
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
SPRAWOZDANIE 

ZARZĄDU MIEJSKIEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO 
„POGOŃ” SIEDLCE 

 

 

 

 

1. z działalność finansowej w okresie 01.01.2021 – 31.08.2021  

2. z działalności sportowej: 

✓ runda wiosenna sezonu 2020/2021 

✓ runda jesienna sezonu 2021/2022 – do dnia 31.08.2021 

 
 
 

 

 

 

 

Siedlce, 12 października 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 2021 r. 

 

Zarząd Klubu od początku 2021 roku działał w składzie: Rafał Maletka – Prezes Zarządu, Michał 

Osiej – Wiceprezes Zarządu, Robert Wicenciak – Skarbnik Zarządu, Jacek Włodarczyk – Sekretarz 

Zarządu, Andrzej Materski, Paweł Przewoźny i Piotr Woźnica – Członkowie Zarządu. W dniu 5 

lutego 2021 r., z funkcji członka Zarządu zrezygnował kol. Andrzej Materski, a Zarząd podjął 

uchwałę (3/2021) o dokooptowaniu do Zarządu kol. Łukasza Jarkowskiego. W dniu 12 lutego 2021 

r., z funkcji członka i skarbnika Zarządu zrezygnował kol. Robert Wicenciak, a w dniu 13 marca 

2021 r., członka Zarządu zrezygnował kol. Jacek Włodarczyk. Zarząd do dnia 16 sierpnia 2021 r., 

działał w 5 – osobowym składzie: Rafał Maletka – Prezes Zarządu, Michał Osiej – Wiceprezes 

Zarządu, Łukasz Jarkowski, Paweł Przewoźny i Piotr Woźnica – Członkowie Zarządu. W dniu 16 

sierpnia została podjęta uchwała (13/2021) o o dokooptowaniu do Zarządu kol. Karola 

Szymańskiego. W dniu 8 września i 16 września 2021 r., z funkcji członków Zarządu i Prezesa 

Zarządu zrezygnowali kol. Karol Szymański i kol. Rafał Maletka. Zarząd Klubu działając w 4 – 

osobowym składzie podjął uchwałę (15/2021) o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo – Wyborczego na dzień 12 października, a kol. Michał Osiej zgodnie ze statutem, 

będzie pełnił funkcje Prezesa Klubu do czasu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

    

Komisja Rewizyjna w okresie od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31.08.2021, działała w składzie: 

Andrzej Filipiuk – Przewodniczący, Stanisław Nieczyporuk – Wiceprzewodniczący, Tomasz 

Waldziński – Sekretarz 

 

 



W dniu 24 sierpnia 2021 r., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Miejskiego Klubu MKP 

Pogoń Siedlce, na którym Członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie z działalności 

klubu za rok 2020. 

 

W okresie sprawozdawczym (tj. rok 2021 r.) Zarząd odbył 8 posiedzeń, 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: 

• 3 osoby na etacie 

(do dnia 31.08.2021 – 1 osoba w okresie wypowiedzenia, 1 osoba zatrudniona w dniu 

01.08.2021 r.)   

• 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 
2021 r. 

 
od 1 stycznia 2021 r do 31 sierpnia 2021 r 
 

1. Przychody ze sprzedaży      1 041 491,47 zł 

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

bukmacherskie, transfery, pozostała sprzedaż/         

2. Przychody finansowe       488 280,86 zł 

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

3. Przychody operacyjne        1 678 350,01 zł 

/Urząd Miasta – dotacja/       1 561 680,00 zł  

/darowizny/                      116 670,01,21 zł 

      
Razem      3 208 122,34  zł 

 

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

1. Amortyzacja        0,00 zł. 

2. Zużycie materiałów i energii      208 587,41 zł. 

3. Usługi obce        1 218 812,53 zł. 

4. Podatki i opłaty                  1 343,35 zł. 

5. Wynagrodzenia        2 066 051,58 zł. 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    286 154,92 zł. 

7. Pozostałe koszty rodzajowe      251 473,62 zł. 

8. Koszty finansowe            23 220,03 zł. 

9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                  10 346,76,00 zł. 

 

Razem      4 065 990,02 zł 



 
Ogółem rok 2021-do 31 sierpnia 2021 

 

Przychody:         3 208 122,34 zł 

Koszty:         4 065 990,02 zł 

Wynik finansowy na dzień 31.08.2021                       - 857 867,86 zł 

 

Wynik finansowy na dzień 31 sierpnia 2021 to strata w wysokości - 857 867,86 zł., która 

zostanie pokryta zyskiem z lat ubiegłych w wysokości 381 331,60 zł. Różnica – 476 536,26 

zł., zostanie pokryta z przychodów przyszłych okresów.   

