
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
SPRAWOZDANIE 

ZARZĄDU MIEJSKIEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO 
„POGOŃ” SIEDLCE 

 

 

 

 

1. z działalność finansowej w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020  

2. z działalności sportowej w sezonach: 

✓ sezon 2019/2020 

✓ runda jesienna 2020/2021 

 
 
 

 

 

 

 

Siedlce, 24 sierpnia 2021 r.  

 

 



MKP „Pogoń” został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń 

sportowych Miasta Siedlec pod pozycją 45 Decyzja Nr 5/2007 z 01.08.2007 r. wydana przez 

Prezydenta Miasta Siedlce. Od 26 listopada 2009 roku wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

pod nr KRS 0000342792. 

 

Działalność Klub rozpoczął dnia 01.08.2008 roku. 

Zgodnie z treścią § 8 Statutu celem Klubu jest: 

 

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu 

oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. 

2. Klub nie posiada powiązań kapitałowych i udziałów w innych podmiotach. 

 

Klub realizuje swoje cele poprzez: 

• współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi i sportowymi w celu zapewnienia 

członkom właściwych warunków do uprawiania piłki nożnej 

• uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej 

• organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych 

• prowadzenie działalności szkoleniowej 

• sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu 

 

Klub: 

• nie prowadzi działalności gospodarczej 

• nie posiada aktywów trwałych, gruntów w użytkowaniu i środków dzierżawionych 

• nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa, Gminy i Miasta Siedlce 

• nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Skład Zarządu w 2020 r. 

 

Zarząd Klubu od początku 2020 roku działał w składzie: Andrzej Materski – Prezes Zarządu, 

Michał Chromiński – Wiceprezes Zarządu, Leszek Czapski – Sekretarz Zarządu, Dariusz 

Młynarczyk, Marek Jastrzębski, Zbigniew Sulej – Członkowie Zarządu. W dniu 7 lutego 2020 r., 

z funkcji członka Zarządu zrezygnował kol. Marek Jastrzębski. 

W dniu 13 sierpnia 2020 r., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na 

którym wybrano następujący skład Zarządu: Rafał Maletka – Prezes Zarządu, Sławomir Kiełbus 

– Wiceprezes Zarządu, Michał Osiej – Wiceprezes Zarządu, Robert Wicenciak – Skarbnik 

Zarządu, Jacek Włodarczyk – Sekretarz Zarządu, Andrzej Materski, Paweł Przewoźny i Piotr 

Woźnica – Członkowie Zarządu. W dniu 12 października 2020 r., rezygnację z funkcji 

Wiceprezesa Zarządu złożył Pan Sławomir Kiełbus. Zarząd do dnia 31 grudnia 2020 r., nie 

dokooptował do Zarządu żadnej osoby i działał w składzie 7 – osobowym.    

 

Komisja Rewizyjna w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 13.08.2020, działała              
w składzie: Andrzej Filipiuk – Przewodniczący, Daniel Płudowski – Wiceprzewodniczący, 
Stanisław Nieczyporuk – Sekretarz 
 

Komisja Rewizyjna od dnia 13 sierpnia 2020 r., tj. od Walnego Zebrania Sprawozdawczo – 

Wyborczego działał w składzie 3 osobowym z Przewodniczącym Komisji – Andrzejem 

Filipiukiem, Wiceprzewodniczącym Komisji – Stanisławem Nieczyporukiem oraz Sekretarzem – 

Tomaszem Waldzińśkim.   



 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 20 posiedzenia, działając zgodnie ze statutem       

i regulaminem. Wszystkie podjęte decyzję i uchwały były prawomocne i podejmowane w celu 

prawidłowego funkcjonowania Klubu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej był zapraszany na 

posiedzenia Zarządu. 

 

1. Zatrudnienie: 

• 2 osoby na etacie  

• Pozostałe osoby na umowy zlecenia lub działalność gospodarcza. 

