#CZARNY WTOREK - Warszawa, 05.03.2019
Drodzy Sympatycy i Kibice Polonii Warszawa!

1.

Czy Miasto określa na co mogą być wydane pieniądze: np. na spłatę długu za wynajem stadionu lub na wypłaty dla
piłkarzy?
Klub prowadzi rozmowy z Miastem w zakresie budżetu na promocję Miasta. W budżecie jest dostępna kwota do 500
tysięcy złotych. Klub złożył ofertę do Miasta w pierwszym możliwym terminie. Obecnie po stronie Miasta trwają prace
proceduralne. Wg uzyskanych informacji to klub decyduje o sposobie wydania pieniędzy. Szczegółowe zasady ma
określać umowa pomiędzy stronami przygotowana przez Miasto jako dysponenta środków. Termin podpisania
umowy, który został wskazany wstępnie przez Miasto to marzec 2019. Klub nie ma wpływu na czas procesowania
dokumentów po stronie Miasta.

2.

Czy naprawdę kością niezgody z MKS był rocznik 2010 i upór Pana Makucha?
W zakresie potencjalnej współpracy z MKS nie ma żadnego konfliktu ze strony Spółki. Nikt po stronie spółki nie
sprowadza tematu do zagadnień personalnych. Rozmowy były prowadzone na początku czerwca 2018 roku i co do
zasady były brane pod uwagę wszystkie rozwiązania i dyskutowane były różne koncepcje. W związku z faktem, że do
porozumienia nie doszło Spółka podjęła od września własne działania. Kluczowym punktem jest strategiczna
przyszłość piłki seniorskiej na Polonii. Jeśli klub ma się rozwijać to niezależnie od bieżącej słabej kondycji finansowej
musi mieć sprawnie działającą własną Akademię dziecięco-młodzieżową, która ma zabezpieczyć przyszłe wymogi
licencyjne PZPN, aby grać na poziomie II, I ligi, bądź wyżej. Wymogi cały czas zwiększają się i konieczne jest myślenie o
przyszłości. Wg podręcznika licencyjnego klub dzisiaj, aby grać w II lidze ma spełnić m.in. dwa warunki:
1.

Kryterium S02 – Wnioskodawca musi posiadać co najmniej cztery zespoły młodzieżowe. Wszystkie zespoły
młodzieżowe we wskazanych przedziałach wiekowych muszą uczestniczyć w oficjalnych rozgrywkach lub
programach zatwierdzonych przez PZPN rozgrywanych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym.

2.

Kryterium S02 – Dopuszcza się prowadzenie zespołów młodzieżowych Wnioskodawcy przez stowarzyszenia,
fundacje lub ośrodki piłkarskie. Warunkiem koniecznym udzielenia zgody na taką formę prowadzenia zespołów
młodzieżowych musi być pełna zależność personalna, organizacyjna i finansowa podmiotów prowadzących
zespoły od Wnioskodawcy. Wnioskodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie i funkcjonowanie
podmiotów prowadzących jego zespoły młodzieżowe, a w szczególności za realizowanie w klubie programu
szkolenia młodzieży, o którym mowa w S 01.

Działając bez własnej Akademii, wyłącznie w oparciu o umowę z innym podmiotem Spółka nie ma żadnego wpływu
na sprawy personalne, organizacyjne, czy finansowe, co stanowi wymóg licencyjny. Jest także narażona na
jednostronne wypowiedzenie takiej umowy. Dodatkowo przy porozumieniu z innym podmiotem nikt nie może
zagwarantować Spółce, że wszyscy zawodnicy, którzy będą w sferze zainteresowania pierwszego trenera przejdą do
Spółki. Istotne są także wymogi PZPN w zakresie ekwiwalentów oraz sytemu Pro Junior. Spółka potrzebuje budować
możliwości generowania przychodów z transferów, ekwiwalentów, systemu Pro Junior – brak własnych wychowanków
zmniejsza szasnę na skuteczne rywalizowanie o dodatkowe pieniądze. Wg odpowiedzi PZPN zawodnicy innych klubów
nie mogą być traktowani jako wychowankowie klubu.
Ponadto Spółka poszukując możliwości finansowania działalności otrzymała informację z Miasta, że według. obecnych
zasad wsparcia sportu dzieci i młodzieży, przy grupie ok. 100 dzieci klub może liczyć na ok. 50 tysięcy PLN rocznie
dofinansowania z Biura Sportu i Rekreacji. Kwota ta może być nawet większa, jeśli wszystkie dzieci i młodzież
uczestniczą w oficjalnych rozgrywkach MZPN. Przy grupie ok. 400 dzieci można liczyć na wsparcie Miasta na poziomie
ok. 200 tysięcy PLN. Jeżeli wszystkie dzieci i młodzież uczestniczą w oficjalnych rozgrywkach MZPN.
W związku z tymi faktami Spółka rozpoczęła organizowanie własnej Akademii na poziomie dziecięcym poprzez
podmiot zależny i młodzieżowym we współpracy z Liceum Sportowym bezpośrednio w Spółce.

