
 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „SOCIOS GÓRNIK” 

ZA OKRES OD DNIA 1.04.2017 R. DO DNIA 30.04.2018 R. 

 

1. Informacje podstawowe 

Stowarzyszenie „Socios Górnik” zostało utworzone na Zebraniu Założycielskim, które odbyło się 

w Zabrzu w dniu 7.09.2014 roku. I kadencja trwała od dnia powstania do dnia 1.04.2017 r. W dniu 

1.04.2017 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków. W zebraniu 

wzięło udział 38 osób. Na zebraniu tym obecni podjęli 9 uchwał( w sprawie przyjęcia sprawozdań z 

działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej, o zmianach w Statucie Stowarzyszenia, o wyborze Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia, o wyborze Zarządu Stowarzyszenia, o wyborze Komisji Rewizyjnej oraz o kierunkach 

wsparcia finansowego klubu Górnik Zabrze S.S.A. i rozwoju Stowarzyszenia w II kadencji). Nowy 

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu w przerwie WS-WZCz, ukonstytuował się  

w następujący sposób: 

1. Remigiusz Stembalski - Prezes Stowarzyszenia 

2. Marek Krupa – Wiceprezes Stowarzyszenia 

3. Tadeusz Bożek – Sekretarz/Skarbnik Stowarzyszenia 

4. Anna Knopek-Pach – Członek Zarządu 

5. Paweł Głodek – Członek Zarządu 

6. Grzegorz Olejniczak – Członek Zarządu 

7. Grzegorz Szyguła – Członek Zarządu 

Nadzór nad działalnością statutową Stowarzyszenia w II kadencji pełni Komisja Rewizyjna, która 

ukonstytuowała się w składzie: 

1. Małgorzata Węgrzyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

2. Łukasz Remisz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

3. Marian Pajer – Członek Komisji Rewizyjnej 

Zmiany personalne w składach Zarządu i Komisji Rewizyjnej podjęte na Walnym Sprawozdawczo-

Wyborczym Zgromadzeniu Członków zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.   



Podstawowe informacje o stowarzyszeniu: 

„SOCIOS GÓRNIK”, Ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze 

KRS 0000530267, REGON 360088183, NIP 6482772447 

Stowarzyszenie Socios Górnik posiada rachunki bankowe w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą  

w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice 

- Rachunek bieżący: PL 41 1050 1298 1000 0090 3047 1644 (wpłaty krajowe) 

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

Rachunek ten służy oprócz gromadzenia składek członkowskich do pokrywania bieżących kosztów 

działalności-wynajem biura, obsługa księgowa, opłaty dot. ust. o GIODO, itp. 

- Rachunek celowy: PL 66 1050 1298 1000 0024 1740 6275(do wpłat innych niż składki członkowskie -

imprezy integracyjne, zakup koszulek dla członków Socios, organizacja turniejów piłkarskich). 

- Rachunek celowy: PL 33 1050 1298 1000 0024 3648 1143(do wpłat dla współpracy z Klubem 

Kibiców Niepełnosprawnych)  

Ponadto Stowarzyszenie lokuje część środków na lokatach krótkoterminowych o zmiennych 

numerach rachunku przy każdej lokacie. 

Stowarzyszenie Socios Górnik posiada oficjalną stronę internetową www.sociosgornik.org, oficjalne 

forum Socios Górnik: forum.sociosgornik.org oraz oficjalne profile na Facebooku, Twitterze  

i Instagramie.  

2. Działalność merytoryczna Stowarzyszenia  

Rozmowy z Klubem w sprawie umowy: Po wielu nieudanych próbach podpisania z Klubem umowy 

partnerskiej, która regulowałaby wzajemne prawa i obowiązki, Zarząd stowarzyszenia zaprzestał 

kolejnych prób i skoncentrował się na wspomaganiu Klubu konkretnymi przedsięwzięciami, czy to  

w formie materialnej, czy finansowej. Wszystkie te działania zostały przedstawione w dalszej części 

sprawozdania. 

Górnik Biznes Partner 2017: Jedną z uchwał poprzedniego Zarządu była kontynuacja udziału  

w programie GBP. Pakiet „Biały”, bo taki został wybrany za kwotę 1.230,00 zł brutto obejmował 

baner „Socios Górnik na koronie stadionu pomiędzy piętrami w pobliżu sektora B07, 2 bilety VIP na 

każdy mecz, pamiątkową koszulkę „meczową” z autografami piłkarzy, informację spikera przed 

http://www.sociosgornik.org/


jednym z meczów ligowych, jednorazowy mailing do członków GBP z informacją o stowarzyszeniu. 

Bilety VIP były każdorazowo wystawiane na licytację na platformie Allegro, a całkowity dochód, jaki 

uzyskano z tych licytacji został przeznaczony na wsparcie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Górnika 

Zabrze(dofinansowanie transportu na mecze wyjazdowe). Umowa GBP wygasła z dniem 31.05.2017 

roku. W II połowie 2017 roku Górnik Zabrze S.S.A. zainaugurował program „Trójkolorowi”, do którego 

mimo zgłaszanego akcesu nasze stowarzyszenie nie zostało przyjęte. Klub uzasadnił to inną formułą 

programu, która nie przewidywała udziału w nim takich organizacji, jak „Socios Górnik. 