• Zawodnicy – kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej 

2. Klub nie udzielał pożyczek Członkom Zarządu. 

3. Transakcje z Członkami Zarządu nie nastąpiły. 

4. Klub nie posiada powiązań kapitałowych i udziałów w innych podmiotach. 

 

W okresie sprawozdawczym Klub uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności: 
 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 
 

2020 r. 
 
od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r 
 

1. Przychody ze sprzedaży      1 540 754,76 zł 

  /w tym reklamy, obozy fakturowane, sprzedaż biletów, karnetów, prawa telewizyjne, 

zakłady bukmacherskie, pozostała sprzedaż/         

2. Przychody finansowe      418 927,92 zł 

 /składki członkowskie, obozy bez faktur, transfery, dofinansowanie działalności statutowej/ 

3. Przychody operacyjne      3 406 913,39 zł 

/Urząd Miasta – dotacja/      2 082 240,00 zł  

/darowizny/                 1 272 007,21 zł 

/inne przychody operacyjne – ulga ZUS 50%/                        52 666,18 zł 

      
Razem      5 366 596,07  zł 

 

W celu uzyskania - przychodu Klub poniósł następujące koszty w danym okresie: 
 

1. Amortyzacja        0,00 zł 

2. Zużycie materiałów i energii     213 314,03 zł 

3. Usługi obce        1 062 286,45 zł 

4. Podatki i opłaty                 4 117,00 zł 

5. Wynagrodzenia       2 660 859,13 zł 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   307 011,35 zł 

7. Pozostałe koszty rodzajowe      453 918,44 zł 

8. Koszty finansowe           403,73 zł 

9. Koszty operacyjne       5 000,00 zł 

 

Razem      4 706 910,13 zł 
 
 



 
Ogółem rok 2020 

 

Przychody:         5 366 596,07 zł 

Koszty:         4 706 910,13 zł 

Wynik finansowy 2019                         + 659 685,94 zł 

 

Uchwała Zarządu (Nr 5 i 6/2021) z dnia 29 marca 2021 r.  

Wynik finansowy za rok 2020 to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 

659 685,94 zł., która zostanie przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych w wysokości            

– 278 354,34 zł. Różnica + 381 331,60 zł., zostanie przeznaczona na bieżącą działalność 

statutową Klubu.   

 

Strata z lat ubiegłych:                         – 278 354,34 zł 
Wynik Finansowy netto 2020:                    + 659 685,94 zł 
Kapitał własny:                         381 331,60 zł 

                                   

Wyżej wymienione koszty to - sprzęt i stroje sportowe, woda, leki, odżywki, materiały biurowe, 

transport, usługi trenerskie, wynajem obiektów, zakwaterowanie, ochrona meczów, opieka 

medyczna, badania, zabiegi, pranie, usługi poligraficzne, podatki i opłaty, wynagrodzenia, 

/administracja, obsługa techniczna, trenerzy, kierownik drużyny, kontrakty, premie 

zawodników/, ubezpieczenia społeczne, obozy, wyżywienie, opłaty i składki /PZPN MZPN/, 

ekwiwalent sędziowski, dojazdy, ubezpieczenia. 

 

 

         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 
 

Działalność MKP „Pogoń” Siedlce w okresie sprawozdawczym opierała się na realizacji planu 

działania Zarządu i ramowego planu pracy Klubu.  

 

SEZON 2019/2020 
(II POŁOWA 2019 r.) 

 

Początek sezonu 2019/2020 rozpoczął się od wyboru trenera i sztabu szkoleniowego          

I zespołu. Ponadto po raz drugi w klubie został zatrudniony dyrektor – były piłkarz i trener 

Klubu, powracający po kilku latach – Daniel Purzycki, rezygnując z funkcji członka Zarządu, 

która pełnił od kwietnia 2019 r. Trenerem I zespołu został Kamil Socha, który prowadził 

wcześniej Wigry Suwałki. Do sztabu szkoleniowego dołączył asystent trenera – Marcin Płuska 

oraz trener bramkarzy, dobrze znany w Siedlcach były zawodnik – Robert Dziuba. Zmiany 

zaszły też na pozostałych funkcjach w sztabie szkoleniowym. Kierownikiem drużyny został 

również były zawodnik i trener Pogoni – Paweł Trojecki, a od sierpnia funkcję trenera 

przygotowań pełnił Michał Kwietniewski, w związku z operacją i rehabilitacją trenera Pawła 

Księżopolskiego. Fizjoterapeuta i masażystą pozostał Przemysław Gontarz. 