3.

Czy pojawi się sponsor, który umożliwi nam pozyskanie kilku graczy?

Dzisiaj nie ma sponsora, który mógłby sfinansować nowych zawodników. Większość rozmów kończy się informacją, że
dołączą, jeśli Miasto zapewni stabilny fundament dla klubu w postaci obniżonych stawek, czy wsparcia promocyjnego.
W najbliższym czasie zostanie otwarta sprzedaż karnetów na rundę wiosenną i mini sponsoringu na drobne kwoty
500 – 1000 PLN za dzień meczowy.
4.

Dlaczego kontraktowani są nowi gracze skoro nie mamy na zaległości wobec starych?

Do zespołu dołączyło dwóch nowych zawodników. Zarówno oni jak i ich menedżerowie są świadomi sytuacji w klubie
i ewentualnych opóźnień. W związku z faktem, że niektórzy zawodnicy odeszli, lub mogą z klubu odejść podejmujemy
działania, które pozwolą na utrzymanie zespołu na najwyższym możliwym poziomie.
5.

Czy Zarząd w tej trudnej sytuacji pobiera pensję (przepraszam za mało eleganckie pytanie)?

Nie, Zarząd nie pobiera wynagrodzenia. Co do zasady jeden członek zarządu pracuje społecznie. Drugiemu należy się
wynagrodzenie, którego nie odbiera i ma 8 miesięcy zaległości, czyli więcej niż piłkarze i faktycznie pracuje za darmo.
6.

Czy stawki za stadion zostaną obniżone?

Według informacji z biura dyrekcji Aktywnej Warszawy i Biura Sportu stawki mają zostać obniżone do końca marca
2019 roku. Czy to się wydarzy zależy od działań nowej Dyrekcji Aktywnej Warszawy.
7.

Czy prawdą jest chęć pomocy dwóch spółek miejskich?

Tak, to jest prawda. Spółka prowadzi rozmowy na temat wsparcia sponsoringowego ze strony spółek miejskich.
Według informacji z Miasta opracowane zostały zasady sponsoringu sportowego dla spółek miejskich wraz z
informacją, że kluby piłki nożnej mogą być beneficjentami takiej współpracy. Niestety Spółka nie ma wpływu na czas
procesowania dokumentów, bądź organizacji spotkań z osobami decydującymi o takim wsparciu. Deklaracja wsparcia
jest, niestety czas dla Spółki jest większym wyzwaniem niż dla ewentualnych partnerów ze strony Miasta.
8.

Czy prawdą jest to, że piłkarze chcieli Pana pobić po przesunięciu terminu płatności?

Nie, nie jest to prawda. Piłkarze zachowują się w sposób kulturalny i nie podejmują żadnych działań sprzecznych z
zasadami dobrego wychowani, bądź prawem. Emocje wśród zawodników są zrozumiałe, jednak nie było żadnych
zachowań, które były by sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, bądź wyrażały brak szacunku dla innego
człowieka.
9.

Czy w tym sezonie klub może awansować do II ligi? Na DS pojawił się tekst z którego wynikało że przez brak
juniorów nie możemy.

Sportowo taki wynik jest możliwy dopóki piłka w grze. Jeśli chodzi o wymogi licencyjne to sprawa jest trudniejsza i
kryteria licencyjne jasno określają co musimy zrobić jako klub, aby je spełnić.
10. Zakłada Pan wizję ogłoszenia upadłości?
Nie, nikt nie zakłada takiej wizji. Niestety, niektóre wymogi formalne wynikające z przepisów mogą spowodować
zagrożenie karne dla Zarządu, jeśli intencjonalnie będzie działał mając wiedzę, że klub nie może regulować swoich
zobowiązań. Aby tego uniknąć konieczna jest współpraca wszystkich Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu bez
oglądania się na partykularne interesy każdej ze stron.

