
 
 

 



 
 

 

STRATEGIA ROZWOJU MKS WICHER KOBYŁKA 

 

HISTORIA KLUBU (w skrócie) 

Klub powołano w 1926 roku. Założycielami Wichru byli Saturnin Czarzasty, Jan Siwek, Cezary Zadora i 

Teodor Zagańczyk. Początkowo funkcjonował, jako Promień Kobyłka, od 1932 roku aż do 1963 

wielokrotnie zmieniał nazwę (Kobyłkowski Klub Sportowy, KS Płomień, KS Z.Z. Kolejarz, KS 

Związkowiec, Międzyzakładowy Klub Sportowy Wicher). W pierwszych latach działały w nim sekcje: 

piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i łucznictwa. W latach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych rozwijała 

się lekkoatletyka. Obecnie istniejące sekcje to wiodąca piłka nożna oraz kickboxing i trójbój siłowy. Na 

przestrzeni tego czasu klub świętował wiele lokalnych sukcesów oraz był miejscem gdzie przewinęło 

się wielu utalentowanych zawodników i trenerów. MKS Wicher Kobyłka to klub w którym zawsze 

dużą rolę odgrywają wspierające działanie klubu władze Miasta i mieszkańcy.  

Dbając o rozwój nie zapominamy o tym, co od jakiegoś czasu jest i zawsze będzie wizytówką MKS 

Wicher Kobyłka, czyli wychowywanie kolejnych pokoleń młodych ludzi w sportowym duchu fair play 

dbając o ich prawidłowy rozwój fizyczny. Całe szkolenie dzieci i młodzieży odbywa się w Akademii 

MKS Wicher Kobyłka. Zgodnie z tradycją, a zarazem według nowoczesnych wzorów i własnego 

programu kształcimy w niej ponad 360 zawodników i zawodniczek. Wierzymy w to, że 

wychowankowie akademii sukcesywnie będą trafiali do pierwszej drużyny, a dla wybitnych jednostek 

klub  będzie trampoliną do profesjonalnej kariery sportowej.  

W 2026 roku klub będzie świętował obchody 100 rocznicy powstania! 

 

LOKALIZACJA 

Klub nie posiada własnej bazy szkoleniowej. Dzięki ścisłej współpracy z Urzędem Miasta, mamy 

możliwość z korzystania z obiektów OSiR w Kobyłce, który udostępnia boiska oraz zaplecze 7 dni w 

tygodniu. W okresach zimowych, oddzielnymi umowami wynajmu, klub korzysta także z hal i boisk 

sportowych udostępnianych przez dyrektorów szkół. 

 

ODBIORCA i jego charakterystyka 

- mieszkaniec Kobyłki 

- rodzice  



 
 
- dzieci i młodzież 

- sympatycy klubu 

Są to osoby: 

- WYMAGAJĄCE – większość osób odbiera ofertę klubu jako zadawalającą, bezpieczną dla dzieci i 

kibiców, oczekującą na możliwość wprowadzenia więcej atrakcji np. podczas meczy, catering, sklep z 

gadżetami klubowymi; 

- TOWARZYSKIE I ZAANGAŻOWANE – mecze dzieci i młodzieży oglądane w rodzinnej atmosferze, 

większość informacji o życiu klubu kibice i sympatycy czerpią z Internetu (oficjalny fanpage z ponad 

3250 osobami obserwującymi i strona www), chętnie uczestniczą w dyskusjach, komentują i biorą 

czynny udział w akcjach organizowanych przez klub 

Klub zawsze może liczyć na wsparcie lojalnych kibiców, jest postrzegany jako miejsce dobrej zabawy 

dla ich dzieci, gdzie wynik sportowy dziecka nie jest najistotniejszym elementem, a jego rozwój i 

zdrowie. Przez to budzi ogólną sympatię i ma pozytywny odbiór. 

 

ANALIZA KLUBU 

ANALIZA SWOT 

Analiza organizacji i jej postrzegania oparta na zebraniu opinii własnych, sympatyków Klubu, 

zawodników i  osób związanych z Klubem. Dzięki zebranym informacjom można wywnioskować: 

 

SILNE STRONY  

• Tradycja, historia, sukcesy na szczeblu lokalnym 

• Rodzinna atmosfera  

• Bliski kontakt kibiców z Klubem  

• Bezpieczeństwo  

• Lokalizacja  

• Neutralne stosunki z innymi Klubami  

• Wizerunek klubu przyjacielskiego  

• Wychowanie i szkolenie młodzieży  

• Klub, który budzi sympatię  

• Klub jako organizator profesjonalnych, międzynarodowych turniejów piłkarskich 

 



 
 
