edycje gry: jesienną (lipiec-grudzień) i wiosenną 
(luty-maj). W grze użytkownicy mają za zadanie ułożyć własny skład 
drużyny złożony z 15 zawodników klubów PKO Bank Polski. Piłkarzom 
przyznawane są punkty za gole, asysty, wygrane mecze, występ
w pierwszym składzie, liczbę obronionych strzałów, czy zachowanie 
czystego konta w prawdziwych spotkaniach. W trakcie minionego sezonu 
wdrożono m.in. pełną automatyzację statystyk, opcje „kapitanów dwóch”, 
„ławka punktuje” czy LOTTO asystę (punkty za decydujący udział w akcji 
bramkowej przy jednoczesnym braku klasycznej asysty).  Od wiosny co 
tydzień na Spotify i kanałach społecznościowych publikowany był 
podcast o grze przygotowywany przez zespół Ekstraklasy SA oraz 
Fantastycznego Skauta

#PokonajKumpli

33 mln wyświetleń

55 tys. drużyn

ogromne doświadczenie w realizacji najważniejszych 
projektów w polskim gamingu. Partnerami 
marketingowymi były marki: KFC, Media Expert, 
HyperX oraz Hisense. Strategicznym partnerem 
medialnym było Frenzy / Polsat Games, a turniej 
odbywał się na licencji udzielonej przez wydawcę gry 
FIFA 22 - Electronic Arts. Agencją esportową 
odpowiedzialną za koordynację turnieju było ESL 
Gaming Polska. Nad całością projektu oraz jego 
komercjalizacją czuwała agencja marketingu 
sportowego Sportfive Polska. Agencją 
odpowiedzialną za komunikację social media oraz PR 
jest eMinePro. 

E-SPORT
Czwarta odsłona największego turnieju w grę EA Sports FIFA w Polsce, była pierwszą zorganizowaną przez 
Ekstraklasę SA z nowym sponsorem tytularnym. Turniej PKO Bank Polski Ekstraklasa Games skierowany był zarówno 
do profesjonalistów z esportowych sekcji klubów Ekstraklasy, jak i amatorów. Z uwagi na to, strukturę zawodów 
podzielono na formuły Pro i Open. Najlepsi przedstawiciele z obu części turnieju awansowali do wielkiego finału, gdzie 
walczyli o pulę nagród o wartości 10 tysięcy euro oraz o awans do zmagań międzynarodowych mistrzostw FIFA 
eWorld Cup. Ostatecznie zwyciężył Kacper “Furman” Furmanek z Lecha Poznań.

1,05 mln
wyświetleń

(średnio 133 tys.)

1,5 mln
wyświetleń

TikTok

800 tys.
zasięgu

na Instagramie

184 tys.
wyświetleń

online

Peak - 61 tys.
oglądających

45 tys.
w puli nagród
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AKTYWNOŚCI HISTORYCZNE

W październiku 2021 roku Ekstraklasa obchodziła 
jubileusz stu lat od przyznania pierwszego 
mistrzostwa Polski w futbolu, w kwietniu 2022 roku 
wypadała natomiast dziewięćdziesiąta piąta 
rocznica od startu premierowej edycji rozgrywek 
ligowych. Aktywności związane z tymi wydarzenia 
znalazły swoje miejsce w internetowych kanałach 
ligowych poprzez dedykowane historyczne grafiki
i materiały wideo. Dodatkowo przygotowano 
obszerne zestawy z ciekawostkami dla dziennikarzy 
oraz komentatorów. 

Ekstraklasa wsparła też organizację setnej rocznicy 
powstania Lecha Poznań, między innymi wydając 
zgodę na grę w koszulkach retro Kolejorza oraz rywali 

AKTYWNOŚCI CSR

W odpowiedzi na regularnie otrzymywane prośby
o wsparcie w działalności charytatywnej, kluby PKO 
Bank Polski Ekstraklasy wraz z organizatorem 
rozgrywek połączyły siły, wykorzystując swoje zasięgi 
komunikacyjne i angażując w pomoc kibiców. Plonem tej 
działalności był udział w różnych aktywnościach.

- Jagiellonii Białystok w meczu wypadającym w dniu  
jubileuszu. Pamiątkowe trykoty zostały przekazane 
partnerom Ekstraklasy - PKO Bankowi Polskiemu, 
LOTTO oraz CANAL+. 

Spółka ligowa objęła również patronatem piąty tom 
serii wydawniczej „Polska Liga Piłki Nożnej” (1931), 
a także reedycję tomu pierwszego (1927) autorstwa 
Jerzego Miatkowskiego i Jarosława Owsiańskiego. 
Z kolei na Gali Ekstraklasy wyróżniono pięciu nowych 
członków Galerii Legend Ekstraklasy. Piłkarzy: 
Henryka Reymana (za okres 1927 – 1939), Huberta 
Kostkę (za okres 1961-1970), Mirosława Okońskiego 
(za okres 1981-1990); oraz trenerów Franciszka 
Smudę i Władysława Żmudę.
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Dwukrotnie w trakcie tego sezonu liga włączyła się 
także w działalność Olimpiad Specjalnych.
To największe na świecie wydarzenie promujące grę
w piłkę nożną wśród osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ale także zachęcające do wspierania
i kibicowania zawodnikom Olimpiad Specjalnych. 
Najpierw w 9. kolejce podczas wszystkich meczów 
piłkarze wyszli na boisko w opaskach naramiennych
z logiem akcji. Spikerzy odczytali przesłanie,
a na telebimach pojawił się spot promujący 
sportowców z niepełnosprawnością intelektualną.  
Sportowcom tym dedykowana była jeszcze 33. 
kolejka. Na murawie zaprezentowano baner z logiem 
Olimpiad Specjalnych Polska, a na telebimach 
transmitowano film promujący Olimpiady Specjalne
z udziałem Roberta Lewandowskiego, który od lat 
jest przyjacielem i ambasadorem ruchu Special 
Olympics w Polsce. Sportowcy Olimpiad Specjalnych 
otrzymali też zaproszenia na trybuny stadionów 
Ekstraklasy, by na żywo podczas meczów 
uczestniczyć w tym święcie futbolu. W ramach 
Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej, Olimpiady 
Specjalne Polska dołączyły również do akcji 
#StadionyBezBarier organizowanej przez Federację 
Kibiców Niepełnosprawnych. 

Ekstraklasa wraz z całym polskim środowiskiem 
futbolowym aktywnie włączyła się do akcji  wsparcia 
pod hasłem "Polska piłka dla Ukrainy". Internetowa 
zbiórka funduszy przeprowadzona we współpracy
z Polskim Czerwonym Krzyżem rozpoczęła się 1 marca.
i była promowana w trakcie wiosennych kolejek PKO 
Bank Polski Ekstraklasy. Ekstraklasa SA zadeklarowała 
wpłatę 100 tysięcy złotych. 

Już w drugim sezonie z rzędu przy współpracy 
wszystkich drużyn zorganizowano #EkstraPomoc.
W odstępie kilku tygodni jeden klub wybierał cel 
zbiórki, o którym informowało także siedemnastu 
pozostałych uczestników zmagań ligowych. Wszystkie 
kluby przeznaczały na licytację swoje koszulki 
meczowe. Promocję akcji na swoich kanałach 
zapewniała również Ekstraklasa SA.

#EKSTRAPOMOC

WOŚP

POLSKA PIŁKA DLA UKRAINY

OLIMPIADY SPECJALNE

Tradycyjnie organizator rozgrywek dołączył też do 30. 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na licytację przekazane zostały medale trzech 
najlepszych drużyn PKO Bank Polski Ekstraklasy
w sezonie 2020/21. Oprawione w ramkę medale są 
identyczne jak te, które w maju zawisły na szyjach 
piłkarzy i trenerów Legii Warszawa, Rakowa 
Częstochowa i Pogoni Szczecin. Za prawie 6 tysięcy 
złotych wylicytował je przedsiębiorca z okolic 
Szczecina.



FINANSE
EKSTRAKLASY

Wypłacona kwota ok. 245 mln zł to jednocześnie o ok. 
140 mln zł więcej niż dekadę temu, kiedy kluby 
Ekstraklasy dzieliły się kwotą ok. 105 mln zł w sezonie 
2011/2012. Tak istotne zwiększenie środków to efekt 
wzrostu kontraktów mediowych i marketingowych 
realizowanych przez ligową spółkę.  44% puli środków, 
przeznaczonych dla klubów, jest dzielona po równo, 
niezależnie od uzyskanego miejsca w rozgrywkach. 
Pozostała część premiuje wysiłek na boisku, a także 
rozwój sportowy.

Ekstraklasa, spółka zarządzająca rozgrywkami
i pozyskująca przychody dla ligi, wypłaciła klubom
PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2021/2022
łącznie ok. 245 mln zł. To o blisko 15 mln zł więcej
niż w poprzednim sezonie.

Wzrost wypłacanych wynagrodzeń
dla Klubów przez Ekstraklasę

na przestrzeni ostatnich 11 sezonów.
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WYNAGRODZENIE DLA KLUBÓW WYPŁACONE PRZEZ EKSTRAKLASĘ S.A. / SEZON 2021/2022

Lech Poznań

Raków Częstochowa

Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk

Piast Gliwice

Wisła Płock

Radomiak Radom

Górnik Zabrze

Cracovia

Legia Warszawa

Warta Poznań

Jagiellonia Białystok

KGHM Zagłębie Lubin

PGE FKS Stal Mielec

Śląsk Wrocław

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Kraków (*)

Górnik Łęczna

KLUB

SUMA KOŃCOWA

(*) - Wpłata na rzecz Fundacji Ekstraklasy (w związku z uchwałą PZPN, w sprawie PJS w przypadku spadkowicza)

107 800 560,00 49 000 000,01 82 075 099,99 5 435 937,50

689 062,50 689 062,50

244 311 597,50

6 125 000,00 245 000 660,00Łącznie

KWOTA
STAŁA

RANKING
HISTORYCZNY

WYNIK
SPORTOWY

PRO JUNIOR
SYSTEM RAZEM

Na szczycie tabeli finansowej PKO Bank Polski Ekstraklasy uplasował się mistrz Polski, Lech Poznań, który otrzymał
ok. 29,3 mln zł. Kasy drugiego Rakowa Częstochowa oraz zajmującej trzecie miejsce Pogoni Szczecin zasiliły zbliżone 
do siebie kwoty - odpowiednio: ok. 23,1 mln zł i ok. 22,0 mln zł. Lechia Gdańsk, która z czwartego miejsca zapewniła 
sobie udział w europejskich pucharach, otrzymała za grę w minionym sezonie ok. 18,2 mln zł. Co ciekawe, czwarte 
miejsce przyniosło Lechii w rozegranym właśnie sezonie więcej środków niż zespołowi zajmującemu czwarte miejsce
w sezonie wcześniejszym (wówczas Śląsk Wrocław). To głównie efekt wyników sportowych w poprzednich sezonach 
(ranking historyczny) oraz wypłaty w ramach programu Pro Junior System.
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Zgodnie z przyjętym przez kluby modelem podziału 
środków, w sezonie 2021/2022 Ekstraklasa 
rozdysponowała ok. 107,8 mln zł w ramach tzw. kwoty 
stałej. Każdy z klubów otrzymał z tego tytułu ok. 6,0 mln 
zł. Częścią tej sumy było też 18 mln zł przekazane przez 
Ekstraklasę jako dofinansowanie szkolenia dzieci
i młodzieży w klubach i w akademiach. To środki 
pochodzące głównie z wpływów za licencje 
bukmacherskie, kar Komisji Ligi, a także środki 
przekazywane na ten cel przez partnera tytularnego – 
PKO Bank Polski. W celu rozwoju szkolenia w lidze 
Ekstraklasa wypłaciła także ok. 5,4 mln zł w ramach 

programu Pro Junior System. Największa część z tego, 
bo blisko 2,0 mln zł, trafiła do Legii Warszawa.
Na promowaniu młodzieży zyska także sześć innych 
klubów, w tym Jagiellonia Białystok, która otrzymała
z Ekstraklasy w ramach tego programu ok. 1,1 mln zł. 
Środki, które przypadłyby Wiśle Kraków w ramach
Pro Junior System, w kwocie niespełna 0,7 mln zł, 
zgodnie z uchwałą PZPN dot. spadkowiczów, zasiliły 
Fundację Ekstraklasy. Tym samym będą przeznaczone 
na projekty promujące rozwój młodych piłkarskich 
talentów, realizowane wspólnie z Ministerstwem Sportu
i Turystyki.

