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IDEA 
 

Socios – to brzmi dumnie. Już za kilka lat będzie to oczywisty i oklepany frazes, choć dziś wydaje się 
buńczucznym i nadętym. Jakże inaczej można bowiem odbierać ruch stworzony przez garstkę 
zapaleńców? Czyż wcześniej nie było w piłkarskiej Polsce podobnych organizacji? Otóż nie. 

Jesteśmy pierwszym w Polsce piłkarskim Stowarzyszeniem działającym w systemie „Socios”. U 
podstaw naszych działań stoją dwie fundamentalne kwestie: miłość i pasja. Nasza siła tkwi w 
połączeniu setek odmiennych elementów sklejonych najmocniejszym z możliwych spoiwem – 
czystym, pielęgnowanym przez lata, uczuciem i pasją. 

Choć na pierwszy rzut oka jesteśmy niepodobni – pochodzimy z różnych stron Polski i Europy, w 
odmienny sposób zarabiamy na chleb, czy spędzamy wolny czas – to łączy nas miłość i wiara w 
wyjątkowy klub – w Górnika Zabrze. Jesteśmy przekonani, że wyjątkowość tego najbardziej 
utytułowanego klubu w Polsce, leży w jego kibicach i to oni mogą pomóc mu w powróceniu na 
należne mu miejsce. Nie wierzymy, lecz wiemy, że ta pionierska inicjatywa, mająca na celu upodobnić 
strukturę klubu do Realu Madryt, Borussi Dortmund czy F.C. Barcelona ma szansę zakończyć się 
powodzeniem tylko w tak niezwykłym klubie jak Górnik.  

Czekamy na wszystkich, bez wyjątku, którzy chcą wesprzeć klub oraz mieć realny wpływ na to, w jakim 
kierunku on zmierza. Nie liczy się Twój wiek, wygląd, numer buta, czy status społeczny. Ważne jest 
tylko jedno.  

 

Górnik Zabrze. 

 

JAKIE SĄ NASZE CELE? 
 

Podstawowym celem jest umożliwienie Górnikowi Zabrze powrotu na kurs, na którym znajdował się 
przez wiele lat. Z Zabrza wprost na piłkarski nieboskłon. Chcemy tego dokonać poprzez 
systematyczne podwyższanie kapitału spółki Górnik Zabrze SSA. Środki na podnoszenie kapitału będą 
pozyskiwane ze składek członkowskich a także z dodatkowych akcji promocyjnych mających na celu 
promocję i wsparcie wizerunkowe Górnika.  

W zamian chcemy współdecydować o klubie. Dzięki podnoszeniu kapitału zakładowego klubu, 
staniemy się jego współudziałowcem, co da nam większą kontrolę nad tym w jaki sposób wydawane 
są przez klub także i nasze środki. Chcesz decydować o losach klubu?  

 

Dołącz do nas! 
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ZARZĄD SOCIOS GÓRNIK 
 

Marek Krupa – Prezes Zarządu - 39 lat, żonaty, dwójka dzieci 

Moje doświadczenie zawodowe to 14 lat spędzonych nad deską 
kreślarską i komputerem w biurze projektowym i na licznych budowach, 
a moja obecna praca w pewien sposób powiązana jest z zabrzańskim 
sportem.  

Dlaczego Socios? Bo tęsknię do lat świetności Górnika. Do meczów 
takich jak z Manchesterem United, Manchesterem City czy Romą. Do 
100-tysięcznych tłumów o których setki razy tylko dane mi było słyszeć 
od mego ojca. Bo marzę o powrocie Górnika na należne mu miejsce w naszym futbolu. Chciałbym 
normalności i przewidywalności w moim ukochanym klubie, do której aktualnie sporo mu brakuje. 

Od Socios oczekuję działań, których skutkiem będzie wprowadzenie w Górniku modelu zarządzania 
rodem z klubów z Bundesligi. Marzy mi się, by Stowarzyszenie to, było bodźcem do zmian w 
postrzeganiu kibiców, by w Polsce słowo KIBIC kojarzone było z pracą na rzecz i dla dobra klubu. 

Socios Górnik ma być wyznacznikiem nowej jakości współpracy na linii właściciel-klub-kibice. 

 

Tadeusz Bożek – sekretarz, skarbnik, 51 lat, wykształcenie 
średnie - techniczne, żonaty. 

W listopadzie 2013 roku przeszedłem na emeryturę. Pracowałem 30 lat 
pod ziemią w kopalni, z czego 23 lata w dozorze jako sztygar zmianowy. 
Mieszkam w Łaziskach Górnych, mieście podzielonym kibicowsko 
pomiędzy kibiców Górnika Zabrze i Ruchu Chorzów. 