W drużynie doszło do dużych zmian w stosunku do poprzedniego sezonu. Z piłkarzy           

z wiosny 2018/2019 pozostali: Rafał Misztal, Kamil Walków, Piotr Marciniec, Damian Mosiejko, 

Adam Mójta, Tomasz Margol, Piotr Smołuch, Bartosz Wiktoruk, Bartłomiej Olszewski oraz 

dwóch wychowanków Sebastian Krawczyk i Dominik Barciak. Wraz z nowym trenerem do 

drużyny dołączyli następujący nowi zawodnicy: Maciej Firlej (Korona Kielce, Oskar Repka (Arka 

Gdynia), Aya Diouf (CD Cova da Piedade B – Portugalia), Artur Balicki (wypożyczenie Wisła 

Kraków), Marcin Kozłowski (Widzew Łódź), Marcin Kozłowski (Świt Nowy Dwór Maz.), Mateusz 

Kluzek (wypożyczenie Ślęza Wrocław), Bartosz Brodziński (Legia II Warszawa), Jakub 

Romanowicz (wypożyczenie ŁKS Łódź), Patryk Kostyk (Mławianka Mława), Norbert Wojtuszek 

(Progres Krawków), Kacper Skibicki (wypożyczenie Legia Warszawa), Tomasz Wełna (Widzew 

Łódź), Kacper Falon (Widzew Łódź), Sebastian Bober, Sebastian Barej oraz Albert Posiadała 

(rezerwy).  

Nadrzędnym celem przed startem rozgrywek było utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej, 

ale w Klubie mówiło się również o nawiązaniu walki o miejsca w pierwszej  6 – ce, która 

dawała walkę o I ligę w play – offach (baraże o I ligę, miejsca 3-6). Drużyna po 12 kolejkach 

spisywała się poniżej oczekiwań zajmując 11 miejsce w tabeli, mając wprawdzie tylko             

6 punktów straty do 6 miejsca, ale zarazem tylko 2 punkty przewagi nad strefa spadkową. 

Niepokojące jednak była dyspozycja fizyczna drużyny i brak stylu zespołu. Zarząd przed         

13 kolejką podziękował za pracę trenerowi Kamilowi Socha, a obowiązki I trenera przejął 

ówczesny dyrektor wykonawczy – Daniel Purzycki, który łączył dwie funkcję. Wcześniej z pracą 

pożegnał się trener od przygotowań – Michał Kwietniewski. Debiut trenera Purzyckiego 

wyszedł bardzo żle, gdyż drużyna uległa wysoko w Łodzi z Widzewem aż 3-7. Po kolejnej 

porażce z Górnikiem Łęczna, oraz z faktu, że wyszła na jaw afera z piłkarzami Klubu, którzy na 

wniosek trenera przyjęli kroplówki w sposób niedozwolony, z pracą pożegnał się w trybie 

natychmiastowym – Daniel Purzycki. Zarząd podjął również decyzję, że do końca rundy 

funkcje I trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent – Marcin Płuska. Drużyna, która 

przechodziła bardzo zły okres, w związku z w/w wydarzeniami pozasportowymi na koniec roku 

zgromadziła 24 pkt., bramki 28-32, co dało 14 miejsce w tabeli ze stratą 6 punktów              

do 6 miejsca, ale z 2 pkt. Przewagi nad strefą spadkową. 



II drużyna seniorów grająca w IV lidze mazowieckiej, gr. północna rundę jesienną 

zakończyła na 8 miejscu, z 24 pkt., bramki 23-19, mając 13 punktów przewagi nad strefa 

spadkową.  

W rozgrywkach młodzieżowych w ligach mazowieckich występowały zespoły Juniorów         

z Rocznika 2003 (I liga wojewódzka), Trampkarzy z roczników 2005 i 2006 (Ekstraliga). 

Wszystkie zespołu utrzymały się w swoich kategoriach wiekowych, a najstarsza drużyna         

z 2003 o 1 punkt przegrała walkę o awans do Ekstraligi. W rozgrywkach okręgowych awans do 

I ligi wojewódzkiej uzyskał zespół z Rocznika 2004, a pozostałe drużyny (po dwie drużyny      

w danych kategoriach) w Rocznikach 2005 – 2012 rywalizowały z powodzeniem w swoich           

i starszych kategoriach wiekowych. 