MODEL PODZIAŁU
ŚRODKÓW DLA KLUBÓW

44%
2,5%

20%

1%

Kwota stała
18 mln z tej puli
- na szkolenie

młodzieży

Pro Junior System

Ranking
historyczny

Wynik sportowy

Opłata solidarnościowa
-dodatkowe środki
dla spadkowiczów

14%

18,5%

Kwota do podziału
między 4 reprezentantów 
w pucharach

Kwota za miejsce
w bieżącym sezonie

MLN PLN
2021/2022

245

33,5%

Ważnym kryterium podziału ligowych środków jest 
oczywiście wynik sportowy. W jego ramach, za sezon 
2021/2022, rozdysponowano kwotę ok. 82,1 mln zł. 
Dodatkowo kluby otrzymały kwotę ok. 49,0 mln zł
za miejsce w rankingu historycznym. Tu premiowane
są wyniki sportowe klubów za ostatnie pięć sezonów 
poprzedzających sezon wypłat. Poprzedni sezon
ma wagę 5x, a najstarszy uwzględniany w rankingu
ma wagę 1x. Suma wyliczonych w ten sposób ważonych 
punktów klasyfikuje klub w rankingu historycznym i jest 
podstawą do wypłaty określonych kwot wynagrodzenia. 

W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden zespół 
takiej samej liczby punktów, wyższe miejsce w rankingu 
zajmuje drużyna, która w ostatnim sezonie osiągnęła 
lepszy wynik sportowy – np. zajęła lepszą lokatę
w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy bądź 1. ligi.
Ta właśnie pula pokazuje, że osiągnięcia sportowe nie 
tylko w jednym sezonie, ale systematycznie 
wypracowywane na przestrzeni kilku lat, opłacają się 
najbardziej. Sukces na tym polu zapewnia wysokie środki 
niezależnie od zmian w systemie rozgrywek.
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LECH POZNAŃ

Mistrzostwo Polski Lech Poznań zapewnił sobie już 
w 33. kolejce. Ostatecznie Kolejorz zgromadził 74 
punkty na 102 możliwe (72,5%). Dzięki temu 

osiągnął średnią 2,18/mecz. Jest to najlepszy wynik od czasu 
Legii Warszawa w 2013/2014 (2,19/mecz). Zespół Macieja 
Skorży zanotował także najwięcej zwycięstw w stawce. 
Wygrał w sumie 22 razy, co nie zdarzyło się od Legii 
Warszawa w sezonie 2017/2018 (też: 22). Biorąc pod 
uwagę mniejszą liczbę kolejek, Lech ma jednak najwyższy 
procentowy udział triumfów w końcowym dorobku (64,7%) 
od czasu Legii Warszawa w 2013/2014 (70,3%). Zaliczył 
również najwyższy współczynnik spotkań ze zdobyczą 
punktową (88,2%) od czasu Legii Warszawa w 2012/2013 
(90%). Żaden rywal nie zdołał w minionych rozgrywkach 
pokonać Lecha różnicą większą niż jeden gol. 

Lech Poznań wypracował najlepszy bilans 
bramkowy w stawce. Na jego koncie znalazły się 
43 gole więcej po stronie zysków niż strat.

To najlepszy rezultat w rozgrywkach Ekstraklasy od czasu 
Wisły Kraków w 2007/2008, kiedy to wynik triumfatora 
sięgnął pułapu +50. Podstawą sukcesu była postawa w 
defensywie. Rywale byli w stanie pokonać go zaledwie 24 
razy, czyli średnio co 127,5 minuty. Poprzednio lepiej w całej 
lidze wypadła Legia Warszawa w 2011/2012, która traciła 
gola raz na 158,8 minuty gry. Kolejorz zaliczył też najwięcej 
spotkań z czystym kontem. Jego zawodnicy nie dali się 
pokonać w piętnastu potyczkach (44,1%). Jeszcze lepiej 
wypada pod tym względem w roli gospodarza, gdzie ani 
razu rywale nie byli w stanie strzelić mu więcej niż jednego 
gola. Łącznie jego bramkarze zainkasowali tu 7 bramek, 
czyli średnio raz na 218,6 minuty! Poprzednio lepiej wypadł 
również Kolejorz z edycji 2010/2011 (raz na 225 minut).

Lech Poznań był najtrudniejszym rywalem do 
pokonania w roli gospodarza. Na swoim terenie 
zespół zgromadził aż 42 punkty. Oznacza to, że 

ugrał tam aż 82,4% możliwego dorobku. Od Piasta Gliwice 
w edycji 2018/2019 nikt nie wypracował takiego rezultatu. 
Kolejorz zanotował zarówno najwięcej zwycięstw na swoim 
terenie (13, czyli 76,5% rozegranych spotkań), jak też 
meczów bez porażki (16, tyle samo: Raków Częstochowa
i Lechia Gdańsk) w całej stawce uczestników ligowych 
zmagań. Zespół Macieja Skorży był jedynym zespołem, który 
w tym sezonie odniósł dwa zwycięstwa różnicą pięciu 
bramek. Oba - z Bruk-Betem Termalica Nieciecza i Wisłą 
Kraków - miały miejsce właśnie na własnym obiekcie.

Bardzo blisko tytułu króla strzelców sezonu 
2021/2022 był Mikael Ishak. Ostatecznie jednak 
napastnik Lecha Poznań zajął 2. miejsce

w klasyfikacji. Razem ze swoim kolegą
z ofensywy, Joao Amaralem, stworzyli za to 
najskuteczniejszy klubowy duet minionych rozgrywek. Każdy 
z nich osiągnął dwucyfrowy próg bramkowy. Razem zaś 
zanotowali trzydzieści dwa gole. To więcej niż na przykład 
cały dorobek Górnika Łęczna. Również po odliczeniu trafień
z rzutów karnych znajdują się na czele zestawienia z 28 
strzałami posłanymi w sieci przeciwników. W żadnym innym 
klubie nie znalazło się też dwóch graczy z przynajmniej 
dwudziestoma punktami w klasyfikacji kanadyjskiej. Finalnie 
Ishak zaliczył 23 gole lub asysty, Amaral miał tylko jedno 
takie zagranie mniej. Dodatkowo tylko jednej bramki do 
„dwucyfrówki” zabrakło jeszcze innemu z Lechitów - 
młodzieżowcowi Jakubowi Kamińskiemu.

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:34 2021/
2022

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11

2

8

3

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

1

Najwięcej zwycięstw, najwięcej meczów bez porażki, 
najwięcej goli strzelonych, najmniej goli straconych. 
Mistrzostwo Polski zostało więc zdobyte przez Lecha 
Poznań w wybitnie przekonującym stylu. Dla Kolejorza
to ósmy złoty medal w historii. Po raz drugi osiągnął go
z Maciejem Skorżą na ławce trenerskiej.

1
74
22-8-4 
67
24
5:0 (z Bruk-Betem Termalica i Wisłą Kraków)
0:1 (z Rakowem, Lechią i Jagiellonią),
1:2 (z Radomiakiem)
29
Mikael Ishak - 2643
Mikael Ishak - 18
Maciej Skorża (34 mecze) - 2,18/mecz
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Pierwszy raz od sześciu lat jedna drużyna w każdym z dwóch 
kolejnych sezonów  finiszowała w TOP-2 rozgrywek i zdobyła 
Puchar Polski. Takim dokonaniem może się poszczycić właśnie 
Raków Częstochowa. Do sukcesów z minionej edycji zespołu 
Marka Papszuna należy również zaliczyć Superpuchar Polski 
oraz koronę króla strzelców dla Ivana Lopeza.

35

RAKÓW CZĘSTOCHOWA

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

2021/
2022

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 2

10

--

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

2

1 LIGA 1 LIGA

2
69
20-9-5 
60
30
5:0 (z Jagiellonią)
0:3 (z Jagiellonią)
36
Fran Tudor - 2722
Ivan Lopez - 20
Marek Papszun (34 mecze) - 2,03/mecz

Raków Częstochowa najlepiej ze wszystkich 
drużyn w sezonie 2021/2022 punktował
w spotkaniach wyjazdowych. Zawodnicy Marka 

Papszuna w roli gości zdobyli łącznie w minionej edycji PKO 
Bank Polski Ekstraklasy 33 punkty, czyli 64,7% możliwych 
przy średniej ligowej na poziomie 37,6%. Do nich należało aż 
9,6% całej wyjazdowej puli wywalczonej przez przyjezdne 
ekipy. To oni także osiągnęli poza swoim obiektem 
największą liczbę zwycięstw. Ekipa spod Jasnej Góry 
triumfowała w sumie w dziesięciu spotkaniach, co stanowi 
59% wszystkich rozegranych w tej kampanii. Między innymi 
pokonała na obiektach rywali obu towarzyszy z podium 
końcowego rozgrywek - Lecha Poznań (1:0) i Pogoń 
Szczecin (2:1). 

Pierwszy raz w historii po koronę króla strzelców 
najwyższej polskiej ligi sięgnął przedstawiciel 
Rakowa Częstochowa. Z dwudziestoma golami 

klasyfikację strzelecką wygrał wszak Ivan Lopez. Hiszpan 
został zarazem pierwszym pomocnikiem z tym tytułem
w Ekstraklasie w XXI wieku. Był on również 
najskuteczniejszym zawodnikiem pod względem bramek 
zdobytych prawą nogą (14), goli strzelonych na wyjeździe 
(10), goli bezpośrednio z rzutów wolnych (3) czy goli po 
odliczeniu rzutów karnych (14; tyle samo: Joao Amaral, 
Mikael Ishak i Łukasz Zwoliński). Zanotował ponadto 
najkorzystniejszą różnicę indywidualnie między golami 
oczekiwanymi, a strzelonymi (+4,69). Jako jedyny
w stawce wpisał się na listę strzelców w przynajmniej 
połowie kolejek (17/34). Do jego dokonań dochodzi jeszcze 
sześć asyst, co pozwoliło mu wygrać także klasyfikację 
kanadyjską.

Nawet po 18 rozegranych meczach Raków 
Częstochowa znajdował się poza TOP-3 ligowej 
klasyfikacji. Od przerwy zimowej ekipa spod Jasnej 

Góry punktowała jednak zdecydowanie najlepiej w stawce. 
Z piętnastu rozegranych meczów w 2022 roku wygrała 
dziesięć razy, czterokrotnie zremisowała i poniosła zaledwie 
jedną porażkę. Zawodnicy Marka Papszuna zdobyli więc 
prawie 76% możliwych punktów w tym czasie.  Wyrównali 
wówczas też swoją rekordową serię bez porażki
w Ekstraklasie. Rozpoczęła się ona w ostatnim spotkaniu 
2021 roku, kiedy to odnieśli swe najwyższe zwycięstwo na 
tym szczeblu (5:0 z Jagiellonią) i trwała przez trzynaście 
pierwszych starć po przerwie zimowej. W tym okresie 
zespół zanotował 11 zwycięstw i 3 remisy. Zarazem okazało 
się to najbardziej okazałym wynikiem wśród wszystkich 
drużyn w minionym sezonie. 

Ofensywa Rakowa Częstochowa nie opierała się 
wyłącznie na „żądle”. To właśnie zespół spod Jasnej 
Góry miał bowiem w swoich szeregach najwięcej 

zawodników z przynajmniej jednym strzelonym golem
w sezonie 2021/2022. W sumie bramkarza przeciwników 
pokonało aż siedemnastu graczy częstochowian. Poza 
królem strzelców rozgrywek, Ivanem Lopezem, dwucyfrowy 
dorobek uzyskał w minionej kampanii także Vladislavs 
Gutkovskis (10 goli), a siedem razy piłkę do siatki 
przeciwników skierował Mateusz Wdowiak. Do rejestru 
zdobywców bramek wliczają się także: Marcin Cebula, 
Sebastian Musiolik (po 3), Andrzej Niewulis, Fran Tudor, 
Tomas Petrasek (po 2), Ben Lederman, Deian Sorescu, Fabio 
Sturgeon, Giannis Papanikolaou, Marko Poletanović, Milan 
Rundić, Patryk Kun, Wiktor Długosz i  Zoran Arsenić (po 1). 
Rywalizacja Rakowa z Jagiellonią Białystok była pierwszym 
spotkaniem, w którym pięciu różnych zawodników z tej samej 
drużyny zdobyło bramki od września 2019 roku (KGHM 
Zagłębie Lubin z Wisłą Płock).