 

Zysk z lat ubiegłych:                          + 381 331,60 zł 
Wynik Finansowy netto na dzień 31.08.2021               - 857 867,86 zł 
Kapitał własny:                              - 476 536,26 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 2020/2021 
(I POŁOWA 2021 r.) 

 

Zakończenie poprzedniej rundy i początek zimowych przygotowań do rundy wiosennej sezonu 

2020/2021 zbiegły się decyzją inwestora i byłego Wiceprezesa o wycofaniu się z finansowania 

Klubu. Decyzja Pana Sławomira Kiełbusa była spowodowana brakiem współpracy pomiędzy 

zarządcą stadionu Agencją Rozwoju Miasta Siedlce a Klubem. Ponadto dla Klubu i dla I drużyny 

seniorów przyszła kolejna zła wiadomość, a mianowicie Panel Dyscyplinarny II Instancji 

rozpatrywał sprawę zawieszonych piłkarzy Pogoni, która wpłynęła    z odwołania WADA, czyli 

Światowej Agencji Antydopingowej. Uznano, że przyjęcie infuzji dożylnych przez zawodników było 

celowe, oraz że zawodnicy nie udzielili znaczącej pomocy.    W związku z tym nałożono karę 4 lat 

dyskwalifikacji dla zawodników Pogoni (T. Margol, S. Krawczyk, M. Kozłowski oraz wracający          

z wypożyczenia K. Falon). Władzę Klubu w tym trudnym okresie podjęły decyzje o kontynuacji 

celów nałożonych dla zespołów seniorskich 9walka o baraże i utrzymanie rezerw w IV lidze) oraz 

gr. młodzieżowych (zwiększenie liczy dzieci w Akademii, zwiększenie trenerów oraz uzyskanie 

certyfikacji PZPN). W celu zrealizowania zadań, Klub rozpoczął starania o pozyskanie większej 

liczby sponsorów oraz partnerów biznesowych. 

I drużyna seniorów na koniec rundy jesiennej uplasowała się na 12 pozycji, mając w miarę 

bezpieczne miejsce nad strefa spadkową i nie wielką stratę do zespołu znajdującego się na miejscu 

barażowym (6 punktów straty). W kadrze I zespołu doszło do kilku istotnych zmian. Do zespołu 

dołączyli zawodnicy z przeszłością Ekstraklasy – Krzysztof Danielewicz czy Julien Tadrowski oraz 

Rafał Adamek, Maciej Kołoczek, Bartosz Klebaniuk. Z Klubem pożegnali się Piotr Marciniec, 

Dominik Barciak, Patryk Kostyk, Kamil Walków i Mikołaj Smyłek. Trenerzy nie mogli również 

skorzystać z wspomnianych wyżej zawieszonych zawodników. Zmiany nastapiły także w sztabie 

szkoleniowym. Ze względu na zawieszenie przez WADA nowym fizjoterapeutą I drużyny został 

Michał Czapski a od maja br. Kornel Wierzejski. Do kadry dołączył również trener od przygotowań 

fizycznych Bartłomiej Pucuła. 

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

od 1 do 5 lutego, drużyna przygotowywała się na obiektach w Białej Podlaskiej podczas obozu      

w Janowie Podlaskim W okresie zimowym drużyna rozegrała 7 sparingów. 

Celem postawionym przed trenerem i drużyną w rundzie wiosennej walka o baraże o I ligę. 

Rozgrywki ligowe Pogoń Siedlce wznowiła wygranym meczem domowym z Bytovią Bytów.            

W drugiej kolejce przy transmisji telewizyjnej TVP SPORT, Siedlczanie ulegli kandydatowi             

do awansu Chojniczance Chojnice 0-2. Po tym spotkaniu po raz kolejny w tym sezonie koronawirus 

dopadł zespół Pogoni. Przed inauguracją sezonu drużyna przebywała na kwarantannie ze względu 

na zakażenia COVID-19 i na starcie rundy rewanżowej sytuacja ta niestety się powtarzała. 

