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1. Wizja i misja Klubu 

MISJA 1: „GKS GieKSa Katowice S.A. jako sta-

bilna finansowo i wzgl ędnie samofinansuj ą ca 

si ę  spó ł ka, ze zdywersyfikowan ą  struktur ą  
przychodow ą  oraz ekonomicznie uzasadnio-

nymi kosztami" 

MISJA 2: „GKS Katowice jako forma rozrywki 

sportowej na najwy ż szym poziomie skierowa-

na do mieszka ń ców Katowic" 

MISJA 3: „GKS Katowice jako sportowa wizy-

tówka Katowic i marka ukazuj ą ca potencja ł  
rozwojowy stolicy regionu" 

WIZJA: ,GKS Katowice jako jeden z dziesi ęciu najlepszych klubów sportowych w Polsce" 
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2. Modele organizacyjne klubów wielosekcyjnych 

MODEL JEDNEGO PODMIOTU 
	

MODEL LICENCYJNY 

-11"*Nyi 

 

     

W przypadku rozwoju klubów wielosekcyjnych dopuszcza si ę  dwa zasadnicze modele funkcjonowania: 

1. Model jednego podmiotu zak ł adaj ą cy skupienie ró ż nych sekcji sportowych w ramach jednego podmiotu organizacyjnego 

(przyk ł ad spó ł ki Tyski Sport S.A. uwzgl ędniaj ą cej w swojej strukturze sekcje pi łki no ż nej, koszyków oraz hokeja). 

2. Model licencyjny zak ł adaj ą cy skupienie ró ż nych sekcji sportowych wokó ł  marki podmiotu wiod ą cego. Model ten zak ł ada 

udzielenie licencji na wykorzystanie znaku na okre ś lonych zasadach. Rozwi ą zanie stosowane w klubie sportowym Legia 

Warszawa posiadaj ą cym m.in. sekcje koszykówki, siatkówki, rugby i tenisa. 
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4. Nowe sekcje w klubie GKS Katowice 

2015: sekcja pi łki noż nej kobiet 

W chwili obecnej wyst ę puj ą  w II lidze. 

2016: sekcja pi łki siatkowej m ężczyzn 

W sezonie 2015/2016 dru żyna TKKF Czarni Ka-

towice wyst ę powa ł a pod szyldem GKS Kato-

wice. Od lipca 2016 r. po awansie do PlusLigi 

w strukturze spó ł ki. 

2016: sekcja tenisa 

Tenis to obecnie jedna z popularniejszych 

dyscyplin sportowych w Polsce, zaliczana do 

grona tzw. biznesowych. W mie ś cie Katowice 

występuje du że zapotrzebowanie na ofert ę  
dotycz ą c ą  klubowego szkolenia tenisowego 

skierowanego do dzieci i m ł odzie ży. 

Od kwietnia 2016 r. w strukturze spó ł ki. 
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5. Potencjalny rozwój klubu o kolejne sekcje (2018-2020) 

Z uwagi na du że tradycje sekcji hokeja, przy-

wi ą zanie cz ęś ci kibiców, a tak że maj ą c na 

uwadze organizowane w kwietniu 2016 roku 

Mistrzostwa Świata Dywizji 1A podj ęto decy-

zj ę  o powo ł aniu KH GKS Katowice S.A. jako 

odrębnego podmiotu. 

Aktualnie istnieje podmiot o nazwie Zapa-

ś niczy Uczniowski Klub Sportowy „GKS Kato-

wice" prowadz ący szkolenie w tej dyscyplinie 

sportu. Prowadzone by ły rozmowy na temat 

przyj ęcia sekcji w sk ł ad GKS Giel<Sa Katowice 

S.A., lecz przedstawiciele zapa ś ników - mimo 

pocz ą tkowo deklarowanej woli przy łą czenia -

na chwil ę  obecn ą  zaprzestali dalszych rozmów 

ze spó ł k ą . 

W toku rozmów na temat wielosekcyjno ś ci 

podj ę to rozmowy z Klubem Szachowym ,,Het-

man Szopienice" - wielokrotnym medalist ą  
Mistrzostw Polski w szachach. Pocz ą tkowo 

przedstawiciele klubu wyra ż ali ch ęć  przy łą -

czenia do spó ł ki, lecz w toku rozmów prze ł o-

żono ostateczn ą  decyzj ę  na bli ż ej nieokre ś lo-

ny czas. 
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