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MISJA
Misją klubu Hutnik Warszawa jest rozwijanie i promowanie 

sportu w dzielnicy Bielany, w Warszawie oraz w regionie i całym 
kraju poprzez dążenie do jak najwyższego poziomu sportowe-
go klubowych sekcji z zachowaniem zasad fair play oraz w duchu 
sportowej rywalizacji. Nadrzędnym celem klubu jest wychowanie 
młodzieży z poszanowaniem wszelkich zasad etyki, a także promo-
wanie zdrowego stylu życia.

WIZJA
Hutnik Warszawa to druga siła sportowej Warszawy, wyzna-

czająca nowe trendy w stołecznym sporcie.

WARTOŚCI
 • poszanowanie dla zasad fair play;
 • innowacyjność – wyznaczamy nowe trendy;
 • otwartość – jesteśmy otwarci na rodziny, u nas każdy  

    znajdzie miejsce dla siebie;
 • współpraca – dzielimy się wiedzą i uczymy się od siebie;
 • orientacja na cel – przed każdym sezonem 
    wyznaczamy jasne cele i dążymy do ich realizacji;
 • transparentność – nasza działalność opiera się o jasne  

    i klarowne zasady;
 • pasja – klub tworzony jest z pasji do sportu, a nie chęci  

    osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych.



Sport seniorski

i mieszkańcy
Dzieci i młodzież

Co kluby seniorskie dają społeczności?

wzorce,
rozwój 

osobisty

rozrywka,
zdrowy 

tryb życia

BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ!
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HISTORIA
Dziś Hutnik Warszawa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 

marek sportowych nie tylko w stolicy, ale i w kraju. Klub, którego 
oficjalna historia nierozłącznie wiąże się z datą 21 kwietnia 1957 
roku, kiedy to doszło do pierwszego wytop stali w Hucie Warszawa, 
a zatem 60 lat temu. W 1957 roku powołano oficjalny komitet do 
zorganizowania klubu na ternie huty. Tym samym 21 kwietnia, do 
którego dziś odwołuje się klub, powołano koło sportowe Hutnik. 
Co ciekawe była to zmiana kosmetyczna, bo tak naprawdę zmie-
niono jedynie nazwę dotychczasowej organizacji bez porozumienia           
z dotychczasowym kierownictwem klubu.

Rok później, 25 listopada 1958 roku, doszło do powołania Klubu 
Sportowego HKS Warszawa, pierwszym prezesem klubu wybrano 
Władysława Józwę. Klub posiadał sekcje: piłki nożnej, siatkówki, 
tenisa stołowego.

W oficjalny klubowych przekazach i wydawanych przez orga-
nizację broszurach zaczęto nawiązywać do fuzji kół sportowych 

ZS Budowlani i 
ZS Stal. Wtedy 
też zespół miał 
zostać zgłoszo-
ny do rozgry-
wek WOZPN. 
Już w pierw-
szym sezonie 
drużyna wywal-
czyła awans 
z C-klasy do 
B-klasy. Zresz-
tą o sukcesach 
piłkarzy można 
było przeczy-
tać w gazecie 



wydawanej przez pracowników Huty Warszawa w specjalnej rubry-
ce „Ze sportu”. Drużyna w rozgrywkach występowała pod nazwą 
Stal Huta Warszawa i w swoim premierowym występie na ligo-
wych boiskach pokonała chociażby Spartę Prasa (3:0), Stal FSO 
(4:1), Start Żoliborzankę (5:2), czy też Budowlanych Ochota (6:2). 
W kolejnym sezonie klub wystąpił pod nową nazwą - Koło Sporto-
we Hutnik, w lidze uplasował się na 10. miejscu. Na awans kibice 
musieli poczekać do sezonu 1962/63, kiedy to pięcioma punktami 
wyprzedzili Elektryczność Warszawa. W A-klasie, która była wów-
czas czwartym poziomem ligowym, drużyna występowała przez 
dwa sezony, by ostatecznie wywalczyć awans do ligi okręgowej. W 
niej zespół zanotował 8. miejsce i spadł do ligi okręgowej. Stało się 
to za sprawą reorganizacji, jaka wówczas nastąpiła. Liga okręgowa 
stała się czwartym poziomem rozgrywkowym. Kolejna promocja 
to sezon 1972/73, kiedy to zespół awansował do... ligi okręgowej. 
Ponownie miała miejsce reorganizacja, liga okręgowa stała się 
trzecim poziomem ligowym. 
Przez kolejne dziesięć lat pił-
karze „Dumy Bielan” grali na 
trzecim szczeblu rozgrywek, 
by wreszcie wywalczyć awans 
do drugiej ligi. Niestety, zespół 
utrzymał się w niej tylko jeden 
sezon. Następnie grano ze 
zmiennym szczęściem.