W klubie MKP Pogoń Siedlce pod okiem trenerów Roberta Dziuby i Rafała Misztala 

prowadzone były zajęcia indywidualne z młodymi bramkarzami. 

Nad całością szkolenia i organizacji grup młodzieżowych w 2019 roku odpowiadał 

koordynator MKP Pogoń Siedlce, trener Lech Poduch.  

 

SEZON 2019/2010 
(I POŁOWA 2020 r.) 

 

W przerwie zimowej doszło do istotnej zmiany w I zespole seniorów. Zarząd powierzył 

funkcję trenera I zespołu znanemu już siedleckiej publiczności Bartoszowi Tarachulskiemu,     

ze względu na brak możliwości prowadzenia samodzielnie drużyny przez tymczasowego 

asystenta Marcina Płuskę, który odszedł z Pogoni wiążąc się, jako samodzielny trener z III-

ligowym Hetmanem Zamość. Ponadto współpracę z drużyną zakończył trener bramkarzy 

Robert Dziuba, a jego miejsce zajął Maciej Krzyształowicz. Pozostała kwestia znalezienia 

trenera asystenta,     a wybór padł na trenera Przemysława Sałańskiego, który dołączył do 

drużyny pod koniec lutego.   

Do kadry I-ligowej Pogoni, która była osłabiona brakiem 7 zawieszonych zawodników        

w zimę dołączyli: Mikołaj Smyłek (Unia Skierniewice), Karol Jaksik (wypożyczenie z Górnika 

Zabrze), Ivan Ocenas (Olimpia Grudziądz), Eryk Więdłocha (Legionovia Legionowo), Dominik 

Sadzawicki (wypożyczenie ze Stali Mielec) oraz Bartłomiej Urbański (rezerwy). Z drużyną 

pożegnali się natomiast: Kacper Skibicki (powrót z wypożyczenia do Legii II Warszawa),       

Aya Diouf i Piotr Smołuch (rozwiązanie kontraktów) 

I zespół Pogoni do rundy wiosennej przygotowywał się na własnych obiektach. W okresie 

zimowym drużyna rozegrała 7 sparingów.  

Celem postawionym przed trenerem i drużyną w rundzie wiosennej było utrzymanie się              

w rozgrywkach II ligi. Rozgrywki ligowe Pogoń Siedlce wznowiła meczem wyjazdowym ze 

Zniczem Pruszków, ulegając drużynie z Pruszkowa 2-1. W drugiej kolejce siedlczanie odnieśli 

cenne zwycięstwo na Garbarnią Kraków 1-0.  

Po dwóch meczach w całej Polsce zostały zawieszone rozgrywki ligowe ze względu                   

na wprowadzenie w kraju stanu epidemii związanym z koronawirusem COVID-19. Tym samym 

zostały zakazane treningi grupowe w okresie od połowy marca do końca kwietnia.                

Na początku maja Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o powrocie do rozgrywek                 

z początkiem czerwca, a sezon zakończyłby się 25 lipca. Drużyna rozpoczęła ponowne 

przygotowania na początku maja, najpierw w grupach 4 osobowym potem w grupach           

14 osobowych, a następnie po przeprowadzeniu badań na obecność koronawirusa w pełnej 

kadrze treningowej.  

Wznowienie rozgrywek nastąpiło 3 czerwca 2020 wygranym meczem wyjazdowym z Gryfem 

Wejherowo 3-2. Trzy dni później, siedlecka Pogoń uległa w Poznaniu rezerwom Lecha 1-2.     



W kolejnych spotkaniach ligowych zespół prezentował się zdecydowanie lepiej, pokonując 

liderów II – ligowych rozgrywek (Górnik Łęczna, Widzew Łódź), będąc cały czas w walce         

o miejsce 6 premiowane grą w barażach. Tabela II ligi w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 

była jednak bardzo spłaszczona i drużyna, będąc na 8 czy 9 miejscu nie była pewna 

utrzymania w gronie II – ligowców. Siedlczanie do 2 ostatnich kolejek walczyli i o miejsce 

premiowane barażem o awans do I ligi jak i o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej, które 

zapewnili sobie w ostatniej kolejce wygrywając na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola 3:0.  