POGOŃ SZCZECIN

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:36

3
65
18-11-5 
63
31
5:1 (z Lechią), 4:0 (z Górnikiem Łęczna),
4:0 (z Radomiakiem)
0:3 (z Lechem)
27
Dante Stipica - 3060
Luka Zahović - 11
Kosta Runjaić (34 mecze) - 1,91 pkt/mecz2021/

2022
2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

67
11

3

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

3

Po 22., 24., 26. i 27. kolejce właśnie Pogoń Szczecin 
otwierała ligową tabelę. Ostatecznie w drugim sezonie
z rzędu drużyna ta zajęła 3. miejsce w klasyfikacji końcowej 
PKO Bank Polski Ekstraklasy. To już piąty medal mistrzostw 
Polski w historii tego klubu.

To był dobry sezon dla ofensywy Pogoni Szczecin. 
Portowcy w minionej edycji odnotowali najwięcej 
meczów z przynajmniej czterema strzelonymi 

golami. Stało się tak w rywalizacji z: Lechią Gdańsk (5:1), 
Radomiakiem Radom (4:0), Jagiellonią Białystok (4:1), PGE 
FKS Stalą Mielec (4:1), Wisłą Kraków (4:1), a także 
dwukrotnie z Górnikiem Łęczna (4:1 i 4:0). Dzięki temu Pogoń 
została pierwszą drużyną z siedmioma takimi spotkaniami
w jednym sezonie najwyższej polskiej ligi od Jagiellonii 
Białystok w 2016/2017. Sześć z tych starć zespół Kosty 
Runjaicia zanotował na własnym terenie, co wysforowało 
ich na pierwsze miejsce pod względem zdobytych bramek
w roli gospodarzy. Łącznie u siebie strzelili 41 goli, co daje 
średnią 2,41/mecz. Portowcy zanotowali również najwięcej 
zwycięstw różnicą przynajmniej trzech bramek w minionej 
odsłonie rywalizacji (7).

Pogoń Szczecin osiągnęła najwięcej spotkań bez 
porażki w roli gościa. Na wyjazdach punktowała
w piętnastu z siedemnastu potyczek (7 zwycięstw, 

8 remisów). Swojego konta nie powiększyła jedynie
w starciach z Wisłą Płock oraz KGHM Zagłębiem.
W każdym meczu poza swoim obiektem, w którym 
zdobywała bramki, ostatecznie nie przegrywała. Portowcy 
mieli również najlepszą defensywę w rywalizacji poza 
swoim obiektem. Łącznie stracili zaledwie 12 goli,
co oznacza, że przeciwnicy byli w stanie pokonać bramkarza 
tej drużyny na wyjazdach raz na 127,5 minuty. Wraz
z Piastem Gliwice zanotowali także najwięcej spotkań
z czystym kontem w delegacji (po 7). W ogóle tylko 
dwukrotnie w gościach Pogoń straciła więcej niż jednego 
gola w minionych rozgrywkach.

Kosta Runjaić wystawił w tym sezonie łącznie 27 
zawodników, co jest najmniejszą liczba graczy ze 
wszystkich drużyn. Ławka rezerwowych 

Portowców okazała się jednak najgroźniejsza w stawce. 
Zawodnicy wprowadzeni w trakcie gry do boju strzelili 
bowiem w sumie czternaście goli dla zespołu ze stolicy 
województwa zachodniopomorskiego. Na przełomie marca 
i kwietnia Pogoń zaliczyła nawet serię sześciu goli 
zmienników w czterech kolejnych meczach (z Radomiakiem 
Radom, Cracovią, Wisłą Kraków i Górnikiem Łęczna). 
Szczecińska drużyna miała także - ex aequo z Cracovią - 
najwięcej zawodników z minimum jednym trafieniem po 
wejściu z ławki. Dla obu ekip dziewięciu graczy wpisywało 
się na listę strzelców w roli dżokera. To w sumie 33,3% 
wszystkich piłkarzy, którzy wystąpili w tej drużynie. Z tego 
trzech - Michał Kucharczyk, Wahan Biczachczjan, a także 
Luka Zahović - uczyniło to więcej niż raz. Kacper Kozłowski
z kolei już w 1. kolejce sezonu zdobył bramkę po 24 
sekundach od wprowadzenia na boisko z ławki, co było 
rekordem rozgrywek.

Po ponad dekadzie przerwy Kamil Grosicki znów 
zameldował się na boiskach najwyższej polskiej 
ligi. Ostatecznie gracz ten zanotował dziewięć goli 

oraz sześć asyst, co oznacza, że punkt w klasyfikacji 
kanadyjskiej notował średnio raz na 122,7 minuty gry.
To właśnie reprezentant Polski, występujący w pomocy,
a nie żaden z napastników w sezonie 2021/2022 PKO Bank 
Polski Ekstraklasy zaliczył najdłuższą indywidualną serię 
spotkań ze strzelonym golem. „Grosik” pokonywał 
bramkarzy przeciwników w każdym z pięciu kolejnych 
meczów między 27. a 31. kolejką. Autorem poprzedniej 
równie długiej passy w lidze był Jakub Świerczok
w kampanii 2020/2021.



Podręcznikowy „efekt nowej miotły”? Zatrudniony we wrześniu 
przez Lechię Gdańsk Tomasz Kaczmarek w swoich dziewięciu 
pierwszych spotkaniach w nowym klubie ani razu nie przegrał, 
co poprzednio udało się Czesławowi Michniewiczowi w Legii 
Warszawa. Ostatecznie w trzecim z czterech ostatnich 
sezonów ekipa z Trójmiasta uplasowała się w czołowej 
„czwórce” tabeli końcowej. Dzięki temu wywalczyła awans do 
Ligi Konferencji Europy UEFA. 
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LECHIA GDAŃSK

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

4
57
16-9-9 
52
39
4:0 (z Górnikiem Łęczna)
1:5 (z Pogonią)
31
Mario Maloca - 2753
Łukasz Zwoliński - 14
Piotr Stokowiec (6 meczów) - 1,5 pkt/mecz; 
Tomasz Kaczmarek (28 meczów) - 1,71 pkt/mecz2021/

2022
2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

43

13
7

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

4

Po dublecie uzyskanym w rywalizacji z Wartą 
Poznań w 30. kolejce sezonu 2021/2022 napastnik 
Lechii Gdańsk Flavio Paixao został 33. piłkarzem

w historii z trzycyfrową liczbą bramek zdobytych na 
najwyższym poziomie mistrzostw Polski. Jednocześnie 
Portugalczyk jest pierwszym obcokrajowcem w elitarnym 
towarzystwie.  W chwili wejścia do Klubu 100 liczył sobie 37 
lat 216 dni.  Zapewniło mu to miano najbardziej wiekowego 
zawodnika w tym gronie. Ostatecznie na koniec minionej 
edycji rozgrywek legitymował się 101 strzelonymi golami, co 
daje mu 30. pozycję na liście wszech czasów. Paixao 
zarazem wyśrubował rekord największej liczby goli 
strzelonych dla Lechii Gdańsk w elicie (77). Od listopada 
2019 roku dzierży zaś miano najskuteczniejszego 
zagranicznego zawodnika w historii Ekstraklasy, kiedy to 
odebrał je Miroslavowi Radoviciowi. 

W 32. kolejce napastnik Lechii Gdańsk, Łukasz 
Zwoliński, strzelił trzy gole w starciu z PGE FKS 
Stalą Mielec. Oznacza to, że zawodnicy tego 

zespołu uzyskali łącznie już dziewięć hat-tricków
w dziewięciu kolejnych sezonach. To najlepszy wynik
ze wszystkich drużyn w Ekstraklasie w tym okresie. Również 
gracze Lwów Północy w minionej edycji zanotowali 
najwięcej meczów z więcej niż jedną zdobytą bramką. Poza 
trzema trafieniami Zwolińskiego przeciwko mielczanom, 
dubletami wśród zawodników gdańszczan popisali
się jeszcze: po dwa razy Flavio Paixao (z Górnikiem Łęczna 
oraz Wartą Poznań), Marco Terrazzino (z KGHM Zagłębiem 
Lubin oraz PGE FKS Stalą Mielec), a także Ilkay Durmus
(z Rakowem Częstochowa oraz Górnikiem Zabrze).
To razem siedem spotkań, w których gracz Lechii zdobywał 
więcej niż jedną bramkę. 

Tak jak Flavio Paixao śrubował rekord największej 
liczby goli strzelonych przez obcokrajowców
w Ekstraklasie, tak jego kolega klubowy, Dusan 

Kuciak, nabył miano prymusa wśród zagranicznych 
zawodników pod względem największej liczby występów
w elicie. Słowacki golkiper w 13. kolejce w rywalizacji z 
Wartą Poznań zanotował swój 277. mecz w najwyższej 
polskiej lidze, dzięki czemu pobił rekord ustanowiony przez 
Miroslava Radovicia. Ostatecznie do końca rozgrywek swój 
bilans doprowadził do poziomu 297 spotkań. Na drugie 
miejsce w tym zestawieniu awansował z kolei w trakcie 
zmagań w minionej edycji z kolei Paixao (284 mecze).
W sezonie 2021/2022 w Lechii Gdańsk grało więc dwóch 
obcokrajowców z największą liczbą występów 
w Ekstraklasie w historii.

Lechia Gdańsk była jednym z najmocniejszych 
zespołów w roli gospodarza w minionym sezonie. 
Wespół z Rakowem Częstochowa oraz Lechem 

Poznań zanotowała najmniej porażek na swoim terenie (po 
1). Wraz z zespołem spod Jasnej Góry, a także Pogonią 
Szczecin Lwy Północy miały również najwięcej spotkań na 
własnym obiekcie z przynajmniej jednym strzelonym golem. 
Cały tercet pokonywał bramkarzy 16 z 17 przeciwników
w minionym sezonie u siebie. Lechia była akurat najbliżej 
kompletu. Dopiero w ostatnim starciu w roli gospodarzy nie 
udało jej się wpisać na listę strzelców (0:0 z Pogonią 
Szczecin).



PIAST GLIWICE

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

38

5
54
15-9-10  
45
37
4:1 (z Legią)
2:4 (z Cracovią), 0:2 (z Pogonią)
29
Frantisek Plach - 2970
Alberto Toril, Damian Kądzior - po 6
Waldemar Fornalik - 1,59 pkt/mecz

2021/
2022

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
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11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 3

1

14

6

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

5

Piast Gliwice to jedyny klub, który w każdym z czterech 
ostatnich sezonów plasował się w czołowej szóstce ligi.
We wszystkich tych odsłonach rozgrywek dokonywał 
sporego skoku po przerwie zimowej. Tym razem przesunął się 
aż o siedem lokat w porównaniu z tabelą na koniec 2021 
roku, wypracowując średnią w tym okresie 2,07 punktu/mecz. 
Ustanowił wówczas też swój nowy rekord najdłuższej serii 
bez porażki (11 meczów z rzędu).

Piast Gliwice był wyjątkowo niewygodną drużyną 
w czasie wyjazdów. Udało się go pokonać na 
swoich obiektach jedynie czterem najwyżej 

sklasyfikowanym w tabeli zespołom w minionym sezonie.
W dodatku w przypadku całego kwartetu zwycięstwa nad 
gliwiczanami występującymi w roli gościa były odnoszone w 
najmniejszym możliwym rozmiarze - 1:0. Jeśli zawodnicy 
Waldemara Fornalika zdobywali bramkę w delegacji,
to zawsze zdobywali punkty. Równocześnie ex aequo
z Pogonią Szczecin Piast uzbierał najwięcej meczów
z czystym kontem w gościnie. Zespół ten nie stracił bramki
w 7 z 17 spotkań poza swoim obiektem. Po przerwie 
zimowej na wyjeździe zagrał osiem razy, z tego sześć 
spotkań zakończyło się jego wygraną, a w dwóch padł 
remis.

Piast Gliwice był najskuteczniejszym zespołem pod 
względem liczby goli strzelonych głową. Tą częścią 
ciała zawodnicy Waldemara Fornalika pokonali 

bramkarzy przeciwników w sumie piętnaście razy.  Trzy razy 
udało się to Jakubowi Czerwińskiemu, po dwie bramki w ten 
sposób zdobyli Alberto Toril i Patryk Sokołowski, a po jednej 
Ariel Mosór, Arkadiusz Pyrka, Damian Kądzior, Jakub 
Holubek, Kamil Wilczek, Kristopher Vida, Michał Chrapek 
oraz Tomas Huk. Piast Gliwice zanotował także największy 
udział goli strzelonych głową w końcowym wyniku. Łącznie 
przyniosły mu one 33,3% dorobku. Zawodnicy klubu z Okrzei 
20 mieli też najwięcej spotkań z minimum jednym trafieniem 
tą częścią ciała. Zdarzyło im się to czternastokrotnie.