Kwarantanna i przełożenie 3 kolejek w dużym stopniu wpłynęło na jakość drużyny. Do końca 

sezonu zespół prezentował się poniżej oczekiwań i ostatecznie na koniec sezonu uplasował się na 

13 miejscu, zdobywając 42 pkt., bramki 61-62. Drużyna w samej rundzie wiosennej zdobyła        

21 punktów. Szczególnie zespół słabo wyglądał w meczach domowych, wygrywając 1 spotkanie,    

4 remisując i ulegając w 5 spotkaniach.  

Do rundy rewanżowej przygotowywały się również II zespół seniorów występujący w IV lidze,   

w grupie 3 (Radom-Siedlce). Celem rezerw Pogoni było utrzymanie się na tym poziomie rozgrywek. 

Po rundzie jesiennej drużyna prowadzona przez trenera Damiana Guzka zajmowała 13 miejsce      



w tabeli, zdobywając 14 punktów. Do drużyny i sztabu szkoleniowego  w przerwie zimowej 

dołączył wychowanek Klubu – Kamil Dmowski oraz juniorzy Klubu. 

Rezerwy przygotowywały się do rundy rewanżowej na własnych obiektach, rozgrywając          

13 spotkań sparingowych. Start ligowy, który zaplanowany był na początek kwietnia (3 kwiecień) 

został o tydzień przesunięty ze względu na wprowadzenie obostrzeń w kraju. II drużyna 

wystartowała 10 kwietnia wyjazdowym meczem z Mszczonowianką Mszczonów ulegając 

nieznacznie 1-0. Siedlczanie jednak zanotowali bardzo udaną wiosnę zdobywając 19 punktów,       

a łącznie 33, co w rezultacie dało utrzymanie na poziomie IV ligowym, a wielu młodych 

zawodników zdobyło doświadczenie w seniorskiej piłce. Cel postawiony przed rezerwami Pogoni 

został zrealizowany. 

Do startu w rozgrywkach rundy wiosennej przygotowywały się również drużyny młodzieżowe. 

Siedem roczników (2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005) wyjechało na obozy 

przygotowawcze do Kęt i Barcic, a pozostałe zespoły przygotowywały się do rundy na własnych 

obiektach. Podczas okres przygotowawczego zostało rozegranych wiele meczów sparingowych         

i turniejów przez grupy młodzieżowe.  

W rozgrywkach młodzieżowych w ligach mazowieckich występowały 2 drużyny – Juniorzy 

Starski z Rocznika 2003 oraz Trampkarze z Rocznika 2006, pozostałe zespoły rywalizowały na 

poziomie okręgowym. Runda wiosenna była bardzo udana dla drużyn z Akademii MKP Pogoń 

Siedlce. Dwa zespołu z lig wojewódzkich utrzymało swoje miejsca w tych rozgrywkach, natomiast 

kolejne trzy roczniki awansowały do lig wojewódzkich. Wysokie lokaty zajęły również najmłodsze 

drużyny Akademii, zbierając cenne doświadczenie. 

W Akademii MKP Pogoń nadal były prowadzone zajęcia z grupą PRO, która skupiała 

najzdolniejszych zawodników w różnych kategoriach wiekowy. Aktywnie i z dużym 

zaangażowaniem były prowadzone zajęcia w piłkarskim przedszkolu.  

Klub w rundzie wiosennej zorganizował trzy turnieje piłkarskie w ramach POGOŃ CUP. W marcu 

odbywał się silnie obsadzony turniej rocznika 2006, natomiast z okazji dnia dziecka i zakończenie 

roku szkolnego w czerwcu zorganizowane zostały turnieje dla najmłodszych z roczników 2012 – 

2016. 

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 i Macieja Krzyształowicza 

prowadzone były zajęcia indywidualne z młodymi bramkarzami. 

Nad całością szkolenia i organizacji grup młodzieżowych odpowiadał Dyrektor Akademii trener 

Łukasz Chmielewski, natomiast za sprawy administracyjne grup młodzieżowych Aleksandra Zając. 

 

RUNDA JESIENNA SEZONU 2021/2022 

DO DNIA 31.08.2021 

 

 Do startu nowego sezonu 2021/2022 I drużyna Pogoni przygotowywała się na własnych 

obiektach. W sztabie szkoleniowym doszło do jednej zmiany, miejsce asystenta Przemysława 

Sałańskiego zajął trener Maciej Soroka. Natomiast więcej zmian zaszło w kadrze I zespołu. Do 

drużyny dołączyli dobrze znani z występów w poprzednich sezonach w Siedlcach wychowanek 

Cezary Demianiuk i Maciej Wichtowski, a także Mohamed El Azouan, Michał Kobiałka, Michał 