Wznowienie sezonu 2019/2020 jak i dalsza część była dla Klubu bardzo udana. Chociaż zespół 

do ostatniego meczu walczył o utrzymanie się w II lidze, ale tak samo do ostatnich kolejek był 

również w walce o miejsca barażowe o I ligę. Na przestrzeni rundy wiosennej sezonu 2019/2020,   

I drużyna zajęła I miejsce w tabeli i z całą pewnością można uznać, że cel postawiony przed 

zespołem został osiągnięty. Drużyna na koniec sezonu uplasowała się na 10 miejscu. 

Do rundy wiosennej przygotowywały się również drużyny II Pogoni oraz zespoły 

młodzieżowe. Wszystkie Roczniki przygotowywały się na własnych obiektach. Ze względu na 

stan epidemii w Polsce wszystkie rozgrywki w Polsce zostały zawieszone, a następnie decyzją 

organów prowadzących czyli Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej zostały zakończone. Tym 

samym II drużyna seniorów utrzymała się w rozgrywkach IV ligi, zajmując te same miejsca co 

po rundzie jesiennej (8 miejsce). Podobnie się miała rzecz z drużynami młodzieżowymi, które 

również zakończyły rozgrywki po rundzie jesiennej. 

Rezerwy Pogoni oraz grupy młodzieżowe wróciły do treningów na początku czerwca             

i zgodnie z procedurami sanitarnymi uczestniczyły w procesie szkolenia. 

W klubie MKP Pogoń Siedlce pod okiem trenerów Roberta Dziuby i Rafała Misztala,             

a następnie pod okiem trenerów Rafała Misztala, Macieja Krzyształowicza oraz Mikołaja 

Smyłka prowadzone były zajęcia indywidualne z młodymi bramkarzami. 

Nad całością szkolenia i organizacji grup młodzieżowych w sezonie 2019/2020 roku 

odpowiadał koordynator MKP Pogoń Siedlce, trener Lech Poduch 

 

SEZON 2020/2021 – RUNDA JESIENNA 
(II POŁOWA 2020 r.) 

 

Zakończenie poprzedniego sezonu i początek przygotowań do sezonu 2020/2021 zbiegły się 

z bardzo ważnymi wydarzeniami dla Klubu. Do Siedlec przyleciał inwestor Pan Sławomir 

Kiełbus, który postanowił zainwestować znaczne środki finansowe na rozwój MKP Pogoń 

Siedlce. W dniu    13 sierpnia został wybrany nowy Zarząd Klubu na czele z Prezesem Rafałem 

Maletką i inwestorem Sławomirem Kiełbusem który został Wiceprezesem Klubu. Nowy Zarząd 

postawił przed I drużyna seniorów cel zmierzający do uplasowania się w tabeli na miejscach 

barażowych (3-6) z możliwością walki o awans do I ligi. W kadrze I zespołu doszło do kilku 

istotnych zmian doszło do dużych zmian personalnych. Do zespołu dołączyło wielu nowych 

zawodników, takich jak: Piotr Pierzchała (Korona Kielce), Bartosz Rymek (Motor Lublin), Oskar 

Sewerzyński (Korona Kielce), Mateusz Piotrowski (Gwardia Koszalin), Franciszek Wróblewski 

(Raków Częstochowa), Ishmael Baidoo (Górnik Zabrze), Miłosz Przybecki (Resovia Rzeszów), 

Krystian Miś (Piast Żmigród), Maciej Górski (Radomiak radom), Krzysztof Kołodziej (Elana 

Toruń) oraz Wiktor Preuss (Piast II Gliwice). Do  kadry zostali włączeni również młodzi 

zawodnicy z rezerw: Dawid Nojszewski oraz wychowanek Cezary Bujalski. Zmiany zaszły 

również w sztabie szkoleniowym i pionie sportowym Klubu. Zatrudniony został Dyrektor 

Sportowy – Marcin Burkhardt, a nowym kierownikiem i trenerem został Daniel Baj. 