Od najmłodszych lat wychowywałem się na sukcesach krajowych i 
europejskich Górnika Zabrze, a jednym z pierwszych świadomych 
momentów w mym życiu kibicowskim był słynny trójmecz z AS Roma w 
półfinale Pucharu Europy Zdobywców Pucharów wiosną 1970 roku, 
zakończony szczęśliwym dla zabrzan losowaniem. Potem losy Górnika układały się raz lepiej, raz 
gorzej ale ja nie wyobrażałem sobie by móc kibicować innemu klubowi.  

Inicjatywa powstania Socios Górnik, założenia programowe tej organizacji, w połączeniu z wolnym 
czasem, którego jako emeryt posiadam dużo, przekonały mnie, że warto się w ten projekt 
zaangażować. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu tysięcy kibiców Górnika rozsianych po całej Polsce i 
poza jej granicami wrócą czasy, że nazwa Górnik Zabrze będzie znaczyła tyle na piłkarskiej mapie 
Polski i Europy ile znaczyła w latach, kiedy Górnik seryjnie sięgał po kolejne tytuły Mistrza Polski i 
odnosił sukcesy w europejskich pucharach.  
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Michał Glijer - członek zarządu - 37 lat, wyższe wykształcenie, specjalizacja Marketing w 
Sporcie. 

Przedsiębiorca, podróżnik - Kibic Górnika Zabrze od zawsze. Uczestnik i Organizator wielu wyjazdów i 
wypraw górskich w najdalsze zakątki świata. W życiu zawodowym łączę moje największe pasje i 
umiejętności. 

Jako właściciel agencji eventowej od 15 lat zdobywam 
doświadczenie prowadząc i organizując eventy dla największych firm 
i korporacji z Polski i Europy, co pozwoliło mi poznać tajniki 
organizacji i zarządzania na wielu rozmaitych poziomach i w 
różnorodnych warunkach. 

Popieram społeczne inicjatywy i jako wierny kibic Górnika Zabrze 
postanowiłem wesprzeć ten projekt swoimi umiejętnościami.  

Działając w Socios chcę usprawnić jego pracę poprzez wdrożenie 
odpowiedniego zarządzania projektami, a także wesprzeć działania 
marketingowe Klubu swoją wiedzą. Chciałbym, by przy współpracy 
Klubu z Socios marketing Górnika stał na najwyższym, europejskim 
poziomie 

Najważniejsze dla mnie jest to, że wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku, na ten sam szczyt, na 
którym Górnik powinien być przez cały czas. 

 

Remigiusz Stembalski – członek zarządu, żonaty, 36 lat, 
2,5 letni syn. 
Na co dzień Kierownik Salonu Firmowego w firmie produkującej stolarkę 
otworową. 
Socios dlatego, że Górnik to nie Ruch, to nie Piast, my MUSIMY być 
znowu kojarzeni z walką o najwyższe cele.  

Po powstaniu Socios obiecuję sobie realne wsparcie klubu przez kibiców. 
Wyjazdy, oprawy, doping, to wszystko jest bardzo ważne, ale bez 
znacznego wsparcia materialnego dalej będziemy oglądać plecy Legii. 
Dalej będziemy się wściekać jak inny, lepiej sytuowany finansowo klub, 
wykupuje nam najlepszych piłkarzy. Dalej będziemy się zastanawiać, 
kogo w najbliższym okienku transferowym sprzedamy, żeby trochę gorsza do budżetu wpadło. 

Górnik na to nie zasługuje. 

Obiecuję sobie, że powstanie Socios pomoże w przyciągnięciu do klubu ludzi zamożnych, z pomocą 
których wszyscy razem udowodnimy, że nie ma od nas lepszych.  
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KARTY CZŁONKOWSKIE SOCIOS 
 

UWAGA: Wszystkie karty dają każdemu z członków takie same prawa (nie 

dotyczy osób poniżej 16 roku życia). 

 

Osobom między 16 a 23 rokiem życia przysługuje zniżka 50% od 

ustalonych stawek 
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Standard 
 

Przód 

 

 

Tył 

 

 

Składka członkowska – 20 zł / miesięcznie 
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Bajtel 
 

Przód 

 

 

 

 

Tył 

 

 

 

Składka członkowska – 5 zł / miesięcznie (obowiązuje dla osób poniżej 16 roku życia)  
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Silver 
 

Przód 

 

 

 

Tył 

 

 

Koszt członkostwa:  50 zł / mc 
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Gold 
 

Przód 

 

 

 

Tył 

 

Składka członkowska: 100 zł / mc 
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Platinium 
 

Przód 

 

 

Tył 

 

Składka członkowska: 200 zł / mc 
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DOKUMENTY PRAWNE 
 

Statut 
 
Statut Stowarzyszenia „Socios Górnik” z siedzibą w Zabrzu 
tekst jednolity przyjęty na Zgromadzeniu Założycielskim Stowarzyszenia  
w Zabrzu w dniu 27 października 2014r. 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§ 1. 
 