W najnowszej historii, w 
sezonie 1986/87 Hutnik zagrał 
w drugiej lidze, by rok póź-
niej ponownie grać w trzeciej.        
W sezonie 1990/91 wrócił w 
szeregi ligowców, po czym 
spadł z ligi, wywalczył kolejny 
awans i tym razem na cztery 
lata zagościł na zapleczu eks-
traklasy. Najwyżej był szósty              



w sezonie 1992/93. Trzy lata później spadł do trzeciej ligi. Od 
tej pory Hutnikowi wiodło się różnie. W sezonie 2003/04 spadł 
do Mazowieckiej Ligi Seniorów, która była wówczas piątym 
poziomem rozgrywek. Dwa lata później piłkarze z Marymonc-
kiej wrócili do czwartej ligi, a w sezonie 2010/11 wywalczyli 
awans na trzecioligowe boiska. Jako beniaminek Hutnik zajął 
13. miejsce, tuż 
nad strefą spad-
kową. Niestety, ze 
względu na kło-
poty finansowe 
klub został karnie 
zdegradowany do 
najniższej klasy 
rozgrywkowej.

W 2012 roku 
powołano nowy pod-
miot, kontynuator 
tradycji Hutnika – 
Spółka Sportowa 

Hutnik Warszawa 
Sp. z o.o. Hutnik 
rozgrywki rozpo-
czął od B-klasy.

•



KALENDARIUM 2010-2018
• Działania w klubie przejmują obecne władze Hutnika Warszawa
• Czerwiec 2010 – Maciej Purchała zostaje prezesem BKS 

Hutnik Warszawa.
• Maj 2011 – Awans Hutnika, w pierwszym sezonie prezesury 

Macieja Purchały, do III ligi.
• Lipiec 2012 – Utrzymanie w III lidze. BKS Hutnik nie otrzy-

mał licencji z powodu zadłużenia poprzedniego zarządu klubu 
wobec ZUS i US. Powstaje Spółka Sportowa Hutnik Warszawa  
Sp. z o.o. Zespół rozpoczyna rozgrywki od najniższej klasy roz-
grywkowej – B Klasa (spadek o cztery poziomy).

• Październik 2012 - powstaje sekcja koszykówki kobiet, któ-
ra swoje mecze rozgrywa na poziomie II ligi. Już w debiutanckim 
sezonie zespół wywalczył awans do turnieju półfinałowego.

• Maj 2013 – Awans z B Klasy. Historyczny sukces. Hutnik 
wygrał wszystkie mecze, zdobył aż 188 bramek i przez całe roz-
grywki nie stracił ani jednej bramki.

• Lipiec 2013 – W wyniku nowego prawa PZPN, Hutnik jako 
zasłużony klub i w związku z olbrzymim potencjałem sporto-
wym, awansował bezpośrednio z B Klasy, o dwa poziomy, do Ligi 
Okręgowej.



KALENDARIUM 2010-2018
• Kwiecień 2014 - koszykarki Hutnika w znakomitym stylu 

wygrywają turniej półfinałowy II ligi, a w turnieju finałowym pre-
zentują wysoki poziom, ocierając się o awans do I ligi.

• Maj 2014 – W pierwszym sezonie Ligi Okręgowej awans pił-
karzy do IV ligi.

• Październik 2014 - powstaje sekcja koszykówki meżczyzn, 
która swoje mecze rozgrywa w III lidze.

• 2015 - powstanie nowych sekcji w klubie m.in. crossmitona, 
w którym zawodniczki Hutnika zdobywają, w deblu, tytuł Mistrzyń 
Świata. Z czasem następuje rozwój o takie dyscypliny jak kultury-
styka, triathlon, jeździectwo, koszykówka 3x3, sporty motorowe, 
sporty walki, OCR.

• Kwiecień 2016 - sekcja koszykówki mężczyzn przegrywa 
rywalizację w turnieju finałowym o II ligę.

• 2017 - klub obchodzi 60-lecie istnienia.
• Kwiecień 2017 - przebudowana sekcja koszykówki mężczyzn 

wywalczyła awans do II ligi.
• Czerwiec 2017 - sekcja piłkarska spada do Ligi Okręgowej. 

Do utrzymania zabrakło jednego punktu.
• Październik 2017 - z okazji 60-lecia klubu zostaje zorga-

nizowany Przeszkodowy Bieg Hutnika, jedyny na świecie bieg, 
odbywający w czynnym zakładzie produkcyjnym (Huta Warszawa).

• Kwiecień 2018 - w debiutanckim sezonie koszykarze awan-
sują do play-off II ligi. Powstaje drużyna rezerw.

• Czerwiec 2018 - piłkarze Hutnika Warszawa wracają do IV 
ligi.