Drużyna z dużymi problemami przygotowała się do sezonu 2020/2021 ze względu na 

obowiązkową 14 dniową kwarantannę, co na pewno odbiło się na dyspozycji sportowej          



w I części rundy jesiennej. Siedlczanie praktycznie z marszu rozpoczęli rozgrywki II ligi, 

ulegając na wyjeździe Chojniczance Chojnice 4:1. Dalsza część rundy jesiennej była 

zdecydowanie lepsza, jednak zespół przeplatał dobre występy słabszymi. Mimo trudności, 

drużyna na koniec rundy uplasowała się na 12 pozycji, realizując cele postawione przed 

sezonem. I zespół ma      w miarę bezpieczne miejsce nad strefa spadkową i nie wielką stratę 

do zespołu znajdującego się na miejscu barażowym (6 punktów straty). W dalszym ciągu 

celem I zespołu jest walka o miejsca barażowe w rundzie rewanżowej, nie zapominając,        

że nadrzędnym zadaniem jest bezpieczne utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej. 

Cel przyświecający II drużynie seniorów, która rywalizowała w grupie Radom-Siedlce 

(podział IV ligi na 3 grupy) IV ligi było zebranie jak najwięcej ilości punktów potrzebnych       

do utrzymania na tym poziomie rozgrywek. Cel nie został do końca zrealizowany, a jedną             

z przyczyn była zmiana w regulaminie rozgrywek ograniczająca możliwość występów 

zawodników z I zespołu. Mimo tego młoda drużyna złożona praktycznie z wychowanków Klubu 

nadal ma szansę na realizację celu, jakim jest utrzymanie się w gronie IV ligowców. Po rundzie 

jesiennej drużyna plasuje się na 13 miejscu tabeli. 

Nowy Zarząd Pogoni Siedlce i jednym z celów jakie postawił dla grup młodzieżowych         

od sezonu 2020/2021 to stały rozwój i podnoszenie jakości Akademii Klubu. Klub bardzo duży 

nacisk położył na jakość szkolenia, na rozwój Akademii, tak aby jak najwięcej młodych 

zdolnych zawodników wychować. W tym celu zostali zatrudnieni dodatkowi trenerzy, a także 

zatrudniony został Dyrektor Akademii – trener Łukasz Chmielewski, który ma za zadanie 

podnieść poziom sportowy i organizacyjny Akademii 

Początek przygotowań do sezonu 2020/2021 rozpoczął się w lipcu 2020 r. II półrocze 2020 

roku przebiegało z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych zgodnie z zaplanowanymi 

cyklami treningowymi w grupach młodzieżowych. Cele postawione przed grupami 

młodzieżowymi systematycznie były wykonywane i realizowane. W rozgrywkach ligowych, 

gdzie najważniejszy jest rozwój sportowy dziecka, a nie wynik, występowały 4 drużyny na 

Mazowszu, a pozostałe 9 grup rywalizowały w rozgrywkach okręgowych również w starszych 

kategoriach wiekowych. 

We wrześniu została utworzona grupa PRO skupiająca najzdolniejszych zawodników           

w różnych kategoriach wiekowy z którymi są prowadzone dodatkowe treningi indywidualne.    

W połowie listopada ruszył projekt piłkarskiego przedszkola Klubu, które cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Oprócz walorów sportowych ważnym elementem działań klubu są sprawy 

edukacyjne i zdrowotne. Trening w MKP Pogoń Siedlce to radość, zabawa, satysfakcja 

osiągnięta ciężką pracą na treningach. To także wpajanie tolerancji, wyrozumiałości i szacunku 

do przeciwnika. 

W klubie MKP Pogoń Siedlce pod okiem trenerów Rafała Misztala, Macieja Krzyształowicza 

oraz Mikołaja Smyłka prowadzone były zajęcia indywidualne z młodymi bramkarzami. 

Nad całością szkolenia i organizacji grup młodzieżowych w 2020 roku odpowiadał 

koordynator MKP Pogoń Siedlce, trener Lech Poduch, a od września 2020 r. Dyrektor Akademii 

trener Łukasz Chmielewski. 