Frantisek Plach znów okazał się czołowym 
bramkarzem najwyższej polskiej ligi. Wespół
z Vladanem Kovaceviciem z Rakowa Częstochowa 

wygrał on klasyfikację największej liczby spotkań bez straty 
bramki. Obaj zawodnicy nie dali się pokonać w jedenastu 
rozegranych spotkaniach. Słowak z Piasta Gliwice 
dwucyfrowy wynik w tej kategorii osiągnął jednak już
w czwartym sezonie z rzędu w Ekstraklasie! W edycji 
2018/2019 zanotował 12 takich spotkań, w 2019/2020 - 15, 
2020/2021 - 12. Łącznie daje to więc równo pięćdziesiąt 
meczów bez straty bramki na 125 rozegranych spotkań, co 
oznacza skuteczność 40%. Jubileuszowe starcie na „zero”
z tyłu rozegrał w 33. kolejce przeciwko Bruk-Betowi 
Termalica Nieciecza.

Waldemar Fornalik prowadzi swą obecną drużynę 
na najwyższym poziomie rozgrywkowym najdłużej 
ze wszystkich szkoleniowców, którzy ukończyli 

sezon 2021/2022. Początek jego kadencji w Piaście Gliwice 
wypada bowiem na wrzesień 2017 roku. Również to on ze 
wszystkich trenerów obecnych w tej edycji zmagań miał 
największą liczbę spotkań w Ekstraklasie. Na koniec sezonu 
w jego bilansie znajdowało się 467 spotkań, dzięki czemu 
zrównał się z Michałem Probierzem na 4. miejscu na liście 
wszech czasów. Jednocześnie finałowe starcie z tych 
rozgrywek było jego jubileuszem 700. spotkania w roli 
piłkarza lub trenera na najwyższym szczeblu. W całej historii 
dotąd dokonał tego jedynie wspomniany już Probierz.



Wisła Płock pierwszy raz w historii była najwyżej notowaną 
drużyną w rozgrywkach ligowych z terenu obecnego 
województwa mazowieckiego. Zawodnicy Nafciarzy byli 
groźni szczególnie na własnym obiekcie. W roli gospodarza 
zdobyli 35 punktów, co stanowiło 73% ich całego dorobku. 
Żadna inna drużyna nie osiągnęła takiego współczynnika w 
minionych rozgrywkach.
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WISŁA PŁOCK

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

6
48
15-3-16
48
51
4:0 (z Zagłębiem)
1:4 (z Lechem), 0:3 (z Wartą i Cracovią)
32
Mateusz Szwoch - 2660
Łukasz Sekulski - 13
Maciej Bartoszek (23 mecze) - 1,3 pkt/mecz; 
Łukasz Nadolski (1 mecz) -  3 pkt; 
Pavol Stano (10 meczów) - 1,5 pkt/mecz2021/

2022
2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12
14

5

12

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

6

Wisła Płock wyspecjalizowała się w tym sezonie
w wykorzystywaniu trudnych sytuacji. To właśnie 
ona bowiem wypracowała największą nadwyżkę 

zdobytych bramek względem współczynnika goli 
oczekiwanych. Według statystyk jej okazje zostały 
wycenione na 40,38 trafienia. W rzeczywistości za to 
pokonała bramkarzy przeciwników 48 razy, co daje różnicę 
7,62 gola na plusie. Nafciarze osiągnęli także najwyższy 
stopień konwersji wśród wszystkich uczestników ligowych 
zmagań (przelicznik oddanych strzałów na zdobyte bramki). 
Piłka wpadła w sieci przeciwników po 17,1% prób płockiego 
zespołu.

Początek rozgrywek wcale nie wskazywał na 
bramkowe łowy Wisły Płock. Po dwóch kolejkach 
byli oni jedyną drużyną w stawce bez strzelonego 

gola. Od tego czasu aż do 20. kolejki jednak już w każdym 
spotkaniu pokonywali bramkarzy przeciwników. Łącznie 
więc na ich koncie uzbierało się osiemnaście meczów
z rzędu z trafieniem. Dzięki temu ustanowili nowy rekord 
tego klubu w historii występów w Ekstraklasie. W tym 
sezonie - ex aequo z Rakowem Częstochowa - był to 
najlepszy wynik w lidze. W pojedynczej edycji rozgrywek 
poprzednią drużyną z takim osiągnięciem była Legia 
Warszawa między 12. a 29. kolejką 2019/2020. Wisła już
w 19. serii spotkań miała na koncie trafienie z każdym
z przeciwników.

Sezon 2020/2021 Wisła Płock zakończyła 
wyrównaniem swojego rekordu najwyższego 
zwycięstwa w Ekstraklasie i tak też nieomal 

rozpoczęła rozgrywki 2021/2022. Zdarzyło jej się to bowiem 
już w 5. kolejce. Co więcej w obu tych spotkaniach nie dość, 
że padł identyczny wynik (4:0), to jeszcze z tym samym 
rywalem - KGHM Zagłębiem Lubin. W całej swojej historii na 
najwyższym szczeblu rozgrywkowym Nafciarze wygrali po 
raz czwarty w rozmiarze czterech bramek. Przed tymi 
dwoma wygranymi z Miedziowymi w tak wysokim 
stosunku, pokonali jeszcze 4:0 Polonię Warszawa i 5:1 Lecha 
Poznań. Oba te spotkania przydarzyły się w sezonie 
2005/2006.

Łukasz Sekulski w tym sezonie wygrał klasyfikację 
strzelecką w ekipie Wisły Płock. Napastnik 
Nafciarzy zanotował zarazem najwięcej meczów

z więcej niż jednym strzelonym golem w całej lidze w edycji 
2021/2022. Gracz ten popisał się bowiem łącznie czterema 
dubletami. Notował je w rywalizacji z KGHM Zagłębiem 
Lubin (5. kolejka), Górnikiem Zabrze (28. kolejka), a także
w obu potyczkach z Wisłą Kraków (13. i 30. kolejka). O jedno 
takie spotkanie wyprzedził więc dzięki temu króla strzelców 
rozgrywek - Ivana Lopeza. 



RADOMIAK RADOM

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

40

7
48
11-15-8 
42
40
3:0 (z Legią)
1:6 (z Zagłębiem)
29
Dawid Abramowicz - 3038
Karol Angielski - 18
Dariusz Banasik (30 meczów) - 1,43 pkt/mecz; 
Mariusz Lewandowski (4 mecze) - 1,25 pkt/mecz

2021/
2022

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

7

--1 LIGA 1 LIGA--2 LIGA 2 LIGA

Radomiak Radom rozgrywał swój drugi sezon w historii w 
najwyższej polskiej lidze. Po krótkim epizodzie w latach 
osiemdziesiątych, tym razem Zieloni należeli do ścisłej 
czołówki. Długi czas plasowali się nawet w TOP-4, 
ostatecznie kończąc zaś zmagania na 7. miejscu. Pobili przy 
okazji wiele swoich rekordów.

W tym sezonie Radomiak Radom poprawił wiele 
swoich klubowych rekordów w najwyższej polskiej 
lidze. Między październikiem a grudniem Zieloni 

ustanowili nowy najlepszy wynik pod względem najdłuższej 
serii zwycięstw, pokonując sześciu kolejnych przeciwników. 
To w ogóle najbardziej okazała passa w edycji 2021/2022 ze 
wszystkich klubów. Zdołał ją wyrównać jedynie Lech 
Poznań w końcówce rozgrywek. Radomiak również pobił 
najlepsze osiągnięcia w kategorii meczów bez porażki, czy 
spotkań z golem strzelonym. Obie serie zawierają po 
dwanaście starć, bo zaczęły i skończyły się w tym samym 
punkcie. Do tego radomianie dołączyli swój nowy rekord 
największego rozmiaru zwycięstwa na wyjeździe, 
pokonując w 19. kolejce 3:0 Legię Warszawa

W dorobku drużyny z Mazowsza zdecydowanie 
większą część puli spotkań ze zdobyczą punktową 
zajęły remisy. Aż w piętnastu potyczkach

z udziałem radomian nie udało się wyłonić zwycięzcy.
To najbardziej okazała liczba w całej stawce. Mecze z takim 
rozstrzygnięciem stanowią 44,1% wszystkich rozegranych 
przez Zielonych w sezonie. Poprzednio wyższy wynik pod 
tym względem zanotowała Pogoń Szczecin w edycji 
2015/2016 (45,9%). Radomiak właśnie wraz z Portowcami 
zanotował też najwięcej spotkań bez triumfatora w roli 
gościa (po 8). Zespół ten osiągnął również najdłuższą serię 
remisów w stawce (4 z rzędu).

Karol Angielski z Radomiaka Radom wygrał 
klasyfikację najskuteczniejszych Polaków w sezonie 
2021/2022. Łącznie zawodnik ten strzelił 

osiemnaście goli, co w rankingu wszystkich ligowców dało 
mu 2. miejsce ex aequo z Mikaelem Ishakiem z Lecha 
Poznań. Gracz ten zanotował również najwięcej goli 
strzelonych lewą nogą (14), z rzutów karnych (9), na swoim 
boisku (11), czy po wejściu z ławki rezerwowych (5, tyle 
samo: Adrian Łyszczarz). Nikt też nie miał tak wielkiego 
udziału w dorobku bramkowym jednego zespołu
w minionych rozgrywkach co właśnie ten napastnik. Strzelił 
on bowiem prawie 43% wszystkich goli swej ekipy. Jeszcze 
przed przerwą zimową pobił także rekord największej liczby 
bramek zdobytych dla Radomiaka w Ekstraklasie, 
dystansując Mirosława Sajewicza.

Karol Angielski był bliski uzyskania dwucyfrowego 
dorobku bramkowego - jako jedyny gracz w XXI 
wieku - po samych strzałach z rzutów karnych. 

Ostatecznie zabrakło mu do tego jednego trafienia. Miał 
nawet taką szansę "na widelcu", ale jedną z dziesięciu jego 
prób w tym sezonie obronił Dusan Kuciak i ostatecznie 
poprzestał na dziewięciu trafieniach uzyskanych w ten 
sposób. W tym sezonie tylko on egzekwował „jedenastki”
w szeregach Radomiaka. Jego wynik pozwolił zaś 
radomianom wygrać klasyfikację najskuteczniejszych 
drużyn w tym elemencie gry. Poza radomianami dziewięć 
razy piłkę z „wapna” skierowali jeszcze wicemistrzowie 
Polski - Raków Częstochowa.



Mecze Górnika Zabrze obfitowały w największą liczbę bramek 
ze wszystkich drużyn w tym sezonie. Piłkarze prowadzeni 
przez Jana Urbana pokonali bramkarzy przeciwników 55 razy 
i taką samą liczbę trafień zaaplikowali im rywale, co daje 
średnią 3,24 gola na spotkanie! W trzech ostatnich kolejkach 
w starciach z jego udziałem do sieci wpadło łącznie aż 21 
strzałów.
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GÓRNIK ZABRZE

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

8
47
13-8-13 
55
55
3:0 (z Cracovią)
1:4 (z Wisłą Kraków)
30
Przemysław Wiśniewski - 2935
Lukas Podolski, Krzysztof Kubica - po 9
Jan Urban (34 mecze) - 1,38/mecz

2021/
2022

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9
11

4

10

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

8

W tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasa znalazła 
się wśród lig, w których kiedykolwiek zagrał 
zawodnik z tytułem mistrza świata na koncie. 

Pierwszym złotym medalistą mundialu w tych rozgrywkach 
został gracz Górnika Zabrze - Lukas Podolski. Swój 
premierowy występ w Ekstraklasie triumfator najważniejszego 
piłkarskiego turnieju z 2014 roku zanotował w 2. kolejce,
w rywalizacji z Lechem Poznań. Był on zarazem także 
pierwszym graczem z jakimkolwiek medalem turnieju tej rangi 
w najwyższej polskiej lidze od 8 kwietnia 1992 roku (Andrzej 
Iwan). Lukas Podolski okazał się również najstarszym 
zagranicznym debiutantem w historii Ekstraklasy. Były 
reprezentant Niemiec w czasie rywalizacji z Lechem liczył sobie 
bowiem 36 lat 56 dni, co pozwoliło mu zdystansować 
dawnego bramkarza Wisły Kraków, Francuza Angelo 
Huguesa (35 lat 335 dni). Od lipca 2001 roku nie było także 
starszego debiutanta w elicie w ogóle. Mimo 
zaawansowanego jak na piłkarza wieku Podolski został (ex 
aequo z Krzysztofem Kubicą) najskuteczniejszym zawodnikiem 
Górnika w tym sezonie, strzelił najwięcej goli
z dystansu w lidze, a na liście najbardziej bramkostrzelnych 
debiutantów zajął 2. miejsce za Murisem Mesanoviciem.