STRUKTURA ORGANIZACYJNA  
   KLUBU

1. Spółka Sportowa Hutnik Warszawa
Główna organizacja klubu Hutnik Warszawa odpowiada za więk-

szość działań, ze szczególnym uwzględnieniem seniorskich drużyn 
piłki nożnej.

 
2. Fundacja Hutnik 1957
Organizacja pozarządowa powołana dla realizacji społecznych 

celów klubu Hutnik Warszawa. W głównej mierze realizuje zadania 
powierzone przez jednostki samorządowe oraz wspiera działalność 
organizacyjną klubu.

3. Stowarzyszenie Akademia Hutnika Warszawa
Stowarzyszenie zostało powołane dla wyodrębnienia działalności 

klubu związanej ze szkoleniem w zakresie piłki nożnej dla młodzie-
ży. W ramach Akademii prowadzone są również działania związane 
z siatkówką.

4. MUKS Basket Warszawa
Organizacja odpowiadająca za sekcję koszykówki w Hutniku 

Warszawa. Prowadzi zarówno drużyny seniorskie, jak i szkolenie 
grup młodzieżowych



WIZJA KLUBU

W sezonie 2001/2002 w rozgrywkach centralnych uczestniczy-
ło siedem warszawskich klubów (obecnie odpowiednik Ekstraklasy,     
I ligi, II ligi) były to Legia, Polonia (1 liga – odpowiednik Ekstra-
klasy), Gwardia, Okęcie, Hutnik (II liga – odpowiednik I ligi), 
Polonia II, Legia II (II liga odpowiednik obecnej II ligi).

Obecnie w rozgrywkach ogólnopolskich Warszawę reprezentuje 
tylko Legia. 

Zestawmy teraz Bielany (130 tysięcy mieszkańców), Pruszków 
(60 tysięcy mieszkańców), Łomianki (16 tysięcy mieszkańców). 

• Bielany grają w IV lidze okręgowej piłki nożnej – Hutnik,      
II lidze koszykówki mężczyzn – Hutnik, Sparta Warszawa – II liga 
siatkówki żeńskiej;

• Pruszków ma drużynę w II lidze piłki nożnej, w IV lidze piłki 
nożnej, w I lidze koszykówki mężczyzn, w I lidze koszykówki kobiet;

• Łomianki mają Ekstraklasę kobiet w koszykówkę, I ligę kobiet 
oraz IV ligę w piłce nożnej.

Na pierwszy rzut oka widać słabość warszawskiego sportu. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę parametry ekonomiczne jak np: PKB per 
capita to okażę się, że różnice dramatycznie się pogłębiają.

Dlaczego tak słabo wypadamy na tle pozostałej części woje-
wództwa mazowieckiego? 

Czy warszawiacy chcą silnego sportu seniorskiego w stolicy?  
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest bardzo prosta – zespołowy 

sport seniorski bez wsparcia władz nie ma szans na egzystencje. 
Nie jest przypadkiem, że Legia jest jedynym warszawskim wielo-
sekcyjnym klubem, który liczy się na mapie Polski. W Pruszkowie i 
Łomiankach sport seniorski wspierają lokalne samorządy.

Warszawskie kluby w tym nasz Hutniczek mają marginalne 
wsparcie władz, czego nam brakuje, a nasi przeciwnicy mają:

• brak infrastruktury bądź preferencyjnych stawek i terminów 
wynajmu obiektów miejskich;

• brak wsparcia finansowego przy organizacji dnia meczowego;
• ograniczone możliwości zakładania grup dziecięcych i młodzieżowych.
Odpowiedź na drugie pytanie jest następująca - Hutnik War-

szawa miał najwyższą frekwencje wśród zespołów IV ligowych              



w województwie mazowieckiej i jedną z najwyższych ze wszystkich 
mazowieckich klubów.

Mamy bardzo aktywnych kibiców, którzy udzielają się w mediach 
społecznościowych. Nasze barwy klubowe są widoczne w Warszawie.

Hutnik jest już stylem życia – oprócz piłki nożnej i koszykówki – 
jesteśmy obecni w 

• sportach walki, w koszykówce 3x3, w kulturystyce, w triathlo-
nie i innych sportach;

• szkolimy dzieci i młodzież;
• organizujemy eventy dla mieszkańców Bielan i Warszawy.
Rzeczywistość pokazuje, że jesteśmy potrzebni – odpowiadamy 

na zapotrzebowanie społeczeństwa.
Nasz zespół na co dzień działa na rzecz sportu – jesteśmy ideal-

nym partnerem dla władzy.
Z naszej strony mamy do zaproponowania władzom miasta/dzielni-

cy kompromis w kwestii finansowania sportu seniorskiegos: 
a) Infrastruktura do treningów – za darmo od samorządu;
b) Dzień meczowy – połowę płaci samorząd/połowę płacą kibice;
c) Pozostałe koszty – są finansowane przez biznes prywatny, 

sympatyków i kibiców;
W średnim okresie (1-3 lata) – będziemy chcieli odzyskać nasze 

historyczne tereny pod zarządzanie, to jest warunek, żeby Hutnik 
zaistniał na mapie Polski. Dziś jesteśmy tam tylko gościem, tablicz-
ka z napisem Hutnik przy wjeździe na ul. Marymoncką bardzo prze-
kłamuje stan faktyczny.