 

Obecnie po za seniorami w klubie prowadzone są następujące grupy:  

 

Drużyny młodzieżowe grające w rozgrywkach (stan na dzień 31.03.2021): 

 

• U-19 Juniorzy, A2, Rocznik 2003 (liga wojewódzki): Trenerzy: D. Guzek / P. Trojecki 

• U-17 juniorzy, B1, Rocznik 2004 (liga okręgowa): 

Trenerzy: D. Blacha / D. Guzek / M. Klukowski 



• U-16 Juniorzy, B2, Rocznik 2005 (liga okręgowa): trener: D. Blacha  

• U-15 Trampkarz, C1, Rocznik 2006 (ekstraliga wojewódzka): 

Trenerzy: M. Klukowski / J. Półtorak / K. Wolski  

• U-14 Trampkarz, C2, Rocznik 2007, (liga okręgowa): Trenerzy: J. Półtorak / M. Klukowski 

• U-13 Młodzik, D1, Rocznik 2008 (liga okręgowa – 3 zespoły): 

Trenerzy: T. Zieliński / M. Derkacz / P. Rodak 

• U-12 Młodzik, D2, Rocznik 2009 (liga okręgowa): Trenerzy: Ł. Czarnocki / T.Zieliński 

• U-11 Orliki, E1, Rocznik 2010 (liga okręgowa – 2 zespoły): 

Trenerzy: P. Grzebieliszewski / P. Krupa 

• U-10 Orliki, E2, Rocznik 2011 (liga okręgowa – 2 zespoły): 

Trenerzy: K. Wolski / P. Dobrowolski 

• U-9 Żaki, F1, Rocznik 2012 (liga okręgowa – 2 zespoły): Trenerzy: D. Blacha / K. Zbieć 

• U-8 Żaki, F2, Rocznik 2013 (liga okręgowa – 4 zespoły): 

Trenerzy: P. Rodak / D. Soszyński 

• U-7/U-6/U-5/U-4 Skrzaty, Rocznik 2014-2016 (bez udziału w rozgrywkach): 

Trenerzy: D. Soszyński / P. Grzebieliszewski / A. Zając  

 

Trenerzy grup młodzieżowych bramkarzy: 

 

• Maciej Krzyształowicz 

• Mikołaj Smyłek 

• Rafał Misztal 

 
W roku 2020 sponsorami i partnerami MKP „Pogoń” były następujące firmy: 

 
URZĄD MIASTA SIEDLCE, PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W SIEDLCACH, PEC SERWIS     

SP. Z O.O., PPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W SIEDLCACH, 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KONSTANTY STRUS, SIEĆ SKLEPÓW TOPAZ, TASTA Siedlce, 

DRUKARNIA FOLDRUK, FHU ROBERT, GOSPODARSTWO OGRODNICZE, SED-BUD S.A. 

CHROMIŃSKI, EURO-RENT, PODWYKONAWSTWO LOGISTYCZNE ACTIVE MOOVING SYSTEM, 

VALMONT, AUTO-PODLASIE TOYOTA, APIS, CENTRUM KONSTRUKCJI HALOWYCH, UNIQA – 

ROMAN GARWACKI, NEŚCIOR NIERUCHOMOŚCI, ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY ZELTECH, PUH 

PLUS Andrzej Gałach, MEDIA TELEKOM 

 
W roku 2020 sponsorami głównymi całej Akademii MKP „Pogoń” były firmy: ZAKŁAD 

DROBIARSKI W STASINIE, ŻYCIE SIEDLECKIE. Sponsorem Piłkarskiego Przedszkola była firma 

SALA ZABAW MŁYNEK. 

Patronami wybranych grup młodzieżowych były firmy: KELMET oraz FREZDROM 

 

Patronat medialny sprawował „Tygodnik Siedlecki”, Tygodnik „Życie Siedleckie”,           

Echo Katolickie, TV Wschód oraz Sportsiedlce.pl. 

 

Największe wsparcie finansowe w okresie sprawozdawczym Klub otrzymywał z Urzędu 

Miasta Siedlce. 

 

 
 
...………………………………………………… 

   Prezes Zarządu MKP POGOŃ 
              Rafał Maletka 