Górnik Zabrze błyszczał formą ofensywną
w meczach wyjazdowych. Właśnie ta drużyna
w roli gości strzeliła bowiem najwięcej goli

w sezonie 2021/2022 PKO Bank Polski Ekstraklasy. Na 
obiektach rywali zawodnicy zespołu Jana Urbana zdobyli 29 
bramek, czyli średnio 1,71/mecz przy wyniku 1,17/mecz całej 
ligi. Następnego w zestawieniu Lecha Poznań wyprzedził
o dwa trafienia.  Górnik uzbierał również - ex aequo
z Kolejorzem oraz Śląskiem Wrocław - najwięcej spotkań 
wyjazdowych z przynajmniej jednym strzelonym golem. 
Drużynie tej udało się pokonywać bramkarzy gospodarzy 
bowiem w 14 z 17 meczów w tej edycji zmagań. 

Górnik Zabrze okazał się najskuteczniejszym 
zespołem w grze lewą nogą. Tą kończyną 
zawodnicy klubu z ulicy Roosevelta strzelili 

najwięcej goli ze wszystkich drużyn w sezonie 2021/2022 
PKO Bank Polski Ekstraklasy. Łącznie posłali nią bowiem 
piłkę do siatki rywali 26 razy przy średniej dla całych 
rozgrywek 12,1 gola na drużynę. Mniej więcej co ósma 
bramka zdobyta lewą nogą w całej lidze była autorstwa 
zawodników drużyny prowadzonej przez Jana Urbana.
Aż trzech zawodników przynajmniej po trzy razy skierowało 
futbolówkę w ten sposób do siatki przeciwników - Lukas 
Podolski (9), Piotr Krawczyk (4) i Bartosz Nowak (3). W 
sumie zaś 11 z 14 strzelców goli dla zabrzan w tym sezonie 
minimum raz zdobyło bramkę lewą nogą. 

Zawodnik Górnika Zabrze wygrał klasyfikację 
najskuteczniejszych młodzieżowców tego sezonu. 
Dokonał tego Krzysztof Kubica, który osiągnął 

identyczny bilans jak Jakub Kamiński z Lecha Poznań. Obaj 
ci piłkarze zdobyli po dziewięć bramek. Podstawą bilansu 
pomocnika zabrskiego klubu były strzały głową. Okazał się 
on bowiem najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem
w tym elemencie gry wśród wszystkich uczestników 
zmagań. Łącznie gracz pochodzący z Żywca pokonał tak 
bramkarzy rywali aż osiem razy. To dwukrotnie większy 
wynik niż u wiceliderów tejże klasyfikacji. Zarazem do niego 
należało 89% wszystkich trafień głową w szeregach 
Górnika Zabrze w minionych rozgrywkach.



CRACOVIA

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:
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9
46
12-10-12
40
42
3:0 (z Wisłą Płock)
0:3 (z Lechią, Górnikiem Zabrze i Legią)
32
Cornel Rapa - 2915
Pelle van Amersfoort - 8
Michał Probierz (10 meczów) - 1,21 pkt/mecz, 
Jacek Zieliński (24 mecze) - 1,45 pkt/mec2021/

2022
2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7
4

9

14

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

9

W pierwszych czternastu kolejkach Cracovię prowadził 
Michał Probierz, którego łączna liczba meczów
w Ekstraklasie w roli trenera osiągnęła poziom 467. Zastąpił 
go zaś Jacek Zieliński. On z kolei przekroczył barierę 300 
spotkań na tym szczeblu. Efekt pracy dwóch 
doświadczonych szkoleniowców to miejsce w pierwszej 
połowie tabeli.

Żaden zespół nie był w tym sezonie tak blisko 
wykorzystania w pełni swojego potencjału
w ofensywie, co właśnie Cracovia. U Pasów wszak 

różnica między wartością goli oczekiwanych - czyli 
dogodnością okazji - a strzelonymi golami jest najmniejsza 
w całej stawce. Wynosi wszak zaledwie 0,03 (gole 
oczekiwane: 39,97; gole strzelone: 40)! Pozostałe 
siedemnaście zespołów średnio odbiegały w tych 
kategoriach aż o 2 bramki od swojego modelu. Podobnie 
zresztą wygląda sytuacja w defensywie. Cracovia straciła o 
0,13 gola mniej niż wynikałoby to z goli oczekiwanych (42,13 
vs 42). Także pod tym względem była najdokładniejsza w 
stawce.

„Siła dżokera”. To nie tytuł najnowszego filmu
z serii o Batmanie, ale opis dokonań Cracovii
w ostatnich miesiącach. Zespół ten bowiem

- ex aequo z Pogonią Szczecin - miał najwięcej zawodników 
w stawce ze strzelonym golem po wejściu z ławki 
rezerwowych w sezonie 2021/2022. ako zmiennicy w tej 
kampanii na listę strzelców wpisywali się z szeregów 
drużyny spod Wawelu: Rivaldinho, Martin Hebo Rasmussen, 
Filip Balaj, Marcos Alvarez, Filip Piszczek, Sergiu Hanca, 
Florian Loshaj, Otar Kakabadze oraz Jakub Myszor. To razem 
aż dziewięciu piłkarzy. W sumie zaś bramki dla tej ekipy
w minionej edycji zdobywało czternastu graczy. Wynika 
więc z tego, że aż 64,3% strzelców goli dla Pasów w tym 
sezonie minimum raz uczyniło to w roli zmiennika.

Cracovia w tym sezonie najczęściej ze wszystkich 
ekip kierowała podania do przodu. W sumie aż 
42,2% zagrań tej drużyny było adresowanych

w kierunku bramki rywala. Sumarycznie daje to 5414 podań. 
Poza Pasami jeszcze tylko trzy zespoły przekroczyły pułap 
40%. Z piłkarzy tej ekipy najczęściej w ten sposób 
futbolówkę przekazywał Matej Rodin (580) przed Cornelem 
Rapą (534). Indywidualnie próg 40% podań do przodu 
przekroczyło natomiast w sumie aż dwunastu zawodników 
Pasów. Zarazem to Cracovia najrzadziej podawała piłkę do 
tyłu. Tylko 13% jej zagrań miało taki kierunek. Tu jednak 
finalnie wyprzedziła Śląsk Wrocław tylko o 0,1%.

Mocną stroną Cracovii w sezonie 2021/2022 była 
gra głową. To jedyny zespół w stawce dla którego 
aż czterech zawodników zdobyło przynajmniej po 

dwie bramki tą częścią ciała. W szeregach Pasów takie 
osiągnięcie zapisali na swoim koncie: Cornel Rapa (3), Pelle 
van Amersfoort (3), Filip Piszczek (2), a także Matej Rodin 
(2). Oprócz Holendra dla trzech pozostałych członków tego 
kwartetu były to jedyne trafienia uzyskane w ciągu całych 
rozgrywek. 



Legia Warszawa w europejskich pucharach w tym sezonie 
wygrała między innymi ze Slavią Praga (najwyżej rozstawiony 
zespół w rankingu UEFA, z którym zwycięstwo odniósł polski 
zespół od sezonu 2010/2011) czy Leicester City FC (pierwsza 
wygrana nad przedstawicielem ligi TOP-5 od 2015 roku). 
Na krajowym podwórku otworzyła natomiast drugą połowę 
tabeli.
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LEGIA WARSZAWA

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

10
43
13-4-17
46
48
4:0 (z Zagłębiem)
1:4 (z Piastem) 0:3 (z Radomiakiem)
39
Mateusz Wieteska - 2692
Tomas Pekhart - 9
Czesław Michniewicz (10 meczów) - 0,9 pkt/mecz, 
Marek Gołębiewski (6 meczów) - 0,5 pkt/mecz, 
Aleksandar Vuković (18 meczów) - 1,72 pkt/mecz

2021/
2022

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

121 1

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 
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Siedemnaście meczów u siebie, w tym dziesięć 
wygranych oraz siedem porażek. Tak przedstawiał 
się bilans Legii Warszawa na koniec rywalizacji. 

Ani razu więc Wojskowi w tej edycji zmagań w roli 
gospodarzy nie zanotowali remisu. Poprzednią ekipą z takim 
osiągnięciem na koncie była również Legia, w kampanii 
2005/2006, tyle że wówczas miała do rozegrania piętnaście 
meczów na własnym terenie. Stołeczny zespół również 
najdłużej z całej stawki zachowywał konto wolne od 
spotkań bez wyłonionego zwycięzcy. Takie rozstrzygnięcie 
przydarzyło się jej dopiero 19 lutego 2022 roku
(0:0 z Bruk-Betem Termalica Nieciecza). Stała się dzięki 
temu pierwszym zespołem bez remisu w dwudziestu 
pierwszych meczach sezonu od... Legii Warszawa 1948 
(wtedy: bez remisu w 24 pierwszych meczach).

Klasyfikację asystentów w sezonie 2021/2022 
wygrał zawodnik Legii Warszawa. Na szczycie 
tego zestawienia znalazł się Josue Pesqueira. 

Portugalczyk w sumie czternaście razy dograł do partnerów 
decydujące piłki. Żaden z pozostałych zawodników nie 
zdołał osiągnąć dwucyfrowego wyniku pod tym względem. 
Średnio notował on takie zagranie raz na 178,4 minuty gry
i raz na 142,4 podania. Zanotował również najlepszy 
rezultat w liczbie meczów z przynajmniej jedną asystą (11, 
w tym 3 dublety). Żaden inny piłkarz dzięki swoim 
dograniom nie miał tak dużego udziału w dorobku 
bramkowym swojego klubu co pomocnik Legii Warszawa. 
W sumie zaliczył decydujące podanie przy  30,4% goli 
Wojskowych. Następni piłkarze w ligowej klasyfikacji pod 
tym względem - Damian Kądzior i Bojan Nastić - w swych 
ekipach mieli o połowę niższy rezultat.

Legia Warszawa była jedynym klubem, którego 
barw w tym sezonie broniło aż czterech 
zawodników na pozycji bramkarza. Jeden z nich, 

Artur Boruc, zarazem okazał się najstarszym zawodnikiem 
całych rozgrywek. W chwili ostatniego spotkania liczył sobie 
41 lat 358 dni, co umocniło go na pozycji wicelidera 
klasyfikacji wszech czasów Ekstraklasy pod tym względem. 
Drugi z golkiperów Wojskowych (a pierwszy pod względem 
rozegranych spotkań), Cezary Miszta, wybronił 
najtrudniejszy strzał pod względem goli oczekiwanych
w tym sezonie, wykazując się intuicyjną interwencją przy 
próbie Lukasa Podolskiego w starciu z Górnikiem Zabrze 
(85,25% szans powodzenia strzelca). Trzeci, Kacper Tobiasz, 
okazał się z kolei najmłodszym bramkarzem (18 lat 347 dni) 
z obronioną „jedenastką” od Bartłomieja Drągowskiego we 
wrześniu 2015 roku. Poza nimi między słupkami stawał 
jeszcze Austriak Richard Strebinger.

Legia Warszawa miała najwyższe posiadanie piłki 
w tym sezonie. Zwycięstwem w tej klasyfikacji 
Wojskowi podzielili się z Lechem Poznań. 

Obie drużyny zanotowały wszak wynik na poziomie 56%.  
Stołeczny zespół miał lepszy rezultat od swych ligowych 
konkurentów w 25 z 34 kolejek. Na własnym terenie notował 
rezultat powyżej 50% w 14 z 17 spotkań, na wyjeździe zaś
w 11 z 17 potyczek. Ogółem w całych rozgrywkach 
trzynaście razy (38,2%) zdarzyło się tej drużynie przekroczyć 
nawet poziom 60%, w tym sześciokrotnie u siebie, a siedem 
razy na wyjeździe. Rekordowy wynik gracze tej ekipy 
osiągnęli w rywalizacji z PGE FKS Stalą Mielec na własnym 
terenie, gdy zanotowali 68,8%. Zaledwie o 0,1% gorszy 
rezultat przyniosło im z kolei starcie przy Łazienkowskiej 3
z Piastem Gliwice.