Zespół Hutnika
Hasik Michał
Jurkiewicz Wojciech
Karasek Jędrzej
Olesiewicz Axel
Olesiewicz Iwona
Olesiewicz Marek
Popek Przemysław
Pstrokoński Rafał
Purchała Aleksandra
Purchała Maciej
Purchała Piotr
Średniawa Kamil



KARUZELA, KARUZELA    
   NA BIELANACH, CO NIEDZIELA!!!

Hutnik Warszawa ma do zaproponowania coś absolutnie 
unikalnego w skali Warszawy. Mamy piękne tereny, które 
szczęśliwie nie trafiły w ręce deweloperów lub nie zostały 
przeznaczone pod galerię handlową!

Co zrobimy?
Damy Warszawiakom nową opcję na spędzanie czasu w week-

end. Sport, kultura, emocje, rozwój - tak w skrócie można przed-
stawić nasze plany. Chcemy żeby w weekend tereny Hutnika żyły 
od pierwszego brzasku po ciemną noc.

5:00 - słońce powoli wstaje - Orzeł Bielik przelatujący nad 
terenami podziwia nowoczesny obiekt sportowy - 3 boiska do piłki 
nożnej, hala sportowa, obiekty klubowe, boiska do innych spor-
tów zespołowych - jest dużo zieleni oraz barw Hutnika. Pomarańcz         
i czerń są bardzo widoczne! Hutnik!!! HKS!!!

6:00 - pierwsi biegacze meldują się na naszych terenach – bie-
gają, a na stacjach w lesie robią przerwy na ćwiczenia. 

7:00 - Hutnik Warszawa OCR organizuje poranny rozruch dla 
seniorów! 

8:00 - zaczynają przybywać rodzice z dziećmi na turniej koszy-
kówki do lat 10 organizowany na naszej sali gimnastycznej. 

9:00 - wszystkie obiekty sportowe już są zajęte - odbywają się 
treningi i turnieje.    

10:00 - zaczynają przybywać food trucki!  
11:00 - pierwszy zespół Hutnika rozpoczyna mecz w pierwszej 

lidze piłki nożnej, trybuny pękają w szwach, 3000 kibiców gorąco 
dopingujących swoich zawodników.

12:00 - Samo południe - zaczyna się turniej boksu pod chmurką 
przygotowany przez KnockOut Gym.   

13:00 - Hutnik wygrywa mecz piłkarski, zaczynają  rozgrzewać 
się Hutnik Sharks - drużyna futbolu amerykańskiego! Równolegle 



rozpoczyna się ogólnopolski turniej w piłkę nożną U-14. Akademia 
Hutnika wystawia 2 zespoły.  

14:00 - inauguracja wystawy młodych impresjonistów rozpo-
czyna się od lampki Szampana w budynku klubowym. 

15:00 - na 4 boiskach do streetballu rozpoczyna się między-
narodowy turniej koszykówki Warsaw Team by Hutnik. 

16:00 - strefa rodzinna pęka w szwach - karuzele się kręcą - 
Panda bawi dzieci - foodtrucki są oblężone.  

17:00 - futboliści wygrywają, turniej boksu kończy się - na sce-
nie pojawiają się warszawscy raperzy.   

18:00 - na sali gimnastycznej rozpoczyna się mecz pierwszo-
ligowych koszykarzy MUKS Hutnik, którzy mierzą się z Polonią 
Warszawa. Emocje z każdą minutą idą w górę. Na widowni kom-
plet widzów.     

19:00 - na scenę wchodzi Perfect - ktoś widział Roberta 
Lewandowskiego w tłumie!!!    

20:00 - koszykarze wygrywają swój mecz - wracamy na fotel 
lidera w tabeli. Burmistrz Dzielnicy Bielany wręcza nagrodę dla MVP 
zawodów.     

21:00 - strefa foodtrucków jeszcze działa, jest dużo chętnych - 
od godziny sztuczne oświetlenie spowija mrok. 

22:00 - kończy się pierwszy dzień turnieju 3x3 - wszyscy prze-
noszą się do strefy koncertowej, foodtrucków i budynku klubowego.

23:00 - po ciężkim dniu - pełnym emocji - odpalamy pokaz 
fajerwerków!!! Niech żyje sport i dobra zabawa. Hutnik Warszawa 
dziękuje za wspólne emocje!     