1. Stowarzyszenie pod nazwą "Socios Górnik" zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym i 
niezależnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi 
Klubu Sportowego GÓRNIK ZABRZE S.S.A., zachowaniu jego historii, dbaniu o jego dobre imię, rozwijaniu postaw godnych 
kibica Górnika Zabrze oraz wspieranie klubu we wszystkich przejawach jego działalności oraz propagowanie idei i celów 
sportowych, w tym wychowywania społecznego przejawiającego się w zakresie podejmowania działalności o charakterze 
socjalnym, opiekuńczym, społecznym. 
 
2. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów.  
 
§ 2. 
 
1. Siedzibą Stowarzyszenia  jest miasto Zabrze. 
 
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, na podstawie właściwych przepisów, 
działa również poza granicami kraju. 
 
3. Działalność Stowarzyszenia poza terenem miasta Zabrze odbywać się musi z zastrzeżeniem realizacji celów statutowych. 
 
§ 3. 
 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 
 
§ 4. 
 
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.  
 
§ 5. 
 
1. Wszystkie zgromadzone przez Stowarzyszenie środki finansowe  będą przeznaczane tylko i wyłącznie na wspieranie klubu 
Górnik Zabrze S.S.A.  
 
2. Wyjątkiem od zasady określonej w ust. 1 będą koszty ponoszone przez  Stowarzyszenie w związku z jego bieżącą 
działalnością. 
 
 
II. CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 
 
§ 6. 
 
Celem Stowarzyszenia jest: 
- wspieranie finansowe Klubu "Górnik" Zabrze S.S.A. poprzez dokapitalizowanie spółki Górnik Zabrze S.S.A., spłatę 
istniejących zobowiązań wobec wierzycieli tej spółki, bezpośrednie współfinansowanie projektów klubu wcześniej 
zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,  
- wprowadzenie systemu zarządzania klubem, w którym kibice mają wpływ na jego działalność i funkcjonowanie, 
- popularyzowanie marki "Górnik" Zabrze,  
- działanie mające wpływ na politykę informacyjną Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A.,  
- promowanie współpracy klubu z organami administracji rządowej i samorządowej,  
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- popularyzowanie wiedzy o historii Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A.,  
- współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kibiców w Polsce i na świecie,  
- prowadzenie szeroko pojętej działalności wspierającej i integrującej środowiska związane, 
z Klubem „Górnik” Zabrze S.S.A., 
- wspieranie działań związanych z popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży.  
 
§ 7. 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
- gromadzenie środków finansowych poprzez zbiórki publiczne prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak 
również w postaci darowizn od osób fizycznych i prawnych, spadków oraz z uiszczanych przez członków Stowarzyszenia 
składek członkowskich, 
- organizowanie akcji marketingowych, 
- budowanie wizerunku Klubu "Górnik" Zabrze S.S.A. w Polsce i na świecie, 
- skupienie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo realizację celów Stowarzyszenia, a tym 
samym rozwoju Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A., 
- zaangażowanie osobiste członków Stowarzyszenia i podejmowanie przez nich szeroko pojętych działań  marketingowych 
promujących cele Stowarzyszenia, 
- wspieranie działań  Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A., 
- współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kibiców. 
 
III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 
 
§ 8. 
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
 
1. członków zwyczajnych, 
 
2. członków wspierających. 
 
§ 9. 
 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży poprawnie 
wypełnioną deklarację członkowską, zaakceptuje cele  
i zasady określone w przedmiotowym statucie, oraz zobowiąże się do opłacania składek w wysokości i terminie określonym 
przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia, mogą należeć do Stowarzyszenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001. 79.855 z późn.zm.). 
 
2. Członkami Stowarzyszenia na identycznych zasadach jak obywatele RP mogą być również cudzoziemcy. 
 
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi, bez prawa do głosu podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 
oraz bez możliwości kandydowania do władz Stowarzyszenia. 
 
§ 10. 
 
1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej i przyjęcie kandydatury przez 
Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 
 
2. Odmowa przyznania członkostwa wymaga pisemnego uzasadnienia i doręczenia jej kandydatowi w terminie 14 dni od 
daty podjęcia uchwały (za datę doręczenia uważa się datę wysłania przesyłki listem poleconym na wskazany adres). 
Kandydat, który otrzymał pisemne uzasadnienie odmowy przyznania mu członkostwa w Stowarzyszeniu – może zaskarżyć tę 
uchwałę do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały. Walne Zgromadzenie 
podejmuje ostateczną uchwałę o przyznaniu członkostwa na najbliższym posiedzeniu.  
 