Kwiecień, Michał Litwa, Miguel López, Robert Majewski, Wojciech Trochim, Eduards Višņakovs, 

Maksym Wadach. Z zespołem pożegnali się Krzysztof Danielewicz, Oskar Repka, Rafał Adamek, 

Ishmael Baidoo, Bartosz Brodziński, Krzysztof Kołodziej, Ivan Očenáš, Bartłomiej Olszewski, Piotr 

Pierzchała, Albert Posiadała, Oskar Sewerzyński. Z klubem pożegnał się, a zarazem został 

wypożyczony Bartosz Klebaniuk, który stał się zawodnikiem Pogoni Szczecin i zarazem najdroższym 

zawodnikiem wytransferowanym z Klubu. 



Celem postawionym przed drużyną przed startem obecnego sezonu jest bezpieczne utrzymanie 

się w rozgrywkach II ligi. Zespół na inaugurację zremisował Chorzowie z Ruchem 1-1. Kolejne 

spotkania to przeplatanie między zwycięstwami a porażkami i brak ustabilizowania odpowiedniej 

dyspozycji. Obecnie zespół zajmuje pozycje w środkowej części tabeli, ale różnice między strefą 

spadkową a miejscem barażowym są niewielkie. 

Cele jakie przyświecają II drużynie seniorów przed startem sezonu 2021/2022 są identyczne jak 

w latach ubiegłych, tj. utrzymanie w rozgrywkach IV ligi. Drużyna, gdzie stanowi bezpośrednie 

zaplecze I zespołu złożona jest w dużej mierze z młodych zawodników wzmocniona 

doświadczonymi wychowankami (min. Kamil Dmowski) oraz kilkoma zawodnikami z kadry              

I zespołu. Realizacja celu czyli utrzymanie na poziomie IV ligi będzie trudnym zadaniem,              

ze względu na zmniejszenie tej klasy rozgrywkowej do jednej grupy, co za tym idzie obecnie aby 

myśleć o utrzymaniu trzeba zająć miejsce w 1-szej szóstce w tabeli. 

W nowym sezonie 2021/20222 17 drużyn Akademii MKP Pogoń Siedlce wystartowało               

w rozgrywkach młodzieżowych. W ligach wojewódzkich uczestniczy 5 drużyn w tym                     

w najwyższej klasie rozgrywkowej na Mazowszu – Rocznik 2006. Podczas okresu letniego               

8 zespołów młodzieżowych wyjechało na obóz sportowy do miejscowości: Żabinka, Susiec, Gorlice, 

Kęty, a jeden z roczników przeprowadził obóz dochodzeniowy w Siedlcach.  

Jednym z priorytetów Zarządu MKp Pogoń Siedlce jest 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. Przykładem może być włączenie do kadry 

I zespołu wychowanka Klubu – Adriana Wrzoska.  

  

Obecnie po za seniorami w klubie prowadzone są następujące grupy:  

 
Drużyny młodzieżowe grające w rozgrywkach (stan na dzień 31.08.2021): 

 

• U-19 Juniorzy starsi, A1, Rocznik 2003/2004 (liga wojewódzka):  

Trenerzy: D. Guzek 

• U-17 Juniorzy młodsi, B1, Rocznik 2005 (liga wojewódzka): 

Trenerzy: Adrian Świderski / Kamil Dmowski 

• U-16 Juniorzy młodsi, B2, Rocznik 2006 (ekstraliga): 

Trenerzy: Marcin Klukowski / Jan Półtorak 

• U-15 Trampkarz, C1, Rocznik 2007 (liga wojewódzka): 

Trenerzy: J. Półtorak/M. Klukowski 

• U-14 Trampkarz, C2, Rocznik 2008, (liga wojewódzka i okręgowa – 2 drużyny) 

Trenerzy: Damian Miśkurka / Marcin Derkacz / Karol Sobotka 

• U-13 Młodzik, D1, Rocznik 2009 (liga okręgowa): 

Trenerzy: Damian Miśkurka / Marcin Derkacz 

• U-12 Młodzik, D2, Rocznik 2010 (liga okręgowa – 2 drużyny, 1 w roczniku starszym):  

Trenerzy: Jakub Sterna / Piotr Krupa 

• U-11 Orliki, E1, Rocznik 2011 (liga okręgowa – 3 drużyny, 1 w roczniku starszym): 

Trenerzy: Kamil Wolski / Paweł Dobrowolski 

• U-10 Orliki, E2, Rocznik 2012 (liga okręgowa – 2 drużyny, 1 w roczniku starszym): 