Nie kłócimy się między sobą, współpracujemy tworzymy lokalną 
społeczność, rozwijamy się - taka właśnie jest Bielańska Rodzina!!! 
    

A co weekend coś nowego - „Karuzela, karuzela na Bielanach, co 
niedziela”!      

Właśnie się obudziłem - wszystkie zarodki mamy - tylko gdzie 
to zrobić?

Jędrzej Karasek



PIŁKA NOŻNA – WIZJA
Hutnik nadal posiada dwa zespoły seniorskie. W roku 2019 oraz 

w pierwszej połowie roku 2020, ze względu na modernizację obiek-
tu przy ul. Marymonckiej, obie drużyny zmuszone są do trenowania 
i rozgrywania meczów na innych, oddalonych o co najmniej kilka-
naście kilometrów, obiektach. Wiąże się to ze znacznym wzrostem 
kosztów na wynajem boisk.

Zespoły seniorów prowadzone są według jasno i ściśle określo-
nej wizji przez dyrektora sportowego. W pierwszym zespole co pół 
roku następują dwie, trzy roszady wśród zawodników. Najsłabsze 

ogniwa są wymienia-
ne na lepszych graczy, 
którzy wcześniej zostali 
odpowiednio wyselek-
cjonowani i wyscoutin-
gowani przez dyrektora 
sportowego oraz sztab 
szkoleniowy. Zgodnie z 
wizją, pierwszy zespół 
jest oparty przede 
wszystkim na zawodni-
kach utożsamiających 

się z klubem, dzielnicą Bie-
lany i m.st. Warszawa. W 
następnej kolejności kadra 
uzupełniana jest o młodych 
zawodników z Warszawy i 
okolic oraz o kilku doświad-
czonych zawodników, któ-
rzy są wzorem i wsparciem 
dla młodzieżowców.

Drugi zespół nazywa-
ny będzie „młodzieżową 



drużyną Hutnika”. Rywalizować w nim będą przede wszystkim mło-
dzi zawodnicy, wychowankowie klubu oraz kilku doświadczonych 
piłkarzy (wychowanków Hutnika), którzy są już u kresu swojej 
kariery, ale stanowić będą znakomity wzór dla młodzieżowców.

Sezon 2018/19 planujemy zakończyć w górnej połowie tabeli 
IV ligi. W sezonie 2019/20, zwanym przejściowym, ze względu na 
modernizacje obiektu, chcemy spróbować powalczyć o awans do III 
ligi, tak aby pierwszy mecz na nowym stadionie został rozegrany 
w III lidze.

Przez trzy kolejne sezony (2020/21, 21/22 i 22/23) planujemy 
ukończyć rozgrywki bezpiecznie, w środku ligowej stawki. W tym 
czasie zespół będzie systematycznie wzmacniany.

Rezerwy w tym cza-
sie dokonają dwóch 
awansów, do Ligi Okrę-
gowej oraz do IV ligi. 
Przez drugi zespół, do 
pierwszej drużyny sys-
tematycznie trafia co 
pół roku 2-3 najbardziej 
uzdolnionych wycho-
wanków klubu.

Od 2023 roku w 
ciągu dwóch sezonów 

planujemy uzyskać 
awans na szczebel 
centralny, do II ligi.

W 2026 roku Hut-
nik posiadać będzie 
pierwszy zespół w II 
lidze, a rezerwy w IV 
lidze. Pierwsza druży-
na w połowie opierać 
będzie się na wycho-
wankach klubu.



KOSZYKÓWKA - WIZJA
Koszykówka pragnie być sekcją zrównoważoną w klubie prowa-

dzącym działalność społecznie odpowiedzialną. Mimo iż nie brak 
nam ambicji, zwłaszcza tych sportowych, planując rozwój pragnie-
my pozostać spójnym elementem całego klubu, a szybkość rozwoju 
i ambicje współdzielić z całą społecznością Hutnika Warszawa.

Nasza sekcja to 5 głównych obszarów dla których wyznaczamy 
cele średnioterminowe (3 lata) i cele docelowe lub długoterminowe (8 
lat). Oczywiście weryfikacja możliwości będzie następowała corocz-
nie, uwzględniając zmiany zewnętrzne, jak i ewolucję sekcji. Może 
zdarzyć się, że jedne z obszarów pozostaną uprzywilejowane, a wyni-
kać to może z wielu powodów, takich jak: finanse, zlecenia publiczne, 
powierzenie zadań. W przypadku ewolucji zbliżonej do optymalnej 
podstawowe rezultaty w czasie prezentuje poniższa tabela.
Segment 

działalności
Stan obecny Perspektywa 

3 letnia
Perspektywa 

8 letnia
Szkolenie 
masowe 
dzieci i młodzieży 

Ok. 500 dzieci 
ćwiczących w ośmiu 
lokalizacjach 
w Warszawie

800 dzieci 
w dwunastu 
lokalizacjach

1000 dzieci

Szkolenie 
wyczynowe 
dzieci i młodzieży

Trzy zespoły wyczy-
nowe uczestniczące 
w rozgrywkach 
Mazowieckich U-14, 
U-12 razem z U-13 
i U-11 

