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POLONIA WARSZAWA - KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN

Sekcja męska, podobnie jak sekcja kobiet, wywodzi się z założonej
w 1925 r. Sekcji Gier Sportowych w Klubie Sportowym Polonia Warsza-
wa. Mistrz Polski z 1958 roku i aż 10-krotny wicemistrz Polski. Druży-
na Czarnych Koszul rozegrała łącznie 44 sezony w ekstraklasie.
W rozgrywkach sezonu 2021/2022 wygrała wszystkie 36 meczów
w 2. Lidze i bez porażki awansowała do 1. Ligi - na zaplecze ekstraklasy.
Hala domowa: OSiR Wola, Hala „Koło”, ul. Obozowa 60, Warszawa

POLONIA WARSZAWA - KOSZYKÓWKA KOBIET

Sekcja założona w 1925 roku, dwukrotnie sięgała po mistrzostwo Polski
(‘34 i ‘35) oraz czterokrotnie była wicemistrzem (‘33, ‘37, ‘49, ‘76).
W rozgrywkach cyklu 2021/2022 Czarne Koszule zajęły 7. miejsce
w Polsce. W obecnym sezonie są jedynymi przedstawicielkami
Warszawy na najwyższym szczeblu rozgrywek. Koszykarki Polonii
są reprezentantkami Polski w koszykówce 3x3 i 5x5.
Hala domowa: Centrum Sportu Wilanów, ul. Wiertnicza 26A, Warszawa

Koszykówka Polonii Warszawa Patronat

CzarneKoszule

W 2025 roku koszykówka Polonii Warszawa będzie obchodziła 100-lecie swojego
istnienia.

Jest to dla nas również okazja do reaktywowania instytucji mecenatu (patronatu) -
jednego z najbardziej tradycyjnych sposobów wspierania sportu.

Nasze oba podmioty są nowoczesnymi organizacjami pozarządowymi
(NGOs), działającymi w formie spółek z o.o. non-profit, realizującymi zadania
pożytku publicznego. Głównym celem naszej działalności jest wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu.

Chcielibyśmy uczcić stulecie wraz z licznym gronem patronów. Dlatego już dziś
zapraszamy instytucje i osoby fizyczne do wybrania patronatu - tradycyjnej formy
wspierania sportu wypełniającej jednocześnie nowoczesne cele z zakresu CSR i ESG.

ZOSTAŃ PATRONEM KOSZYKÓWKI
POLONII WARSZAWA!

Klub Sportowy Polonia Warszawa jest jednym z tradycyjnych symboli warszawskiego,
mazowieckiego i polskiego sportu. Klub został utworzony w 1911 roku, zyskując po pewnym czasie znany

w całej Polsce przydomek „Czarne Koszule”. Na początku w ramach klubu działały dwie sekcje:
piłkarska oraz lekkoatletyczna. W następnych latach stopniowo zwiększano liczbę dyscyplin,

które uprawiano w Polonii. Największe sukcesy odnosiły sekcje: piłkarska, koszykarska
(mężczyzn i kobiet), szachowa oraz pływacka. Z Polonii wywodzą się tacy polscy

sportowcy, jak m.in.: Irena Szewińska, Władysław Komar, Waldemar Marszałek oraz
Władysław Szczepaniak.
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ZOSTANIEPATRONEM

Jako wyraz wdzięczności za wsparcie:

» Podziękujemy Patronowi w naszych mediach
społecznościowych;

» Umieścimy logo Patrona na naszych stronach www;

» Opiszemy działalność Patrona, opublikujemy wywiad,
na łamach kwartalnika Magazyn Czarne Koszule;

» Przekażemy zaproszenia na wszystkie wydarzenia
klubowe dedykowane Patronom.
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PODPISANIEUMOWY

Po wyborze formy Patronatu następuje podpisanie:

» Umowy cyklicznej darowizny w wysokości
2000 zł miesięcznie lub

» Umowy na usługi promocyjne polegające na
lokowaniu logo Patrona na naszych stronach www.
Umowa rozliczana jest fakturą VAT na kwotę co
najmniej 2000 zł netto miesięcznie.
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WYBÓRFORMYPATRONATU

W zależności od potrzeb Patronat może mieć formę:

» Comiesięcznej cyklicznej darowizny na nasze cele
statutowe;

» Umowy na usługi promocyjne realizowanej w ramach
działalności gospodarczej.

Patronat Sportowy
Patronat (mecenat sportu) to tradycyjny sposób wspierania sportu jako działalności
pożytku publicznego. W przypadku osób fizycznych ma charakter filantropii i dobroczynności.
Natomiast osoby prawne i instytucje poprzez patronat nad sportem mogą realizować cele
zrównoważonego rozwoju w ramach raportowania ESG (E - środowisko, S - społeczna odpowiedzia-
lność, G - ład korporacyjny).

Naszym Patronem może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna. Patronat może mieć charakter
comiesięcznej darowizny lub umowy promocyjnej (rozliczanej comiesięczną fakturą), obejmującej
lokowanie logo Patrona w naszych mediach. Aby zostać Patronem, wystarczą trzy poniższe kroki:



Oficjalne profile
@skkpolonia - koszykówka kobiet

@kkspolonia - koszykówka męska

www.poloniawarszawa.com

Prezes Zarządu (obie sekcje)

lukasztusinski@poloniawarszawa.com

+48 501 076 906

Fot. Krawczyk.photo, Adrian Stykowski Fotografia i KKS Polonia Warszawa

Łukasz Tusiński

KONTAKT