WARTA POZNAŃ

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

44

11
42
11-9-14
35
38
4:0 (z Zagłębiem i Górnikiem Łęczna)
0:3 (z Rakowem)
34
Jan Grzesik - 3060
Adam Zrelak - 9
Piotr Tworek (13 meczów) - 0,62 pkt/mecz, 
Adam Szała (1 mecz) - 3 pkt, 
Dawid Szulczek (20 meczów) - 1,55 pkt/mecz

2021/
2022

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

11

--1 LIGA 1 LIGA-2 LIGA

W drugim sezonie z rzędu Warta Poznań przeprowadziła po 
przerwie zimowej efektowną szarżę. W edycji 2020/2021 
wydostała się z 14. na 5. miejsce. Następna kampania z kolei 
przyniosła Zielonym awans z 16. na 11. pozycję. Dzięki temu 
zespół z Wielkopolski dość spokojnie wywalczył sobie 
utrzymanie.

Dwóch najmłodszych trenerów w tym sezonie PKO 
Bank Polski Ekstraklasy prowadziło właśnie Wartę 
Poznań. Numerem jeden na tej liście jest Adam 

Szała, który w listopadzie objął awaryjnie zespół na jedno 
spotkanie w miejsce Piotra Tworka. W czasie swej 
premierowej rywalizacji w tej roli z Piastem Gliwice w 14. 
kolejce liczył sobie zaledwie 29 lat 41 dni! Dzięki temu stał 
się pierwszym trenerem w najwyższej polskiej lidze przed 
30. urodzinami od Piotra Pierścionka w edycji 2007/2008. 
Zastąpił go na stałe na tym stanowisku z kolei niewiele 
starszy Dawid Szulczek. W swoim pierwszym spotkaniu
w Ekstraklasie miał 31 lat 298 dni. 

Pomocnik Warty Poznań, Łukasz Trałka, 
legitymował się najwyższą liczbą spotkań 
rozegranych w Ekstraklasie, spośród wszystkich 

graczy zgłoszonych do tego sezonu. Rywalizację 
rozpoczynał z 400 meczami na koncie. W trakcie edycji 
2021/2022 dodał jednak w tym rejestrze jeszcze 31 pozycji. 
Dzięki temu przesunął się z 9. na 5. miejsce w klasyfikacji 
wszech czasów pod względem największej liczby starć na 
najwyższym poziomie w Polsce. W samych potyczkach
w XXI wieku zajmuje 2. miejsce ze stratą 4 meczów do 
Łukasza Surmy. Trałka okazał się też najstarszym strzelcem 
gola w minionym sezonie. Kiedy pokonał golkipera Górnika 
Zabrze liczył sobie 37 lat 305 dni. To najwyższy wynik od 
czasu Arkadiusza Głowackiego w końcówce rozgrywek 
2016/2017 (38 lat 40 dni).

W rejestrze strzelców goli dla Warty Poznań w tym 
sezonie znalazł się także bramkarz - Adrian Lis. 
Kiedy zegar wskazywał 94. minutę gry w starciu

z Górnikiem Łęczna, wybrał się na pole karne przeciwników 
i niczym rasowy napastnik po dośrodkowaniu Łukasza 
Trałki skierował głową piłkę do bramki strzeżonej przez 
Macieja Gostomskiego! Było to pierwsze trafienie 
zawodnika z tej pozycji od Sebastiana Nowaka w 2016 roku. 
W sumie zaś po raz jedenasty w historii rozgrywek 
Ekstraklasy odnotowano gola strzelonego przez bramkarza. 
Tylko Lis i Nowak swoje bramki zdobyli, nie wykonując rzutu 
karnego.

Warta Poznań miała najwyższy udział punktów 
zdobytych na wyjeździe w końcowym dorobku.
W roli gościa Zieloni wywalczyli 57,1% swojego 

ostatecznego rezultatu. Wprawdzie spotkań bez porażki 
zanotowali tyle samo (po 10), ale już zdecydowanie częściej 
wygrywali w delegacji (7) niż jako gospodarz (4). Zespół
z Wielkopolski odniósł też najwięcej zwycięstw na wyjeździe 
różnicą minimum trzech goli. Zawodnicy poznańskiej 
drużyny wygrali w przynajmniej tak dużym rozmiarze 
trzykrotnie. Pokonali bowiem 3:0 Wisłę Płock (32. kolejka),
a 4:0 KGHM Zagłębie Lubin (26. kolejka) oraz Górnika 
Łęczna (3. kolejka).



Po 3. kolejce Jagiellonia Białystok była wraz z Lechem Poznań 
współliderem tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy. Ostatecznie 
zespół z Podlasia finiszował na 12. miejscu. To na jego 
stadionie odnotowano najwięcej remisów w sezonie 
2021/2022 (8, tyle samo też na obiekcie Śląska Wrocław).
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JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

12
40
9-13-12
39
50
3:0 (z Rakowem)
0:5 (z Rakowem)
38
Taras Romanczuk - 2700
Jesus Imaz - 9
Ireneusz Mamrot (19 meczów) - 1,26 pkt/mecz, 
Piotr Nowak (15 meczów) - 1,07 pkt/mecz2021/

2022
2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8
5

2

9

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

12

Drugie połowy stanowiły kroplówkę dla Jagiellonii 
Białystok. Żadna inna drużyna nie uzyskała po 
przerwie bowiem tak znacznej części swojego 

całego dorobku bramkowego co właśnie ekipa
z północno-wschodniego bastionu Ekstraklasy. Duma 
Podlasia strzeliła od 46. minuty aż 29 ze swoich 39 goli, czyli 
74,4%! Zatem mniej więcej trzy razy częściej zdobywała 
bramki w drugich niż pierwszych połowach. Jeszcze większa 
dysproporcja występuje w samym 2022 roku. Wtedy 
bowiem zespół kierowany już przez Piotra Nowaka po 
przerwie trafił piętnaście razy przy... jednym strzale 
posłanym w sieci bramki do 45. minuty gry (93,8% vs 6,2%). 
W ogóle 19 z 21 ostatnich bramek tego zespołu to zasługa 
strzałów z drugiej połowy.

W trakcie tego sezonu doszło do zmiany na pozycji 
lidera wśród zawodników z największą liczbą 
występów w barwach Jagiellonii Białystok

w Ekstraklasie. Od sezonu 2014/2015 nieprzerwanie 
zestawienie otwierał Rafał Grzyb. Ostatecznie zagrał on dla 
tego klubu w elicie 242 razy. Został zdystansowany w 27. 
kolejce minionych rozgrywek. Na szczycie zastąpił go wszak 
Taras Romanczuk. Na koniec tejże kampanii bilans tego 
zawodnika wyniósł 249 spotkań w najwyższej polskiej lidze 
rozegranych w koszulce Dumy Podlasia. W każdej odsłonie 
zmagań od 2014/2015 wystąpił w barwach tego klubu 
minimum 25 razy.

Już w czwartym sezonie z rzędu najlepszym 
strzelcem Jagiellonii Białystok w rozgrywkach 
najwyższej polskiej ligi był Jesus Imaz. Duma 

Podlasia to jedyny klub, w których lider tego zestawienia, 
przez ten czas się ani razu nie zmienił. Po dziesięciu golach
z edycji 2018/2019 i jedenastu w kampaniach 2019/2020 
oraz 2020/2021, tym razem do sukcesu potrzebował 
dziewięciu trafień. Hiszpan rozegrał z powodu przewlekłej 
kontuzji jednak mniej niż połowę kolejek w minionej odsłonie 
rywalizacji. Ostatecznie wystąpił w szesnastu spotkaniach, 
ale dziewięć z nich zakończył z golem. To oznacza, że miał 
najwyższy stosunek meczów ze zdobyczą bramkową do 
ogółem rozegranych w całej stawce (56,3%), wyprzedzając 
pod tym względem nawet króla strzelców - Ivana Lopeza 
(53,1%).

Miłosz Matysik był najmłodszym zawodnikiem
w tym sezonie z dwucyfrową liczbą występów
w podstawowym składzie. Kiedy trenerzy 

Jagiellonii Białystok desygnowali go po raz dziesiąty do 
wyjściowej „jedenastki” liczył sobie 17 lat 350 dni. Poza nim 
żaden z niepełnoletnich zawodników nie dobrnął do tego 
pułapu. W ogóle Duma Podlasia postawiła na największą 
liczbę młodzieżowców w trakcie tych rozgrywek ze 
wszystkich zespołów. Ostatecznie dla tej drużyny zagrało 
czternastu graczy z tym statusem. Poza Matysikiem
w gronie tym znaleźli się: Bartosz Bida, Patryk Czerech, 
Xavier Dziekoński, Jakub Lutostański, Eryk Matus, Jakub 
Orpik,  Karol Struski, Kacper Tabiś, Krzysztof Toporkiewicz, 
Maciej Twarowski Bartłomiej Wdowik, Oliwier 
Wojciechowski i Radosław Zyśk.



KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:
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13
38
11-5-18
43
59
6:1 (z Radomiakiem)
0:4 (z Wartą, Rakowem, Wisłą Płock, Legią Warszawa)
39
Kacper Chodyna - 2613
Patryk Szysz - 11
Dariusz Żuraw (18 meczów) - 1,11 pkt/mecz, 
Paweł Karmelita (1 mecz) - 0 pkt, 
Piotr Stokowiec (15 meczów) - 1,2 pkt/mecz

W 33. kolejce KGHM Zagłębie Lubin ostatecznie 
przypieczętowało utrzymanie, a zarazem dzięki wygranej nad 
Rakowem Częstochowa (1:0), odebrało rywalowi szansę na 
zdobycie tytułu mistrza Polski. W drugiej połowie sezonu 
zespół objął Piotr Stokowiec, który był architektem ostatniego 
medalu Miedziowych.

2021/
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2021
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2020

2018/
2019
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2018
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Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 
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Gracz KGHM Zagłębia Lubin, Patryk Szysz, wespół 
z Lukasem Podolskim (Górnik Zabrze), a także 
Erikiem Exposito (Śląsk Wrocław) wygrał 

klasyfikację najskuteczniejszych zawodników po strzałach 
zza pola karnego. Każdy z nich w ten sposób uzyskał po 
cztery trafienia. Samodzielnie natomiast ofensywny 
zawodnik Miedziowych uzbierał największą liczbę bramek 
zdobytych ze współczynnikiem goli oczekiwanych poniżej 
5%. Wszystkie jego cztery strzały spoza „szesnastki” miały 
właśnie pozornie tak nikłe szanse powodzenia. Przeciwko 
Warcie Poznań zanotował gola wycenionego na 4,36%, 
przeciwko Górnikowi Łęczna 4,27% i 3,21%, a przeciwko 
Legii Warszawa 2,96%. 

KGHM Zagłębie Lubin było jedynym zespołem
w tym sezonie, które w pojedynczym spotkaniu 
strzeliło powyżej pięciu goli. Miedziowi dokonali 

tego w rywalizacji z Radomiakiem Radom w 32. kolejce. 
Poprzednio udało się to zaś Wiśle Kraków w rywalizacji
z PGE FKS Stalą Mielec w październiku 2020 roku. Sama 
ekipa z Lubina z kolei zaliczyła ostatnio takie spotkanie
w maju 2007 roku (6:2 z Pogonią Szczecin). Ostatecznie
w tym starciu z Zielonymi lubinianie wygrali 6:1. W ten 
sposób pobili swój rekord najwyższego wyjazdowego 
triumfu w historii występów w Ekstraklasie. Dotychczas 
najbardziej okazałe rezultaty stanowiły wygrane 4:0 nad 
Polonią Warszawa, a także Jagiellonią Białystok.

Tak jak Patryk Szysz był indywidualnie 
najskuteczniejszym zawodnikiem po strzałach zza 
pola karnego, tak drużynowo tę klasyfikację 

wygrało KGHM Zagłębie Lubin. Miedziowi łącznie posłali 
piłkę do siatki przeciwników dzięki strzałom spoza 
„szesnastki” dziesięciokrotnie. Taki sam wynik osiągnęła 
także Lechia Gdańsk. W dorobku zespołu z Dolnego Śląska 
trafienia uzyskane w ten sposób zajmują jednak największą 
część dokonań. Zdobycze bramkowe z dystansu stanowią 
wszak aż 23,3% ich puli z całego sezonu. KGHM Zagłębie
w czołówce tej klasyfikacji zadomowiło się już w 2. kolejce, 
gdy aż trzy gole strzeliło dzięki próbom zza pola karnego 
(dublet Patryka Szysza i Sasa Zivec).