§ 11. 
 
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:  
 
1. regularnie i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,  
 
2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,  
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3. zabiegać o poparcie opinii społecznej dla działań Stowarzyszenia,  
 
4. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
 
5. regularnie opłacać składki. 
 
§ 12. 
 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:  
 
1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, przy czym prawo to przysługuje tym członkom Stowarzyszenia, którzy na 
dzień sporządzenia listy wyborczej posiadają uregulowane wszystkie należności wobec Stowarzyszenia, co dotyczy w 
szczególności obowiązku posiadania uiszczonych składek członkowskich, 
 
2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, 
 
3.  posiadać  Kartę członkowską, 
 
4. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 
 
§ 13. 
 
1. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą zostać członkami 
wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną 
uchwałę.  
 
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.  
 
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.  
 
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w  § 12 ust. 2-4.  
 
§ 14. 
 
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:  
 
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, 
 
2. wykluczenie przez uchwałę Zarządu podjętą większością 2/3 głosów: 
a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 
b) za nieopłacanie  składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy, 
c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ust. 2 lit. A, 
 
3.  automatyczne skreślenie w wypadku nieopłacania składki przez okres 18 miesięcy, 
 
4. automatyczne skreślenie w wypadku określonym w § 26 ust. 2 niniejszego Statutu, 
 
5. śmierć członka. 
 
§ 15. 
 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Tryb podejmowania uchwały, sposób odwołania i podejmowania decyzji 
oraz zachowanie terminów określa się stosownie do postanowień § 10 ust.2. 
 
IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 
§ 16. 
 
Władzami Stowarzyszenia są:  
1. Walne Zgromadzenie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna.  
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§ 17. 
 
Wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej działają społecznie i za swą działalność w Stowarzyszeniu nie pobierają 
żadnych gratyfikacji ani w formie pieniężnej, ani w żadnej innej. 
 
§ 18. 
 
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata. 
 
§ 19. 
 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy 
członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.  
 
§ 20. 
 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.  
 
2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny 
uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków Komisji Rewizyjnej lub 1/10 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  
 
3. Zarząd o planowanym  Zgromadzeniu Członków powiadamia pisemnie lub ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej, 
wpisując w jego treść termin, miejsce i propozycje porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.  
 
4. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, o ile uczestniczy w nim co najmniej 
połowa członków uprawnionych do głosowania. Wskazany przez Zarząd w zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia 
zebrania jest traktowany jako termin pierwszy, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej ilości 
członków. W wypadku braku możliwości odbycia Zgromadzenia Członków we wskazanym, pierwszym terminie – Prezes 
Zarządu zarządza odbycie Zgromadzenia w terminie drugim, następującym nie wcześniej niż w godzinę po upływie terminu 
odbycia Zgromadzenia wskazanym w pierwotnym zawiadomieniu. Walne  Zgromadzenie Członków odbyte w terminie 
drugim ważne jest bez względu na liczbę Członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania wiążących 
uchwał.  
 
§ 21. 
 
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, członkowie wspierający z głosem 
doradczym oraz zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia goście.  
 
§ 22. 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  
 
1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 
3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
 
4. udzielanie absolutorium z wykonywanych przez Zarząd obowiązków, 
 
5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 
6. uchwalanie zmian Statutu, 
 
7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
 
8. rozpatrywanie odwołań  wniesionych przez członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu, 
 
9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów Stowarzyszenia. 
 
§ 23.  
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1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.  
 
2.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 
połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie 
obowiązuje.  
 
3. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności 
połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie 
obowiązuje.  
 
4. Każdemu zwyczajnemu członkowi przysługuje jeden głos podczas głosowania.  
 
§ 24. 
 
1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenia decyduje o liczbie 
członków zarządu na początku każdej dwuletniej kadencji Zarządu Stowarzyszenia.  
 
2. Zarząd składa się z Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa i Sekretarza oraz pozostałych członków, których liczba 
ustalona jest według zapisów ust.1.  
 
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, pozostałe funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia określa wewnętrznie 
Zarząd. 
 
4. W sprawach nie związanych ze zobowiązaniami majątkowymi Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków 
zarządu działających wspólnie. 
 
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach finansowych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych  upoważniony 
jest Prezes Zarządu działający łącznie wraz dwoma członkami Zarządu.  
W przypadku niemożności prowadzenia działań przez Prezesa Zarządu wskutek np. długotrwałej choroby (lub innych 
czynników), upoważnioną osobą do w/w działań jest jego zastępca. 
 