Zespoły 
wyczynowe 
w 5 kategoriach

Zespoły zbiorcze 
w U-20, U-18, U- 16 
i U-14 oraz młod-
sze reprezentacje 
dzielnic razem 6 – 8 
zespołów

Liga Amatorska 
seniorów

20 zespołów 
w rozgrywkach

50 zespołów 60 – 80 zespołów

3 x 3 Grupa 10 zawodni-
ków, uczestnicząca 
w zawodach krajo-
wych i wybranych 
zagranicznych

Grupa 10 zawod-
ników, uczestni-
cząca w zawodach 
krajowych    
i zagranicznych, 
w tym tych 
najwyższej rangi

Dodatkowo 3-4 
profesjonalnych 
zawodników, gwa-
rantujących pozycje 
medalowe (wyjście 
z grupy – minimum) 
w turniejach najwyż-
szej rangi

Zespoły 
wyczynowe 
seniorów

II  i III liga Kontynuacja i eta-
powe uzupełnianie 
zespołów o wycho-
wanków, awans 
do I ligi pierwsze-
go zespołu

Czołowy zespół eks-
traklasy – udział w 
europejskich pucha-
rach, drugi zespół 
dla młodych zawod-
ników- wychowan-
ków na poziomie 
I lub II ligi



KULTURA ORGANIZACJI

1. Samowystarczalność na poziomie finansowym

2. Niezależność od polityki

3. Metrykalizm

4. Pragmatyzm

5. Postęp rok do roku

6. Fair play w biznesie i sporcie

 



CELE
2019 2020-2021 2021-2029

Uniezależnienie 
finansowe klubu      
od jego właścicieli

Zarządzanie 
obiektem (warunek 
konieczny do gry 
w ligach centralnych)

I liga piłki nożnej

Rozwój Akademii 
piłki nożnej               
i koszykówki

Koniec rewitalizacji 
obiektów Hutnika

Euroliga                   
w koszykówce

Programy partnerskie 
przygotowane wspólnie 
z samorządem

Czołowa akademia 
piłkarska

Przygotowanie planu 
zarządzania obiek-
tem Hutnika

Najlepsza akademia 
koszykówki
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA - LUDZIE

 



Sylwetki

Michał Hasik

Wojciech Jurkiewicz

Jędrzej Karasek

Axel Olesiewicz

Iwona Olesiewicz

Marek Olesiewicz

odpowiedzialny w klubie za działania o charektrze 
marketingowym, PR-owym oraz eventowym.

odpowiada za koorydnację działań związanych 
z Akademią Piłkarską, wspierac także procesy 
w działności Akademii Koszykówki.

wiceprezes ds. organizacyjny, wspiera wszelkie procesy 
związane z organizacją klubu.

założyciel Bielany Basket Ligi (komisarz ligi), wspiera 
działania związane z działalnością sekcji koszykówki.

trener młodzieżowych grup koszykówki, odpowiedzialna 
za pozyskiwanie funduszy samorządowych.

koordynuje działania związane z sekcją koszykówki, 
wytycza kierunki jej działania i rozwoju.



Przemysław Popek

Rafał Pstrokoński

Aleksandra Purchała

Maciej Purchała

Piotr Purchała

Kamil Średniawa

koordynuje działania związane z funkcjami finansowymi 
wszystkich organizacji klubu Hutnik.

prezes klubu, nadzoruje i koordynuje wszystkie procesy 
związane z funkcjonowaniem klubu.

członek zarządu, koordynuje i wspiera działania 
związane z polityką sprzedażową klubu.

odpowiada za działania PR-owe, marketingowe oraz 
eventowe, wspiera wszelkie procesy organizacyjne 
w klubie.

realizuje działania związane z mediami 
społecznościowymi klubu.

dyrektor sportowy sekcji piłki nożnej, nadzoruje 
i wyznacza kierunki jej działania.



SPONSORZY I PARTNERZY
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WYPOWIEDZI      
   SPONSORÓW I PARTNERÓW

Dzielnica Bielany
Dzielnica Bielany m.st. Warszawy od wielu lat współpracuje  

z Hutnikiem Warszawa oraz całym środowiskiem sportowym zwią-
zanym z klubem. Doskonałym przykładem jest realizacja przez 
klub turniejów piłkarskich dla dzieci „Hutnik Całych Bielan”, jak 
również wsparcie „Przeszkodowego Biegu Hutnika”. Urząd Dzielnicy 
aktywnie uczestniczy także we wszystkich rozmowach dotyczących 
pomocy przy organizacji i kosztów, związanych występami drużyn 
Hutnika w piłce nożnej i koszykówce.

