
INFORMACJE O PROJEKCIE 



7 września 2014 zawiązaliśmy Stowarzyszenie „Socios Górnik”. To 
pierwsza w Polsce organizacja, które swoje wzorce czerpie z hiszpańskich 
Socios i niemieckich organizacji kibicowskich. Chcemy zrzeszać wszystkich, 
którzy mają na sercu dobro Górnika i poprzez przekazywanie składek 
członkowskich, aktywnie wspierać klub oraz współdecydować o jego losach. 
Pragniemy być Stowarzyszeniem dla wszystkich kibiców Górnika – 
niezależnie od miejsca zamieszkania, poglądów politycznych czy statusu 
materialnego. Nie będziemy zajmować się organizowaniem wyjazdów czy 
opraw meczowych, lecz tylko i wyłącznie wspieraniem promocyjnym oraz 
finansowym Górnika Zabrze. Naszym celem jest także zrzeszenie i 
integrowanie tysięcy kibiców Górnika z różnych stron Polski oraz świata. 
Razem możemy stworzyć niewiarygodne przedsięwzięcie. 
 
Zapraszamy do bliższego poznania projektu oraz zaangażowania się w 
Socios! 

IDEA 



„JEST JEDNA RZECZ OKREŚLAJĄCA WYJĄTKOWOŚĆ CZŁOWIEKA - PASJA” 

KIM JESTEŚMY? 



- Stowarzyszeniem zawiązanym 7 września przez kibiców Górnika Zabrze, a 
działającym od 4 grudnia 2014; 
 

- Organizacją działającą na rzecz odbudowy i promocji Górnika Zabrze; 
 

- Stowarzyszeniem zrzeszającym wszystkich kibiców Górnika, bez względu 
na pochodzenie, wiek czy poglądy polityczne; 
 

- Stowarzyszeniem prowadzącym działania marketingowe i promocyjne, 
mające na celu promocję marki Górnik Zabrze; 
 

- Organizacją która w ciągu zaledwie miesiąca zrzeszyła 460 członków; 
 

- Organizacją  w ciągu 1. miesiąca  działalności zebrała dla Górnika Zabrze 
22 000 zł 

KIM JESTEŚMY? 



• Podniesienie kapitału zakładowego klubu Górnik Zabrze; 
 

• Stanie się współwłaścicielem Górnika Zabrze i współdecydowanie o 
losach klubu, głosami członków Stowarzyszenia; 
 

• Decydowanie w jaki sposób mają być wydane przez klub pieniądze ze 
składek członkowskich; 
 

• Stałe wspieranie finansowa klubu poprzez składki członkowskie i 
akcje marketingowe mające na celu pozyskanie funduszy; 
 

• Reprezentowanie kibiców Górnika Zabrze; 
 

• Promocja i odbudowa marki Górnika Zabrze w Polsce i Europie; 

Jesteśmy pierwszym Stowarzyszeniem w Polsce, które chce wspierać finansowo klub i 
współdecydować o jego losach, za pośrednictwem członków Stowarzyszenia. 

NASZE CELE? 



Dane na dzień 3 stycznia 2015 roku 

NASI CZŁONKOWIE 



NASZE NOŚNIKI KOMUNIKACYJNE 

      Strona WWW – 12 000 UU       FORUM                   FACEBOOK 

          oraz 200 subskryptentów            400 użytkowników                   7000 fanów 



CZŁONKOSTWO 

WSPÓLNIE MOŻEMY PRZYWRÓCIĆ GÓRNIKA NA NALEŻNE MU MIEJSCE…. 



WARIANTY CZŁONKOWSTWA 



CZŁONKOSTWO 

DO SOCIOS GÓRNIK MOGĄ WSTĄPIĆ ZARÓWNO OSOBY FIZYCZNE JAK I 
FIRMY 
 
Osoby fizyczne: 
Osoby, które chcą dołączyć do Socios Górnik muszą dostarczyć do 
Stowarzyszenia własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską. W tym 
dokumencie  kandydaci określają: 
• kwotę składek (przypisanych do konkretnego rodzaju karty); 
• częstotliwość ich opłacania. 
 