6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.  
 
7. Zarząd ma prawo w trakcie kadencji w miejsce ustępujących członków uzupełnić swój skład w liczbie nie większej niż 1/3 
członków wybranych  z listy rezerwowej, tj. spośród osób które z powodu mniejszej ilości głosów uzyskanych podczas 
wyborów nie  zostały członkami Zarządu. W przypadku braku listy rezerwowej Zarząd może uzupełnić swój skład o dowolne 
osoby pod warunkiem, że są one członkami Stowarzyszenia.  
 
§ 25. 
 
Członkowie Władz Stowarzyszenia nie mogą być zatrudnieni na umowę o pracę jak również na podstawie umów 
cywilnoprawnych w spółce "Górnik" Zabrze S.S.A. za wyjątkiem pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w/w spółki.  
 
§ 26. 
 
1. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „Górnik” Zabrze S.S.A., członek Władz Stowarzyszenia będzie 
pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Jeśli natomiast regulamin wspomnianej Rady Nadzorczej nie będzie 
zezwalał na nieodpłatne pełnienie tej funkcji, osoba taka jest zobligowana do dobrowolnego zrzeczenia  się należnych 
gratyfikacji. 
 
2. W przypadku postępowania sprzecznego z postanowieniami ust. 1 członek władz stowarzyszenia zostaje wykluczony ze 
Stowarzyszenia  i skreślony z listy jego członków. Traci również rekomendację Stowarzyszenia na jego przedstawiciela w 
Radzie Nadzorczej „Górnik” Zabrze S.S.A., jeśli taką rekomendację posiadał. 
 
§ 27. 
 
Do kompetencji Zarządu należy:  
 
1. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu, 
 
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
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3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,  
 
4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
 
5. wykluczanie członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w Statucie, 
 
6. uzupełnianie składu Rady Programowej Stowarzyszenia w trakcie trwania jej kadencji  
w liczbie nie większej niż połowa jej składu, 
 
7. ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich uiszczania. 
 
§ 28. 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.  
 
2. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. 
 
3. Komisja Rewizyjna ma prawo w trakcie kadencji w miejsce ustępujących członków uzupełnić swój skład w ilości nie 
większej niż 1/3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia.  
 
§ 29. 
 
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
 
1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, 
 
2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu, 
 
3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. 
 
 
§ 30. 
 
1. W Stowarzyszeniu może działać z głosem doradczym Rada Programowa w ilości minimum 3 członków.  
 
2. Ustanowienia oraz wyboru członków Rady Programowej dokonywać będzie Zarząd Stowarzyszenia. 
 
3. Członkiem Rady Programowej nie musi być członek Stowarzyszenia. 
 
4. Do kompetencji Rady Programowej należy współdziałanie z Zarządem we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, 
opiniowanie zgłoszonych mu projektów uchwał Zarządu, opiniowanie podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw, jak 
również prawo do wskazywania Zarządowi swoich propozycji i rozwiązań w przedmiocie działania Stowarzyszenia. 
 
V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA. 
 
§ 31. 
 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów. 
 
2. Składki członkowskie ustalane i pobierane są przez Zarząd Stowarzyszenia, który sprawuje nadzór nad ich terminowym 
opłacaniem  przez Członków. 
 
§ 32. 
 
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  
 
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach finansowych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych  upoważniony 
jest Prezes Zarządu działający łącznie wraz dwoma członkami Zarządu.  
W przypadku niemożności prowadzenia działań przez Prezesa Zarządu wskutek np. długotrwałej choroby (lub innych 
czynników), upoważnioną osobą do w/w działań jest jego zastępca. 
 
3. Stowarzyszenie nie może pod żadnym warunkiem zaciągać zobowiązań kredytowych.  
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§ 33. 
 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych 
przepisami Prawa o stowarzyszeniach.  
 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz 
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. W wypadku podjęcia przez Stowarzyszenie decyzji o likwidacji, likwidatorami 
pozostają członkowie Zarządu. W wypadku podjęcia decyzji o likwidacji Stowarzyszenia przez Sąd, likwidator Stowarzyszenia 
zostaje wskazany przez organ wydający tę decyzję. 
 
3. W przypadku, gdy likwidatorami będą członkowie Stowarzyszenia, jego majątek powinien w miarę możliwości zostać 
przekazany do Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A. 
 
§ 34. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo 
o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001. 79.855 z późn.zm.) 
 