SZANSE  

• Obecny wynik sportowy  

• Standardy pracy i organizacji w fazie rozwoju 

• Potencjał ludzki i zaangażowanie pasjonatów wokół Klubu  

• Brak negatywnych emocji wobec Klubu  

• Zainteresowanie nowych członków klubu i kibiców ciekawą ofertą  

• Kształtowanie się nowej wewnętrznej organizacji  

• Możliwość budowy Klubu w oparciu o nowoczesny model funkcjonowania  

• Transparentność  

• Rozwój innych sekcji (kickboxing, trójbój siłowy)  

 

SŁABE STRONY  

• Niedobory infrastrukturalne – brak własnych obiektów 

• Konieczność wynajmowania obiektów na treningi 

• Brak siedziby z prawdziwego zdarzenia  

• Niedopracowany do końca plan szkolenia oparty na nowoczesnych modelach sportowych 

 

ZAGROŻENIA  

• Nierozwinięta i niezrównoważona struktura przychodów, mająca wpływ na budżet oraz na 

niedostateczną liczbę trenerów 

• Przeciągający się brak możliwości na rozwój bazy szkoleniowej  

• Brak możliwości dostępu do pełnej oferty wszystkim zainteresowanym  

 

WNIOSKI Z ANALIZY SWOT 

Główne zagadnienia (cele) istotne z perspektywy funkcjonowania Klubu:  

• infrastruktura jako aspekt wiodący w organizacji Klubu  

• pozyskanie licznej, zaangażowanej grupy odbiorców oferty oraz kibiców  

• wykreowanie organizacji pracy pod kątem sportowym i  realizującym cele społeczne 

• zapewnienie stabilnych źródeł finansowania  

• wprowadzenie nowoczesnego modelu sportowego mającego wpływ na jeszcze lepszy rozwój 

zawodnika 

Podstawową sprawą dla każdego klubu sportowego jest jego infrastruktura, która będzie filarem 

dalszego rozwoju. Ograniczenia z miejscami do trenowania stanowi problem sportowy (klub nie może 

zapewnić prawidłowego rozwoju sportowego wszystkim zawodnikom) oraz społeczny (osiągnięcie 

limitu spowoduje brak możliwości przyjęcia nowych wychowanków) 



 
 
Chcielibyśmy, żeby klub tętnił życiem nie tylko podczas meczy. Chcemy, żeby to było miejsce w 

którym można budować jeszcze większą społeczność, realizować swoje plany, pomysły oraz 

angażować się w akcje społeczne z prawdziwego zdarzenia. 

Klub ma być nowoczesnym miejscem pracy i realizowania swoich pasji zawodowych. Dzięki takiemu 

podejściu będziemy w stanie przyciągać nie tylko kolejne talenty sportowe, ale również ambitne 

osoby, które zaangażują się w proces wspierania Klubu w jego działaniach. 

Wierzymy w to, że dobra współpraca z Miastem pozwoli na realizację tych planów. 

Żaden profesjonalny klub piłkarski nie jest w stanie funkcjonować bez solidnego zaplecza 

finansowego . Dbamy o to, żeby być coraz bardziej samodzielni finansowo. Często mówimy o 

partnerstwie bo współpracę Klubu z podmiotami postrzegamy w takich właśnie kategoriach: 

wzajemnych korzyści i sytuacji opartych na zasadzie „win – win”. 

Zdajemy sobie sprawę ze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).  

Planujemy również rozwijać sprzedaż gadżetów, pamiątek, koszulek itp.  Dzięki temu moglibyśmy w 

stanie generować wyższe przychody z działań marketingowych.  

Szkolenie w każdym wieku pozostaje podstawowym celem działalności MKS Wicher Kobyka. Nasza 

aktywność polega tu zarówno na dbaniu o jak najlepszy wynik sportowy pierwszej drużyny oraz 

zespołu rezerw (pika nożna), indywidualne sukcesy zawodach i turniejach (kickboxing i trójbój siłowy) 

Ale głównym zadaniem jest systematyczne podnoszenie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży w 

klubie. 

 

MISJA I WIZJA KLUBU 

Misja – klub miejscem w którym mieszkańcy Kobyłki i okolic mogą realizować swoje cele sportowe, 

zapewniającym prawidłowy rozwój fizyczny, trampoliną do profesjonalnego sportu, uczy i 

wychowuje. 

Wizja – miejsce spotkań sportu i społeczności lokalnej, które inspiruje i motywuje do różnych działań. 

Długoterminowym założeniem do strategii sportowej jest: 

- piłka nożna – rozwój młodych zawodników (nie wynik sportowy) oraz w seniorach granie w 

możliwie jak najwyższej klasie rozgrywkowej gdzie kadrę stanowią w głównej mierze wychowankowie 

Akademii 

- kickboxing i trójbój siłowy – wytrenowanie zawodników mogących osiągać najwyższe cele sportowe 

nie tylko na arenie krajowej. 