W zamian członkowie Socios Górnik – niezależnie od zadeklarowanej kwoty 
składek posiadają: 
• czynne i bierne prawo wyborcze (nie dotyczy dzieci do 16 roku życia – karta 

Bajtel); 
• możliwość decydowania w najważniejszych dla Stowarzyszenia kwestiach; 
• możliwość decydowania w jaki sposób pieniądze ze składek zostaną 

spożytkowane w Górniku Zabrze; 
• zniżki na produkty  i usługi  partnerów Socios Górnik (w przyszłości). 



CZŁONKOSTWO  

DLA FIRM 

Członkami Stowarzyszenia mogą być również firmy. Mają one 
wówczas status Członka wspierającego. 
 
Aby zostać członkiem wspierającym należy wybrać wariant 
członkowski i skontaktować się z Zarządem Socios Górnik, by 
ustalić szczegółowe warunki współpracy. Każdy z członków 
wspierających otrzymuje od Stowarzyszenia certyfikat, a także 
możliwość tytułowania się członkiem Socios.  Dodatkowo może 
skorzystać ze świadczeń promocyjnych, które wymieniamy na 
kolejnych slajdach. 
 
Przy projekcie z ramienia Stowarzyszenia pracują doświadczeni 
marketingowcy oraz osoby zajmujące się wizerunkiem, które 
pomogą odpowiednio zaplanować kampanię promocyjną. 



CZŁONKOSTWO DLA FIM 

KORZYŚCI 

Poznaj korzyści jakie będzie miała firma dołączając do Socios 
Górnik. Oto kilka z nich: 
 
- Bezpośredni udział w wyjątkowym projekcie na skalę 

ogólnopolską 
- Pomoc Górnikowi Zabrze i bezpośredni wpływ na jego rozwój 
- Tytuł członka wspierającego, który otrzymuje kartę 

członkowską zgodną z wybranym pakietem oraz specjalny 
certyfikat potwierdzający partnerstwo 

- Uzyskanie różnego rodzaju rabatów lub zniżek na usługi czy 
materiały innych naszych partnerów  

- Prawo do wykorzystania informacji o przynależności do Socios 
Górnik i herbu we własnych materiałach; 

- Informacja o firmie na stronie http://www.sociosgornik.org w 
formie wywiadów lub aktualności. 
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CZŁONKOSTWO DLA FIM 

KORZYŚCI 

- Dostęp do aktualnej bazy danych Partnerów 
zawierającej pełne dane kontaktowe poprzez 
platformę partnerską członków wspierających; 

- Informacja o firmie w zakładce Nasi partnerzy, 
logo na oficjalnej stronie i podstronach wraz z 
odesłaniem do strony internetowej Partnera; 

- Mailing dedykowany do członków grupy oraz 
członków Stowarzyszenia; 

- Możliwość dystrybucji ulotek i innych 
materiałów imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie; 

- Możliwość prezentacji firmy podczas 
wewnętrznych spotkań Stowarzyszenia; 

- Ekspozycja standy lub reklamy w formie roll-up 
podczas imprez organizowanych przez 
Stowarzyszenie;  

  



DLACZEGO WARTO  

DOŁĄCZYĆ DO SOCIOS? 

• Dołączając się do nas pomagasz Górnikowi i masz realny wpływ na jego 
losy; 
 

• Bierzesz udział w budowaniu czołowej organizacji kibicowskiej w Polsce, 
która czerpie najlepsze wzorce z zachodnich klubów; 
 

• Pełna transparentność działań i wyników finansowych – to główne 
założenie Socios Górnik. Dzięki temu wiesz, co się dzieje z Twoimi 
składkami; 
 

• Jesteśmy pierwszym w Polsce Stowarzyszeniem, które nie bierze od 
klubu pieniędzy lecz je daje; 
 

• Nie zajmujemy się wyjazdami oraz oprawami. Jesteśmy 
Stowarzyszeniem dla zwykłych kibiców i sympatyków Górnika Zabrze. 
 
 

  



DOŁĄCZ DO NAS! 



KONTAKT 

Stowarzyszenie Socios Górnik 
ul. Wolności 140/8 

41-800 Zabrze, Polska 
 
Prezes: Marek Krupa 
tel: +48 600 340 136 
e-mail: zarzad@sociosgornik.pl 
 
Marketing: Michał Glijer 
tel: +48 602 881 563 
e-mail: marketing@sociosgornik.pl 
 
PR: Grzegorz Pacuła 
tel: +48 530 384 454 
e-mail: media@sociosgornik.pl 

 
  