 

Procedura przyjmowania cżłonków 
 

stowarzyszenia „Socios Górnik” z siedzibą w Zabrzu 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa jest o: 

1. Stowarzyszeniu – rozumie się przez to stowarzyszenie kibiców  „Socios Górnik” 
2. Członku(ach) Stowarzyszenia - rozumie się członka(ów) zwyczajnego, będącego osobą fizyczną 
3. Deklaracji Członkowskiej – rozumie się przez to dokument – „deklaracja zgłoszenia członkowstwa w Stowarzyszeniu 

Socios Górnik” 
4. Kandydacie na członka – rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną wyrażającą wolę wstąpienia lub wspierania 

Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem iż osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 
  

II. SKŁADANIE DEKLARACJI CZŁONKOWSKICH 
 

1. Osoba fizyczna, która ukończyła 16-cie lat może zostać Członkiem Stowarzyszenia. Celem przystąpienia do 
Stowarzyszenia obowiązana jest do wypełnienia i podpisania Deklaracji Członkowskiej.  

2. Deklaracja Członkowska musi zostać dostarczona przez Kandydata na członka do siedziby Stowarzyszenia, względnie w 
innym miejscu w którym Stowarzyszenie działa lub przeprowadza swoje akcje wynikające z realizacji celów 
statutowych. 

3. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest do rozpatrzenia każdej deklaracji członkowskiej jaka do niego wpływa, bez 
względu na miejsce i formę jej doręczenia. 

4. Deklarację Członkowską może również wypełnić cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

III. PRZYJĘCIE CZŁONKÓW PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
 

1. Zarząd podczas każdorazowego posiedzenia podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia zgłoszeń dokonywanych 
pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Zarządu.   
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2. Podjęta uchwała o przyznaniu członkowstwa w Stowarzyszeniu może być podjęta w sposób zbiorczy, tj. obejmujący 
więcej niż jednego Kandydata na członka i nie wymaga ona uzasadnienia.  

3. Decyzja odmowna wydawana jest w formie indywidualnej uchwały wymagającej uzasadnienia i w formie odpisu 
przesyłana będzie Kandydatowi, którego dotyczy (lub doręczona mu w inny, potwierdzony przez niego sposób). Od 
decyzji odmawiającej przyznania Członkowstwa w Stowarzyszeniu Socios Górnik przysługuje Kandydatowi na członka 
prawa do odwołania w terminie 14 dni. Odwołanie kierowane jest do Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem 
Zarządu Stowarzyszenia. Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie na kolejnym swoim posiedzeniu, bez 
konieczności zwoływania Zgromadzenia  do każdoczesnego rozpatrywania indywidualnych odwołań. 

4. Po uzyskaniu członkowstwa w Stowarzyszeniu Członek ma obowiązek uiścić opłatę członkowską w wybranej przez 
siebie formie – miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej wg obowiązującej stawki ustalanej przez Zarząd 
Stoewarzyszenia. 
 

 

IV. KARTA CZŁONKOWSKA 
 

1. Każdy z Członków Stowarzyszenia otrzymuje kartę członkowską, za której wyrobienie może zostać pobrana opłata 
manipulacyjna. Karta Członkowska jest imienna, zawiera przypisany jej numer oraz może być, za zgodą Członka 
opatrzona jego wizerunkiem w formie zdjęcia. W wypadku gdy członek Stowarzyszenia wyrazi wolę wyrobienia kary 
członkowskiej ze swoim wizerunkiem, zobowiązany jest do nadesłania w formie elektronicznej pliku zdjęciowego. Za 
nadesłany plik zdjęciowy i zawarty w nim wizerunek pełną odpowiedzialność ponosi Członek Stowarzyszenia, który go 
przesłał.  

2. Wraz z uzyskaniem Członkowstwa w Stoswarzyszeniu Członek dokonuje także wyboru przysługującej mu Karty 
Członkowskiej, z zastrzeżeniem, że karta podstawowa jest nieodpłatna i związana jest z obowiązkiem uiszczania Składki 
Członkowskiej. Pozostałe rodzaje Kart, zgodnie z uchwała zarządu mogą wiązać się z koniecznością zadeklarowania 
dodatkowych wpłat, poza wpłatą składki członkowskiej.  

3. Deklarowanie wpłat w wysokości wyższej niż składka członkowska nie jest obowiązkowe oraz nie wiąże się z żadnymi 
dodatkowymi uprawnieniami Członkowskimi określonymi Statutem Stowarzyszenia lub ustawą – prawo o 
stowarzyszeniach. 

4. Rodzaje Kart Członkowskich, wysokość ewentualnych dodatkowych opłat z tytułu ich posiadania określone zostaną w 
formie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. 
  

  

V. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY 
 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, 
lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, działająca  w Stowarzyszeniu osobiście (w wypadku osoby 
fizycznej) lub poprzez swojego przedstawiciela (osoba prawna). 