Kształtowanie wizerunku MKS Wicher Kobyłka opieramy na kilku fundamentach.  

- Dbamy o historię i tradycję Klubu 



 
 
- Wiemy, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu 

- Klub realizujący szereg inicjatyw okołosportowych, skierowanych do społeczności lokalnej, 

zaangażowany społecznie 

 

 

ODBIORCY STRATEGII 

Klub funkcjonuje w określonym otoczeniu na które oddziałuje. Jako MKS Wicher Kobyłka mamy 

świadomość naszego otoczenia. Dlatego na poziomie strategicznym i taktycznym chcemy być 

istotnym i wiarygodnym partnerem dla instytucji publicznych, społeczności lokalnej, jak i dla 

podmiotów gospodarczych. Zależy nam aby Klub rozwijał się współtworząc efektywną synergię trzech 

obszarów: 

MIASTO – SPOŁECZNOŚĆ – BIZNES 

 

MODEL KLUBU A OPCJE FINANSOWANIA 

Powyższe modelowanie Klubu niesie ze sobą szanse w postaci dywersyfikacji źródeł przychodów. 

MIASTO  

- Infrastruktura dostosowana do poziomu rozgrywek i do potrzeb Klubu 

- Dotacje na sport dzieci i młodzieży 

- Dotacje społeczne  

- Różne inicjatywy  

SPOŁECZNOŚĆ / KIBICE 

- oferta cateringowa 

- Merchandising 

- Donacja na rzecz organizacji (aspekty lojalnościowy) 

BIZNES 

- Partnerstwo biznesowe 

- sponsoring 

- wymiana doświadczeń 

- świadczenia reklamowe 

- CSR 

 

KORZYŚCI 



 
 
Dla miasta 

- podmiot coraz bardziej samodzielny finansowo 

- klub jako „operator” inicjatyw społecznych w powiązaniu z instytucjami miejskimi 

- aspekt wizerunkowy – najstarszy istniejący klub piłkarski w Kobyłce 

- promocja za sprawą kanałów komunikacji i mediów 

- dbanie i gospodarowanie obiektem w trosce o faktyczne służenie mieszkańcom (obiekt, który „żyje” 

między meczami). 

Dla społeczności 

- rozrywka sportowa na dobrym poziomie z atrakcyjną wartością dodaną w postaci szeregu 

angażujących inicjatyw  

- stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do realizacji pasji i zainteresowań (sportowych, zawodowych, 

hobbystycznych) 

- zadbanie o marginalizowanych, wykluczanych  

_ opcja włączania się w istotne projekty nadające sens (wolontariat, troska o środowisko, pomoc 

słabszym). 

Dla biznesu 

- społeczna odpowiedzialność biznesu 

- angażowanie w sprawy społeczeństwa lokalnego 

- elastyczne podejście w kreowaniu projektów marketingowych (dedykowanie dla konkretnego 

biznesu) 

- zasięgi medialne oraz potencjał promocyjny skorelowany z jakością sportową 

 

CO ZROBIĆ ŻEBY WDROŻYĆ ZAŁOŻENIA 

INFRASTRUKTURA – budowa klubu bez odpowiedniego zaplecza treningowego z prawdziwego 

zdarzenia jest skazana na niepowodzenie. 

Czego potrzebujemy: 

infrastuktura związana ze szkoleniem dzieci i młodzieży (Akademia), miejsca do trenowania cały rok, 

szatnie, biuro, sala spotkań, punkt gastronomiczny, przestrzeń dla gości honorowych „VIP”, 

pomieszczenia magazynowe na sprzęt,).  

SPOŁECZNOŚĆ – grupa odbiorców, dla których klub realizuje ofertę 

- pozyskiwanie nowych sympatyków i aktywizowanie obecnych  

- tworzenie efektywnej platformy komunikacji (docieranie do grup docelowych) 

- opracowanie formuły tzw. dnia meczowego 

- silniejsze zaangażowanie Klubu w potrzeby mieszkańców (oferta + zespół operacyjny) 

- zaznaczanie obecności Klubu w przestrzeni miejskiej jako wiodącego w konkretnych dyscyplinach 



 
 
ORGANIZACJA – stworzenie docelowego kształtu zespołu, wypracowanie procedur 

- rekrutacja osób zdolnych zrealizować założenia niniejszego planu 

- przyjęcie trybu projektowego (podział obowiązków, realizacja zadań, podsumowanie efektów) 

- wypracowanie motywującej organizacji pracy 

 

 

 

 