Grzegorz Pietruczuk 
- burmistrz dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Primavera Parfum
Z dumą od 2010 roku jako główny sponsor wspieramy klub spor-

towy Hutnik Warszawa. Klub, który z roku na rok coraz prężniej się 
rozwija i odnosi kolejne sukcesy sportowe. Angażujemy się w życie 
publiczne lokalnej społeczności. Chętnie uczestniczymy w różne-
go rodzaju inicjatywach charytatywnych i sportowych inicjowanych 
przez „Dumę Bielan”. Od lat działamy również na rzecz Fundacji 
Hutnik 1957, zbierając wspólnie środki na rozwój aktywności spor-
towej młodzieży i dzieci.

Janina Karasek
- wspołwłaściciel oraz dyrektor ds. rozwoju

Huta ArcelorMittal Warszawa
Klub Sportowy Hutnik Warszawa powstał przed ponad 60 laty 

dzięki inicjatywie pracowników Huty Warszawa. Dzisiejsza  Huta 
ArcelorMittal Warszawa wspiera działalność współczesnego klu-
bu Hutnik Warszawa jako partner wydarzeń promujących aktyw-
ny tryb życia i sport. W 2019 roku Huta już po raz trzeci będzie 



partnerem Przeszkodowego Biegu Hutnika, który został zorganizo-
wany na jej terenie  z inicjatywy  Klubu Hutnik Warszawa po raz 
pierwszy w 2017 roku. W tym to roku oba podmioty obchodziły 
jubileusz 60-lecia. Sukces tej imprezy otworzył perspektywy  dal-
szej współpracy na rzecz lokalnej społeczności Bielan.

Ewa Karpińska - rzecznik prasowy

Komisja Sportu i Rekreacji dzielnicy Bielany
Hutnik Warszawa nierozerwalnie łączy się dzielnicą Bielany, dla-

tego też staramy się wspierać w ramach naszych możliwości dzia-
łania klubu. Hutnik z roku na rok czyni postępy na każdym polu 
zarówno sportowym, jak i organizacyjnym, co czyni go solidnym 
partnerem w działaniach na przyszłość.

Piotr Ślaski - przewodniczący dzielnicowej Komisji Sportu i Rekreacji

BYŚ
Dostrzegamy stały rozwój Hutnika Warszawa. To klub, który 

przez ponad sześćdziesiąt lat swoimi występami cieszył kibiców nie 
tylko z Bielan, ale całej Warszawy. To miasto, w którym się urodzi-
łem, tu na Bielanach się wychowałem i tu jest moje serce. Zresztą 
pierwszą śmieciarkę kupiłem, zaczynając działalność na początku 
lat 90., od Huty Warszawa. Dziś chcę, by firma BYŚ była obecna 
przy odradzaniu się „Dumy Bielan”.

Wojciech Byśkiniewicz - właściciel firmy

Zapiekanki u Pandy
Współpracuję z Hutnikiem Warszawa już dłuższy czas i śmiało 

mogę powiedzieć, że podjęcie tej współpracy było bardzo dobrą 
decyzją. Dzięki HW moja firma Zapiekanki u Pandy stała się bar-
dziej rozpoznawana nie tylko na Bielanach, ale i na innych dziel-
nicach. Często widuję w obu moich lokalach klientów w barwach 
Hutnika, jak kupują zapiekanki, co potwierdza moje słowa. Dostaje 
także sygnały od klientów że Panda jest nasza, czyli bielańska więc 
rozpoznawalność brandu zapiekanek znacznie wzrosła.

Ksawery „Panda” Staniecki - właściciel firmy



OPIS SEKCJI
Piłka nożna
Sekcja piłki nożnej seniorów posiada obecnie dwa zespoły, 

jeden w rozgrywkach IV ligi, drugi dwa poziomy niżej, w A-Klasie. 
W obydwu tych 
ligach zespoły 
Hutnika znajdują 
się w czołówce, 
będąc jednym z 
najlepszych dru-
żyn w danej kla-
sie rozgrywko 
wej. Obie dru-