2. Przyjęcie nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej nie później niż 
w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji, w której określona jest forma deklarowanej pomocy na rzecz 
Stowarzyszenia. 

3. Forma i treść deklaracji wsparcia Stowarzyszenia opracowywana będzie każdorazowo przez Członka Wspierającego w 
oparciu o deklarację Członkowską opatrzoną stosownym zapisem „Członek Wspierający”. 
 
  

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA 
 

Prawa i obowiązki Członka Stowarzyszenia oraz sposób ustania Członkowstwa oraz ewentualnego wykluczenia ze 
Stowarzyszenia określa Statut, a w sprawach w nim nieuregulowanych stosowne przepisy ustawy – prawo o 
stowarzyszeniach.   
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Tabele opłat członkowskich 
 

1. Kwoty podane w poniższych tabelach są całkowitymi, minimalnymi, rocznymi kwotami.  

2. Każdy członek w deklaracji zaznacza okresy uiszczania składek (miesięczny - 1/12 kwoty całkowitej przy każdej wpłacie, 
kwartalny - 1/4 kwoty całkowitej przy każdej wpłacie, półroczny - ½ kwoty całkowitej przy każdej wpłacie, roczny - całość 

wpłacana jednorazowo) oraz kwoty składek (podstawową i ewentualnie dodatkową).. 

3. Kartą podstawową związaną z podstawowymi składkami członkowskimi jest karta Standard lub Bajtel (patrz tab. 1 lub tab. 2). 
4. Każdy członek w deklaracji zaznacza rodzaj karty jaką wybiera, a co za tym idzie określa kwotę ewentualnej dopłaty do karty 

podstawowej. Kartami za dodatkową opłatą są: Silver, Gold, Platinum (patrz tab. 1). 

5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą skorzystać ze zniżek w opłatach podstawowych zgodnie z tab. 2. 
6. Osoby,  które ukończyły 16 lat i nie ukończyły 23 roku życia oraz osoby powyżej 65 roku życia mogą skorzystać z 50% zniżek 

do opłat podstawowych zgodnie z tab. 3. 

7. Jeśli osoba składająca deklarację członkowską nie zamierza skorzystać z opłat pomniejszonych (patrz pkt. 5 i 6 

niniejszego wykazu ) może wybrać opłaty podstawowe lub powiększone zgodnie z tab.1. 
8. Każdy członek zwyczajny i Rady Programowej Stowarzyszenia może posiadać na karcie członkowskiej zdjęcie ze swym 

wizerunkiem. Zdjęcie o wymiarach szer. 35 mm i wys. 45 mm (tzw. zdjęcie do dowodu) należy dostarczyć łącznie z odpowiednią 
deklaracją członkowską. Jego brak będzie skutkował otrzymaniem karty bez wizerunku posiadacza. 

9. Członkowie wspierający mogą uzyskać kartę członkowską jedynie z nazwą i logo organizacji oraz  dodatkowym certyfikatem 

potwierdzający autentyczność wspomnianej karty.  
10. Członkowie wspierający mogą uzyskać tak jak członkowie zwyczajni kartę podstawową Standard lub za dodatkową opłatą karty 

Silver, Gold lub Platinum. 

11. Członkom wspierającym przysługuje prawo negocjacji indywidualnych warunków członkostwa w Stowarzyszeniu, zgodnie z pkt. 
V/3 „Procedury przyjmowania członków”. 

12. Członkowie zwyczajni nie będący obywatelami RP lub nie mieszkający na stałe na terenie RP,  którzy nie ukończyli 16 roku 
życia mogą skorzystać ze zniżek przy opłatach zgodnych z tab. 4 lub mogą wybrać opłaty powiększone zgodnie z tab. 5. 

13. Osoby które ukończyły 16 lat, nie będące obywatelami RP lub nie mieszkający na stałe na terenie RP mogą skorzystać z opłat 

podstawowych lub powiększonych zgodnie z tab. 5.   
14. Karty członkowskie nie są zbywalne. Każdy członek posiada indywidualny numer zastrzeżony tylko i wyłącznie dla niego. W 

przypadku gdy osoba go posiadająca zostanie skreślona z listy członków na skutek np. śmierci, rezygnacji z członkostwa  

w Stowarzyszeniu lub zostanie z niego usunięta w związku z naruszeniem odpowiednich przepisów zawartych w Statucie i 
regulaminie Stowarzyszenia, numer karty członkowskiej zostanie zablokowany i nie będzie przydzielony nowym członkom 

Stowarzyszenia. 