Trenerzy: Adrian Świderski / Krystian Zbieć 

• U-9 Żaki, F1, Rocznik 2013 (liga okręgowa – 2 drużyny):  

Trenerzy: Przemysław Rodak / Bartosz Rudzki 

• U-8 Żaki, F2, Rocznik 2014 (liga okręgowa – 2 drużyny): 

Trenerzy: Łukasz Czarnocki 

• U-7/U-6/U-5/ Skrzaty, Rocznik 2015-2016 (bez udziału w rozgrywkach): 

Trenerzy: Damian Soszyński / Piotr Grzebieliszewski / Aleksandra Zając 



• Sekcja kobieca (bez udziału w rozgrywkach): 

Trenerzy: Karol Sobotka / Aleksandra Zając 

 
Trenerzy grup młodzieżowych bramkarzy: 

 
• Rafał Misztal 

• Łukasz Chojak 

 

Zarząd Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce przez okres swojej kadencji  i teraz          

w bieżącym roku wprowadził wiele zmian oraz zapoczątkował dużo projektów. Najważniejsze         

z nich w grupach młodzieżowych to: spotkania z rodzicami dzieci z Akademii, zapewnienie                

2 trenerów dla każdego rocznika w Akademii, organizacja szkoleń dla trenerów Akademii, 

organizacja turniejów dla dzieci i młodzieży, zgłoszenie liczby 21 grup młodzieżowych, podniesienie 

jakości obozów w Akademii, stworzenie sieci klubów partnerskich, bezpłatne usługi fizjoterapeuty 

dla Akademii, utworzenie klasy sportowej, organizacja licytacji na rzecz Akademii, zwiększenie 

liczby dzieci w Akademii, uruchomienie Indywidualnego Centrum Piłkarza w Akademii, 

uruchomienie Mobilnej Akademii Pogoni Siedlce w gminach powiatu siedleckiego.  

Klub oprócz grup młodzieżowych wprowadził wiele inicjatyw marketingowych m. in.: 

stworzenie aplikacji mobilnej klubu, uruchomienie wyspy klubowej w Galerii, udział klubu i kibiców 

w akcjach charytatywnych, rozwój klubowych mediów społecznościowych, poprawa wizerunku 

klubu, nagranie nowych spotów na temat Sponsorów, obiektów i Pogoni Siedlce, wznowienie 

działań na rzecz projektu Pogoń dla Pogoni, uruchomienie sprzedaży kawy i nowych klubowych 

produktów, nowy design strojów 1 zespołu, stworzenie specjalnej grupy dla kibiców na FB, nowe 

obrandowanie floty klubowej, spotkania biznesowe dla Sponsorów, możliwość wsparcia klubu 

poprzez zakupy, darmowe transmisje internetowe meczów dla kibiców, nawiązanie współpracy       

z Urzędem Marszałkowskim, pozyskanie nowego Sponsora Technicznego, udział w ogólnopolskich 

wydarzeniach poświęconych rozwojowi sportu, zorganizowanie kursu skautingowego, 

wprowadzenie zmian w statucie pozwalających na szybszy rozwój klubu 

 

W roku 2021 sponsorami i partnerami MKP „Pogoń” były następujące firmy: 

 
URZĄD MIASTA SIEDLCE, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KONSTANTY STRUS, TASTA Siedlce, 

DRUKARNIA FOLDRUK, FHU ROBERT, GOSPODARSTWO OGRODNICZE, MAX-POL, KLIMA 

PROJEKT, TRAFICA, EURO-RENT, PODWYKONAWSTWO LOGISTYCZNE ACTIVE MOOVING 

SYSTEM, VALMONT, AUTO-PODLASIE TOYOTA, APIS, SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, VITO OKNA, 

AB OKNA, CHODROM, CENTRUM KONSTRUKCJI HALOWYCH, NEŚCIOR NIERUCHOMOŚCI, MEDIA 

TELEKOM, KAPPA,  

 
W roku 2021 sponsorami głównymi całej Akademii MKP „Pogoń” były firmy: ZAKŁAD 

DROBIARSKI W STASINIE, ŻYCIE SIEDLECKIE, LiR, SUNDAY ENERGY, Sponsorem Piłkarskiego 

Przedszkola była firma SALA ZABAW MŁYNEK. 
 

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. 

 
 
...…………………………………………………… 
   p. o. Prezesa Zarządu MKP POGOŃ 

                Michał Osiej 