Trenerzy KGHM Zagłębia Lubin w tym sezonie 
skorzystali z największej liczby zawodników
w całej stawce. Wystawili bowiem łącznie 39 

graczy (tyle samo też Legia Warszawa).  Wśród nich siedmiu 
zawodników rozegrało ponad połowę możliwego czasu gry 
(1530 minut). Jednocześnie zespół ten miał również 
najwięcej zawodników  z występem w podstawowym 
składzie. W sumie bowiem aż 35 piłkarzy zagrało choć raz
w wyjściowej „jedenastce”. Tu z kolei pierwszeństwo wraz
z Miedziowymi ex aequo należy jeszcze do Bruk-Betu 
Termalica Nieciecza. Tylko sześciu zawodników w minimum 
połowie kolejek rozpoczynało rywalizację na boisku. 
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Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

14
37
9-10-15
39
52
4:2 (z Zagłębiem), 3:1 (z Legią), 
2:0 (z Górnikiem Łęczna)
1:4 (z Pogonią), 0:3 (z Rakowem i Wisłą Płock)
35
Mateusz Matras - 2967
Grzegorz Tomasiewicz - 8
Adam Majewski - 1,09 pkt/mecz

PGE FKS STAL MIELEC

O jedną pozycję w porównaniu z sezonem 2020/2021 swoje 
notowania poprawiła PGE FKS Stal Mielec. Szczególnie dobrze 
Biało-Niebiescy wypadli w pierwszej połowie rozgrywek. 
Wówczas pierwszy raz od edycji 1994/1995 zanotowali serię 
siedmiu spotkań bez porażki w najwyższej polskiej lidze. 
Starcie z KGHM Zagłębiem Lubin zakończone wygraną 4:2, 
było także ich pierwszym meczem na tym szczeblu z 
przynajmniej czterema golami strzelonymi od 1996 roku.
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Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 
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Rafał Strączek wraz z Krzysztofem Kamińskim
z Wisły Płock oraz Dominikiem Hładunem z KGHM 
Zagłębia Lubin wygrał klasyfikację bramkarzy

z największą liczbą obronionych strzałów z rzutów karnych. 
Tyle że golkiperowi PGE FKS Stali Mielec do tego wyczynu 
wystarczyło jedno spotkanie. W rywalizacji z Bruk-Betem 
Termalica Nieciecza wyszedł bowiem zwycięsko
z „jedenastek” egzekwowanych przez Piotra Wlazłę i Murisa 
Mesanovicia. Dzięki temu został pierwszym zawodnikiem, 
który w XXI wieku wybronił dwa strzały z „wapna”
w pojedynczym starciu najwyższej polskiej ligi! średnio 
odbiegały w tych kategoriach aż o 2 bramki od swojego 
modelu.. PGE FKS Stal Mielec zanotowała w ogóle najwięcej 
obronionych rzutów karnych. Poza pierwszym bramkarzem 
dokonał tego bowiem jeszcze jego zastępca - Damian 
Primel. Golkiper ten wyszedł zwycięsko z rywalizacji z Sergiu 
Hancą z Cracovii. 

Jeśli chodzi o atak, to PGE FKS Stal Mielec 
najmocniej ze wszystkich drużyn stawiała na 
rodzime opcje. Polacy strzelili bowiem aż 89,7% 

wszystkich goli tego zespołu w sezonie 2021/2022 (35 z 39). 
To najwyższy współczynnik w całej stawce. Wyłom w tej 
regule stanowią jedynie pojedyncze trafienia Bułgarów 
Bożidara Czorbadżijskiego i Aleksandyra Kolewa, a także 
Hiszpana Jonathana de Amo oraz Japończyka Kokiego 
Hinokio. W całym 2022 roku trafienia dla tej drużyny notowali 
tylko polscy piłkarze. Na koniec sezonu przedstawiciel 
województwa podkarpackiego legitymował się zatem serią 
13 trafień z rzędu autorstwa rodzimych zawodników.

PGE FKS Stal Mielec najrzadziej w tym sezonie 
przerywała akcje przeciwników w nieprzepisowy 
sposób. Jej zawodnicy dopuścili się tylko do 392 

fauli. Średnio zatem zdarzało się im to raz na niespełna
8 minut gry. W drugą stronę jednak rywale nie byli tak 
łagodni dla Biało-Niebieskich. Właśnie oni bowiem 
najczęściej byli faulowani przez zespoły z drugiej strony 
barykady. Stało się tak łącznie 549 razy, czyli raz na 5,6 
minuty gry. Indywidualnie pod tym względem najtrudniej 
miał pomocnik zespołu z województwa podkarpackiego - 
Maksymilian Sitek. Młodzieżowiec został sfaulowany aż 115 
razy, czyli zdarzało się to średnio co około 23 minut gry.

Rzadkiej sztuki dokonał w tym sezonie jeden
z graczy PGE FKS Stali Mielec - Krystian Getinger. 
Kapitan zespołu z województwa podkarpackiego 

zdobył wszak tak zwaną „bramkę olimpijską”, czyli po 
strzale bezpośrednio z rzutu rożnego. Pomocnik 
Biało-Niebieskich wykonał w ten niecodzienny sposób stały 
fragment gry w rywalizacji z Legią Warszawa. Piłka 
posłana z prawego narożnika odbiła się tuż przed linią 
bramkową i wpadła niedaleko słupka. To jedyne takie 
trafienie w sezonie 2021/2022. Poprzednio taka sztuka
w najwyższej polskiej lidze udała się Filipowi Starzyńskiemu 
przeciwko Śląskowi Wrocław w 2018 roku. Według 
współczynnika goli oczekiwanych miał on zaledwie 2,49% 
szans powodzenia.



ŚLĄSK WROCŁAW

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:
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15
35
7-14-13
42
52
5:0 (z Wisłą Kraków)
0:4 (z Lechem i Bruk-Bet Termalica)
33
Wojciech Golla - 2736 minut
Erik Exposito - 11
Jacek Magiera (24 mecze) - 1,08 pkt/mecz 
Piotr Tworek (10 meczów) - 0,9 pkt/mecz 

Śląsk Wrocław był najdłużej niepokonaną drużyną od startu 
minionego sezonu. Dopiero w 10. kolejce pierwszy raz musiał 
uznać wyższość rywala. Jak pokazał czas - do tego momentu 
uzyskał łącznie prawie 49% swojego dorobku z całej edycji 
rozgrywek 2021/2022.
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Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 
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W tym sezonie maksymalny rozmiar zwycięstwa 
wyniósł pięć bramek. Wśród autorów takich 
dokonań znalazł się także Śląsk Wrocław. Zespół 

ten pokonał 5:0 w dwunastej kolejce Wisłę Kraków
po hat-tricku Erika Exposito, a także pojedynczych golach 
Diogo Verdaski i Marcela Zylli. Tak okazały triumf zapisał
w dodatku na terenie rywala. Dzięki temu wyrównany 
został klubowy rekord zwycięstwa w gościach
w Ekstraklasie tego zespołu. Poprzednio różnicą pięciu goli 
wrocławianie wygrywali jeszcze tylko w edycji 1988/1989 
(5:0 także z Wisłą Kraków) i 2018/2019 (5:0 z Miedzią 
Legnica). Od czasu tego ostatniego starcia pierwszy raz w 
ogóle zdobyli też więcej niż cztery bramki w meczu ligowym.

Śląsk Wrocław najrzadziej ze wszystkich drużyn 
popełniał przewinienia we własnym polu karnym. 
Arbitrzy zarządzili jedynie dwie „jedenastki” 

przeciwko tej drużynie. Raz w starciu z Lechią Gdańsk w 3. 
kolejce, a potem w konfrontacji z Bruk-Betem Termalica 
Nieciecza w 13. serii spotkań. Obu tych szans jego rywale 
jednak nie wykorzystali. Łukasz Zwoliński posłał piłkę poza 
światło bramki, z kolei próbę Piotra Wlazły zatrzymał Michał 
Szromnik. To oznacza, że Śląsk, jako jedyna drużyna
w stawce zakończyła zmagania bez gola straconego
po „jedenastce”. Poprzednio udało się to Legii Warszawa
w edycji 2015/2016 (jeden podyktowany rzut karny 
przeciwko tej drużynie). Ostatni gol z „wapna” przeciwko 
wrocławianom miał zaś miejsce... w grudniu 2020 roku!

Gracz Śląska Wrocław, Adrian Łyszczarz, ex aequo 
z Karolem Angielskim z Radomiaka Radom 
zwyciężył w klasyfikacji najskuteczniejszych 

zmienników sezonu. Obaj trafili po pięć razy po wejściu
z ławki rezerwowych. Zawodnik wrocławskiego klubu 
zarazem wraz z Mikaelem Ishakiem okazał się najbardziej 
bramkostrzelnym piłkarzem w ostatnim kwadransie gry. 
Wszystkie swe trafienia uzyskał bowiem właśnie po 75. 
minucie gry. Do pięciu goli strzelonych w całym sezonie 
2021/2022 potrzebował w sumie zaledwie sześciu strzałów 
celnych. Oznacza to, że 83,3% jego prób skierowanych
w światło bramki było nie do zatrzymania bramkarzy.
Nikt z graczy z przynajmniej dwiema zdobytymi bramkami 
nie miał takiego współczynnika strzałów celnych 
zamienionych na bramki. 

Śląsk Wrocław w tym sezonie skorzystał
z najmłodszego zawodnika wśród wszystkich 
uczestników ligowych zmagań. Trener Piotr Tworek 

w ostatniej kolejce edycji 2021/2022 zdecydował się 
wpuścić na boisko Karola Borysa. Gracz ten liczył sobie zaś 
w tym momencie zaledwie 15 lat 235 dni. To najniższy wynik 
wśród uczestników rozgrywek najwyższego szczebla
od grudnia 2019 roku, gdy barw Lechii Gdańsk bronił Kacper 
Urbański, legitymujący się wiekiem 15 lat 105 dni.
Od najbardziej wiekowego, Artura Boruca, dzieli go dystans 
w datach narodzin aż 26 lat 218 dni. Jednocześnie stał się on 
pierwszym zawodnikiem z rocznika 2006 w historii 
najwyższej polskiej ligi.
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Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

16
32
7-11-16
36
56
4:0 (ze Śląskiem Wrocław)
0:5 (z Lechem)
38
Piotr Wlazło - 2474
Muris Mesanović - 11
Mariusz Lewandowski (17 meczów) - 0,71 pkt/mecz 
Waldemar Piątek (1 mecz) - 0 pkt 
Radoslav Latal (16 meczów) - 1,25 pkt/mecz

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

Drugi raz w historii zespołowi z Niecieczy przyszło pełnić rolę 
beniaminka najwyższej polskiej ligi. Kiedy premierowo Słoniom 
przysługiwał ten status (sezon 2015/2016), wówczas zespół 
ten zajął 13. miejsce. W edycji 2021/2022 ostatecznie 
finiszował zaś z szesnastym wynikiem w stawce.

2021/
2022

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

18
17
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15
14
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11
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9
8
7
6
5
4
3
2
1

Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

1615

-1 LIGA--1 LIGA 1 LIGA

Bruk-Bet Termalica Nieciecza w sezonie 2021/2022 
ustanowił nowy rekord swojego najwyższego 
zwycięstwa w historii występów w Ekstraklasie. 

Zespół Radoslava Latala dokonał tego przy okazji 
wyjazdowego starcia w 30. kolejce ze Śląskiem Wrocław. 
Już w pierwszych dwudziestu minutach drużyna spod 
Tarnowa prowadziła 3:0. W drugiej połowie dorzuciła do 
tego dorobku jeszcze jedną bramkę. Sama zaś ani razu nie 
dała się pokonać graczom rywala, co przyniosło ostatecznie 
wygraną 4:0. Poprzednio najbardziej okazałymi triumfami
w dorobku tej drużyny były rezultaty 3:0 osiągnięte
z Górnikiem Zabrze, a także Legią Warszawa w edycji 
2015/2016. W pierwszym starciu tego sezonu ze Śląskiem 
Słonie natomiast wygrały 4:3. To z kolei ich premierowy 
mecz w elicie, w którym strzelili więcej niż trzy gole.