żyny opiera-
ją się przede 
wszystkim na 

młodych zawodnikach,   
a szkielet składu sta-
nowią doświadczeni 
piłkarze. •



OPIS SEKCJI
Koszykówka
Sekcja koszykówki seniorów posiada obecnie dwa zespoły, jeden 

w rozgrywkach II ligi, drugi zaś poziom niżej w III lidze. W obu 
ligach „Hutnicze” 
zespoły prezentu-
ją wysoki poziom 
sportowym, rywa-
lizując jak równy z 
równym z uznanymi 
od lata koszykar-
skimi drużynami 

w Polsce. Obie drużyny w 
dużej mierze opierają się 

o młodych za- 
wodnikach, a 
szkielet skła-
du stanowią 
doświadczeni 
gracze. •



OPIS SEKCJI
Sporty indywidualne



OPIS SEKCJI
Akademia
W wizji długofalowej Akademia Młodzieżowa Hutnika w ciągu 

najbliższych 6-8 lat powinna być 2-3 największą Akademią mło-
dzieżową piłkarską w Warszawie. Każdy rocznik powinien grać       
w pierwszej, drugiej klasie rozgrywkowej swojego rocznika. Przy-
najmniej jeden zespół w Top 32 mistrzostw Polski. Młodsze rocz-
niki (9-12 lat) powinny mieć swoje rezerwy co najmniej dwie-trzy 
drużyny w roczniku. Starsi zawodnicy trafiają do rezerw seniorów, 
bądź pierwszego zespołu. Trenerzy przeszkoleni pracujący w sys-
temie szkolenia, stworzonym dla akademii. Dla Hutnika ważne jest 
życie lokalne. W większość szkół realizacja zajęć, dzięki którym 
wyłaniamy kolejnych zawodników. Turnieje dla dzieci w każdym 
miesiącu.

Wizja długofalowa Akademii koszykarskiej Hutnika zakłada w każ-
dym roczniku topowy zespół na Mazowszu. Dodatkowo w rozgryw-
kach U-14, U-16, U-18 drużyny rywalizujące o pierwsze 8 miejsc 
mistrzostw Polski. Przynajmniej w trzech/czterech dzielnicach prowa-
dzone są zajęcia w szkołach dla najmłodszych, dzięki którym możemy 



ściągać kolejnych zawodników do zespołów. Możliwość stworze-
nia dwóch zespołów w rocznikach dzieci 10, 11, 12 lat. Trenerzy 
będą prowadzili wspólny system opracowany przez specjalistów  
z doświadczeniem. Zespoły młodzieżowe będą grały również w mię-
dzynarodowych rozgrywkach takich jak Europejska Liga Młodzie-
żowa. W dalszym ciągu kontynuowana jest promocja koszykówki  
w Warszawie. Turnieje dla najmłodszych oraz szkolne kilka razy do 
roku. Organizacja turniejów międzynarodowych. Młodzi zawodni-
cy zespołu czy osiągnięcia wieku 16, 18 w rezerwach i pierwszym 
zespole Hutnika. Zawodnicy młodzieżowi stają się podstawowymi 
zawodnikami seniorskiej drużyny.



NASZE INICJATYWY
Bieg Hutnika

Bielany Basket Liga



OBIEKTY

Modernizacja ma dotyczyć całego obiektu przy Marymonckiej 
42, głównie pod kątem gry w piłkę nożną i tenisa ziemnego. Rewita-
lizacja Ośrodka Hutnik zakłada stworzenie całorocznej bazy trenin-
gowej dla piłkarzy z możliwością organizowania meczy piłkarskich 
do III ligi włącznie. Inwestycja została podzielona na 4 zadania. 
Przetarg obejmuje wyłonienie wykonawcy na realizację pierwszego 
z nich, które dotyczy robót rozbiórkowych oraz budowę nowych 
obiektów z niezbędną infrastrukturą.

W ramach prowadzonych prac powstaną trzy nowe, pełnowy-
miarowe boiska piłkarskie. Boisko główne z nawierzchnią z trawy 
naturalnej będzie posiadało system nawadniania oraz podgrzewa-
nia płyty boiska. Zostaną wybudowane zadaszone trybuny i zain-
stalowane oświetlenie oraz nagłośnienie. Pozostałe boiska trenin-
gowe wyposażone zostaną w nawierzchnię z trawy syntetycznej 
będą posiadały system drenażu, oświetlenie oraz możliwość mon-
tażu powłok pneumatycznych, co umożliwi korzystanie z muraw 
bez względu na porę roku. Oba obiekty wyposażone zostaną rów-
nież   w przenośne trybuny.

Ponadto powstaną cztery nowe korty z nawierzchnią z mączki 
ceglanej. Będzie można grać na nich przez cały rok, dzięki możliwo-
ści montażu powłoki pneumatycznej. Dla boisk i kortów powstaną 
nowe zaplecza szatniowo-sanitarne.



KANAŁY KOMUNIKACJI

APEL
DOŁĄCZ DO NASZEJ DRUŻYNY, 

RAZEM ZBUDUJMY KLUB 
NA JAKI ZASŁUGUJE TO MIASTO!



SPONSORZY HUTNIKA WARSZAWA

WSPIERAJĄ NAS

LOLA
POINTS

PARTNERZY MEDIALNI

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI
I WSPIERACIE BIELAŃSKI SPORT!

§