15. Pierwsza wpłata będzie powiększona o koszt wytworzenia karty. Koszt ten to około 4PLN lub 1,5$ lub 1€ lub 1₤  
16. Koszt przesyłki karty członkowskiej ponosi zamawiający kartę i uiszcza ją przy jej odbiorze. Doręczane one będą przez placówkę 

pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub przez placówkę 

pocztową operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terenie danego państwa, z którego pochodzi odbiorca 

przesyłki. 

 

Tab. 1 

 

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone minimum 23 lata i nie ukończyły 65 roku 

życia. 

 Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna 

Karta „Standard” 240 PLN 120 PLN 60 PLN 20 PLN 

Karta „Silver” 240+360=600 PLN 120+180=300 PLN 60+90=150 PLN 20+30=50 PLN 

Karta „Gold” 240+960=1200 PLN 120+480=600 PLN 60+240=300 PLN 20+80=100 PLN 

Karta „Platinum” 240+2160=2400 PLN 120+1080=1200 PLN 60+540=600 PLN 20+180=200 PLN 

 

Składniki poszczególnych kwot: 

Kwota składki podstawowej + kwota dodatkowa za odpowiedni rodzaj karty = kwota całkowita 

 

Tab. 2 

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji nie mają ukończone 16 lat.  

 Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna 
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Karta „Bajtel”  60 PLN 30 PLN 15 PLN 5 PLN 

 

Tab. 3 

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone 16 lat i nie mają ukończone 23 roku życia  

oraz osoby które ukończyły 65 lat.  

 Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna 

Karta „Standard”  120 PLN 60 PLN 30 PLN 10 PLN 

  

 

Tab. 4 

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji nie mają ukończone 16 lat i na stałe nie mieszkają na terenie 

RP lub nie są jej obywatelami. 

 

 Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna 

Karta „Bajtel” 120 PLN lub 40$ lub 30€ 

lub 25₤ 

60 PLN lub 20$ lub 15€ 

lub 12,5₤ 

30 PLN lub 10$ lub 7,5€ 

lub 6₤ 

10 PLN lub 3,5$ lub 

2,5€ lub 2₤ 

 

Tab. 5 

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone minimum 16 lat i na stałe nie mieszkają na 

terenie RP lub nie są jej obywatelami. 

 Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna 

Karta „Standard” 240 PLN lub 80$ lub 60€ 

lub 50₤ 

120 PLN lub 40$ lub 30€ 

lub 25₤ 

60 PLN lub 20$ lub 15€ 

lub 12,5₤ 

20 PLN lub 7$ lub 5€ 

lub 4₤ 

Karta „Silver” 600 PLN lub 200$ 

lub 150€ lub 120₤ 

300 PLN lub 100$ lub 

75€ lub 60₤ 

150 PLN lub 50$ lub 

37,5€ lub 30₤ 

50 PLN lub 17$ lub 

12,5€ lub 10₤ 

Karta „Gold” 1200 PLN lub 400$ 

lub 300€ lub 240₤ 

600 PLN lub 200$ 

lub 150 lub 120₤ 

300 PLN lub 100$ lub 

75€ lub 60₤ 

100 PLN lub 33$ lub 

25€ lub 20₤ 

Karta „Platinum” 2400 PLN lub 800$ lub 

600€ lub 480₤ 

1200 PLN lub 400$ lub 

300€ lub 240₤ 

600 PLN lub 200$ lub 

150€ lub 120₤ 

200 PLN lub 67$ lub 

50€ lub 40₤ 

 

UWAGA: 

W tab. 4 i tab. 5 dla uproszczenia zastosowano przelicznik opłat: 

- 1 $ = 3 PLN 

- 1 € = 4 PLN 

- 1 ₤ = 5 PLN 
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DANE SOCIOS 
 

„SOCIOS GÓRNIK” 

Ul. Wolności 140/8 

41-800 Zabrze 

KRS 0000530267 

REGON 360088183 

NIP 6482772447 

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice 

PL 41 1050 1298 1000 0090 3047 1644 (wpłaty krajowe) 

INGBPLPW PL 41 1050 1298 1000 0090 3047 1644 (wpłaty zagraniczne) 

KONTAKT 

 

Prezes zarządu    Marek Krupa tel. 600 340 136 – mkrupa@sociosgornik.org 

Rzecznik prasowy    Grzegorz Pacuła tel. 530 384 454 – media@sociosgornik.org 

 

CO ZNAJDUJE SIĘ NA NOŚNIKU CD 
 

- teczka prasowa w wersji cyfrowej 

- statut i inne dokumenty prawne w wersji cyfrowej 

- wszystkie informacje prasowe i oświadczenia powstałe do grudnia br. 

- podstawowe materiały graficzne (właściwe logo, zdjęcia Prezesa, Skarbnika i Rzecznika, bannery) 

- Zdjęcia kart członkowskich 
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