Napastnik Bruk-Betu Termalica Nieciecza, Muris 
Mesanović, został zawodnikiem z największą 
liczbą goli spośród wszystkich piłkarzy, którzy 

zadebiutowali w Ekstraklasie w trakcie rozgrywek 
2021/2022. Bośniak jako jedyny przedstawiciel tego grona 
osiągnął dwucyfrowy rezultat bramkowy. Łącznie 
bramkarzy przeciwników pokonał on jedenaście razy, w tym 
aż dziewięciokrotnie na wyjeździe. Jednocześnie dzięki temu 
ustanowił nowy rekord największej liczby trafień 
uzyskanych dla klubu z Niecieczy w najwyższej klasie 
rozgrywkowej w pojedynczym sezonie Ekstraklasy. 
Poprzednio najlepszy wynik należał do Wojciecha Kędziory 
z sezonu 2015/2016 (10 goli). 

W Bruk-Becie Termalica Nieciecza gole strzelone 
prawą nogą miały największy udział w łącznym 
dorobku bramkowym. Piłkarze Słoni w ten sposób 

skierowali piłkę do siatki dwadzieścia pięć razy (odliczając 
samobójcze trafienia). Stanowi to u nich 69,4% całego 
uzyskanego wyniku. To przeszło 20% więcej niż rezultat 
całej ligi w sezonie 2021/2022. Od gola głową Adama 
Radwańskiego z Radomiakiem Radom (2 października) aż 
po trafienie także po strzale tą częścią ciała autorstwa 
Murisa Mesanovicia w konfrontacji z Cracovią (28 lutego) 
dwanaście kolejnych bramek zawodnicy z Niecieczy zdobyli 
właśnie prawą nogą. Pierwszy zakończony sukcesem strzał 
przeciwległą kończyną w całych rozgrywkach zdarzył im się 
natomiast dopiero w marcu z Legią Warszawa (Artem 
Putiwcew).

Akcje Bruk-Betu Termalica Nieciecza w polu 
karnym przeciwników najczęściej w całej stawce 
były przerywane przewinieniami. Słonie otrzymały 

szansę wykonywania rzutów karnych trzynaście razy
w ciągu tego sezonu. Arbitrzy przyznawali im więc 
„jedenastki” średnio raz na 235,4 minuty. To ponad dwa razy 
więcej niż średnia dla ligi (539,7 minuty). W sumie należało 
do nich prawie 13% wszystkich prób „z wapna”
w rozgrywkach 2021/2022. Również u nich strzały 
umieszczone w sieci z tego stałego fragmentu gry zajęły 
największą część końcowego dorobku bramkowego. W ten 
sposób gracze miejscowości spod Tarnowa zdobyli wszak 
22,2% swoich wszystkich bramek.



WISŁA KRAKÓW

Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:50

17
31
7-10-17
37
54
4:1 (z Górnikiem Zabrze), 
3:0 (z Zagłębiem i Bruk-Bet Termalica Nieciecza)
0:5 (ze Śląskiem i Lechem)
34
Matej Hanousek - 2747
Yaw Yeboah - 5
Adrian Gul’a (21 meczów) - 1 pkt/mecz
Jerzy Brzęczek (13 meczów) - 0,77 pkt/mecz

Po triumfie 3:0 nad KGHM Zagłębiem Lubin Wisła Kraków 
została pierwszym liderem rozgrywek 2021/2022. Poprzednio 
klasyfikację otwierała po 8. kolejce sezonu 2018/2019. Dalszy 
przebieg rywalizacji jednak nie poszedł po myśli Białej 
Gwiazdy i ostatecznie skończyło się na 17. miejscu. 
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9
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Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

17

Ostatnie spotkanie przed wrześniową przerwą 
reprezentacyjną Wisła Kraków rozgrywała ze 
swoim odwiecznym rywalem - Legią Warszawa. 

Właśnie te dwie drużyny jak dotąd najczęściej z całej stawki 
spotykały się na najwyższym poziomie rozgrywkowym
w Polsce. W starciu między tym duetem w 6. kolejce sezonu 
2021/2022 został ustanowiony z kolei rekord liczby goli
w rywalizacji jednej pary w Ekstraklasie. Przesądziło o tym 
trafienie napastnika Białej Gwiazdy, Felicio Brown Forbesa, 
na 1:0. Było ono 434. golem w dziejach ich zmagań w elicie. 
Dzięki temu starcia z udziałem tej dwójki wyprzedziły na 
liście potyczki Legii z Ruchem Chorzów (433 gole).

Wisła Kraków najchętniej w tym sezonie 
korzystała z młodzieżowców, czyli zawodników
z rocznika 2000 lub młodszych, posiadających 

polskie obywatelstwo. Gracze z tym statusem zanotowali
w sumie w jej barwach 7438 minut. Biała Gwiazda jako 
jedyna drużyna w sezonie 2021/2022 przebiła pułap 7000 
minut w tej kategorii. Dzieli się on na ósemkę piłkarzy.
Na czele znajduje się Konrad Gruszkowski (4. miejsce
w klasyfikacji ogólnoligowej młodzieżowców pod względem 
rozegranych minut), za nim zaś: Mikołaj Biegański
(9. miejsce w lidze) i Mateusz Młyński. Każdy z nich osiągnął 
czterocyfrową wartość rozegranych minut. Poza Wisłą 
trzech młodzieżowców z takim osiągnięciem miały jeszcze 
tylko Legia Warszawa i KGHM Zagłębie Lubin. A zaledwie 
siedmiu minut do tego zabrakło jeszcze Patrykowi Plewce. 
W 14. kolejce trener Adrian Gul’a postawił nawet na 
czterech młodzieżowców w wyjściowym składzie.

Yaw Yeboah był pierwszym zawodnikiem, który
w tym sezonie zanotował trzycyfrową liczbę 
dryblingów. Sto takich zagrań na jego liczniku 

pojawiło się już po spotkaniu 14. kolejki przeciwko Cracovii. 
Ostatecznie zimą Ghańczyk odszedł z Wisły Kraków,
ale w szeregach Białej Gwiazdy pojawił się inny znakomity 
drybler. Heorhij Citaiszwili od przybycia do Polski w kwietniu 
zdążył w sumie rozegrać siedem meczów (547 minut),
ale w tym czasie zanotował aż 39 dryblingów, z tego 20 
udanych. To oznacza, że średnio w jednym spotkaniu 
zwodził rywala 5,57 razy (z tego 2,86 razy próba się 
powiodła). W przeliczeniu na czas gry wychodzi zaś, że 
próbę dryblingu podejmował co 14 minut (co 27,4 minuty 
okazywała się ona skuteczna). To najlepsza statystyka 
wśród wszystkich zawodników, którzy wystąpili w tej edycji 
zmagań, choćby w jednym starciu.

W tym sezonie barw Wisły Kraków bronił Paweł 
Kieszek. Bramkarz ten pierwszy raz na boisku 
pojawił się w 4. kolejce sezonu w rywalizacji z PGE 

FKS Stalą Mielec. Był to jego premierowy występ
w najwyższej polskiej lidze od grudnia 2005 roku, kiedy 
rywalizował jeszcze w Polonii Warszawa. Między dwoma 
kolejnymi spotkaniami tego golkipera w elicie minęło zatem 
aż 15 lat 246 dni! To najdłuższa zakończona przerwa w grze 
na najwyższym poziomie ligowym w Polsce w trakcie 
minionej edycji zmagań. Pod tym względem przewyższył 
nawet lidera z poprzedniego sezonu w tej kategorii - Artura 
Boruca (15 lat 76 dni). Ostatnio powrót po bardziej okazałej 
przerwie zanotował Arkadiusz Radomski w 2010 roku.
U niego licznik przekroczył 16 lat.
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Miejsce:

Punkty:

Zwycięstwa–Remisy-Porażki:

Gole strzelone:

Gole stracone:

Najwyższe zwycięstwo:

Najwyższa porażka:

Liczba zawodników:

Najwięcej minut:

Najwięcej goli:

Trener:

18
28
6-10-18 
29
60
2:0 (z Cracovią i Stalą)
0:4 (z Lechią, Wartą i Pogonią)
33
Maciej Gostomski - 2880
Bartosz Śpiączka - 11
Kamil Kiereś (27 meczów) - 0,89 pkt/mecz
Marcin Prasoł (7 meczów) - 0,57 pkt/mecz

GÓRNIK ŁĘCZNA

Klub - wędrownik. W sześciu ostatnich sezonach tylko
w dwóch edycjach z rzędu zdarzyło się, by Górnik Łęczna 
grał w tej samej klasie rozgrywkowej. Z dokonań z minionych 
rozgrywek  na pierwszy plan wysuwa się fenomenalna 
postawa w końcówce 2021 roku. Zielono-Czarni jako 
jedyny zespół w stawce wygrali trzy ostatnie spotkania 
przed przerwą zimową. W ten sposób wyrównali swoją 
rekordową serię zwycięstw w Ekstraklasie.
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Miejsca w 5
ostatnich sezonach: 

18-2 LIGA--1 LIGA -1 LIGA2 LIGA

Wraz z powrotem Górnika Łęczna do Ekstraklasy 
na tym szczeblu ponownie zameldował się również 
Bartosz Śpiączka. Poprzednio bronił barw tego 

klubu w elicie w sezonach 2015/2016 i 2016/2017. W tym 
czasie zanotował dwadzieścia goli, co stanowiło 
wyrównanie najlepszego osiągnięcia w historii tego klubu 
(tyle samo miał też Grzegorz Bonin) na najwyższym 
szczeblu rozgrywkowym. Już w pierwszej kolejce edycji 
2021/2022 napastnik rodem z Wolsztyna dzięki trafieniu 
przeciwko Cracovii zdołał ten rekord pobić. Ostatecznie
w całych rozgrywkach pokonał zaś bramkarzy rywali 
jedenaście razy. W związku z tym najlepszy indywidualny 
rezultat strzelecki Zielono-Czarnych w Ekstraklasie 
wywindował finalnie do poziomu trzydziestu jeden bramek.

Maciej Gostomski najczęściej ze wszystkich 
bramkarzy stawał na drodze zawodnikom 
przeciwników. Golkiper Górnika Łęczna obronił 

łącznie w całym sezonie 119 strzałów celnych rywali.
W przeliczeniu na czas gry daje to jedną skuteczną 
interwencję na 24,2 minuty (czyli przeciętnie 3,7 razy
w jednym spotkaniu). Sumarycznie najlepiej wypadł
w starciu u siebie z Lechem Poznań, gdy obronił dziewięć 
prób przeciwników (drugi wynik sezonu w pojedynczym 
spotkaniu). W rewanżu z tym rywalem wyszedł zwycięsko
z ośmiu starć, podobnie jak w wyjazdowej potyczce z Legią 
Warszawa. Łącznie zaś w dwunastu z trzydziestu dwóch 
rozegranych meczów miał przynajmniej pięć zatrzymanych 
strzałów celnych przeciwników. 

Górnik Łęczna dysponował w swoich szeregach 
najstarszym zawodnikiem z pola zgłoszonym do 
rozgrywek w sezonie 2022/2023. Brazylijczyk

z polskim paszportem, Leandro Messias dos Santos jako 
jedyny z tego grona reprezentował rocznik 1983. Obrońca 
Zielono-Czarnych nie ograniczył się jednak do formalnej 
obecności w składzie. W sumie zagrał w 31 z 34 kolejek,
w tym w 25 z nich w pełnym wymiarze czasowym. Ostatni 
raz na boisku pokazał się w finałowej serii spotkań 
przeciwko Jagiellonii Białystok. Liczył sobie wtedy 38 lat 143 
dni. Spoza bramkarzy ostatnio lepiej wypadł wynik Marcina 
Wasilewskiego z 37. kolejki edycji 2019/2020 (40 lat 39 dni). 
Leandro zarazem został w trakcie tych rozgrywek czwartym 
najstarszym obcokrajowcem z graczy z pola w historii 
Ekstraklasy za Hermesem, Edim Andradiną, a także 
Pavolem Stano.

Przedstawiciel Górnika Łęczna wykorzystał 
najtrudniejszą okazję do strzału głową w tym 
sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. Dokonał tego 

Damian Gąska w wyjazdowej rywalizacji z Radomiakiem 
Radom. Pomocnik Zielono-Czarnych pokonał w ten sposób 
bramkarza przeciwników w 22. minucie starcia, choć 
według współczynnika goli oczekiwanych miał na to 
zaledwie 2,92% szans. Żadna inna bramka zdobyta tą 
częścią ciała nie miała współczynnika poniżej poziomu 0,03. 
Według tych danych Gąska zarazem był autorem drugiego 
najtrudniejszego trafienia uzyskanego po strzale z pola 
karnego w całej edycji 2021/2022.
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