Premia za awans do Ekstraklasy: W związku z trudną sytuacją sportową Klubu w rozgrywkach Nice 1. 

Liga w sezonie 2016/17, w celu zmobilizowania piłkarzy w końcówce sezonu, w dniu 26.05.2017 r. 

Zarząd podjął uchwałę nr 7/2017 dotyczącą ufundowania nagrody pieniężnej w wysokości 100.000,00 

zł w przypadku zajęcia miejsca premiowanego awansem do Ekstraklasy. Po serii 7 kolejnych 

zwycięstw Górnik Zabrze zajął 2. miejsce w tabeli i uzyskał awans. Zarząd stowarzyszenia przystąpił 

wówczas do rozmów z Zarządem Górnika Zabrze w sprawie zasad, terminu i miejsca przekazania 

ufundowanej nagrody. W międzyczasie do stowarzyszenia wpłynęło pismo Rady Drużyny, w którym 

piłkarze zrzekli się nagrody pieniężnej. Kwotę 100.000 zł postanowili przeznaczyć na rzecz Akademii 

Piłkarskiej Górnika Zabrze w celu dofinansowania zakupu busa, którym młodzi piłkarze Górnika 

mogliby jeździć na mecze i turnieje. W dniu 2 listopada 2017 r. na stadionie Górnika odbyło się 

uroczyste przekazanie nagrody. Przedstawiciele Socios Górnik wręczyli symboliczny czek z kwotą 

100.000,00 zł Szymonowi Matuszkowi i Maciejowi Abrosiewiczowi. Piłkarze Górnika po odebraniu go, 

podziękowali członkom Stowarzyszenia za nagrodę, a następnie udali się do tunelu stadionu, gdzie 

stał zakupiony dla Akademii bus. Bus wjechał na stadion, a piłkarze przekazali symbolicznie kluczyki 

do pojazdu młodym piłkarzom Górnika Zabrze. Na tylnej części busa znajdują się logotypy wszystkich 

podmiotów, których środki wsparły jego zakup, w tym logotyp Socios Górnik. Dwa dni po przekazaniu 

busa-4 listopada, pojazd został wyeksponowany na Promenadzie Wschodniej Areny Zabrze, by kibice 

udający się na mecz z Lechem Poznań, mogli go obejrzeć Należy dodać, że cała akcja zarówno  

z ufundowaniem nagrody pieniężnej, jak i z przekazaniem busa odbiła się szerokim echem  

w mediach, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych oraz przyczyniła się do popularyzacji samego 

Stowarzyszenia i jego działań. 

Zakup sprzętu dla drużyn młodzieżowych 2017: W dniu 12.09.2017 r. Zarząd stowarzyszenia podjął 

uchwałę nr 15/2017 dot. przekazania Górnikowi Zabrze kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup sprzętu sportowego dla drużyny występującej w Centralnej Lidze Juniorów. Zarząd wysłał 

zapytanie ofertowe do kilku hurtowni zajmujących się dystrybucją sprzętu piłkarskiego. Po analizie 

wybranych ofert na dostawcę sprzętu wybrano firmę Krak-Sport, której oferta okazała się 

najkorzystniejsza asortymentowo i cenowo, przy zachowaniu pożądanej jakości sprzętu. Zakupiono  



w sumie 90 koszulek piłkarskich, 90 par spodenek i 180 par getrów firmy Adidas. Całkowita wartość 

zakupionego i przekazanego Klubowi na podstawie umowy darowizny wyniosła 9.694,01 złotych.  

Finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla kontuzjowanych piłkarzy drużyn młodzieżowych: 

Realizując zapisy uchwały WS-WZCz z dnia 1.04. w sprawie pokrycia kosztów zabiegów medycznych  

i rehabilitacyjnych zawodnikom drużyn młodzieżowych do kwoty 24.000,00 zł, Zarząd stowarzyszenia 

w porozumieniu z Dyrektorem Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze, Łukaszem Milikiem, na podstawie 

złożonych ofert zawierających ceny i rodzaj proponowanych zabiegów rehabilitacyjnych dokonał 

wyboru i w listopadzie 2017 r. podpisał umowę z firmą Salveo z Bytomia. Do dnia 30.04.2018 r. 

młodzi zawodnicy Górnika skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych za kwotę 14.234,50 złotych.  

 Biesiada rocznicowa Socios Górnik 2017: Dnia 2 grudnia 2017 członkowie Socios Górnik świętowali  

III rocznicę inauguracji działalności stowarzyszenia. W jednej z zabrzańskich restauracji odbyła się 

Biesiada wzorowana na długoletniej tradycji górniczych Karczm Piwnych. W imprezie rocznicowej 

uczestniczyło prawie 80 osób. Podczas biesiady Prezes Stembalski podsumował w krótkich słowach 

dotychczasową działalność i plany na przyszłość. W trakcie zabawy przeprowadzono aukcję 

gadżetów, książek i innych przedmiotów związanych ze sportem, a całkowitą kwotę 3.850,00 zł, jaką 

uzyskano z licytacji przeznaczono na pomoc Klubowi Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze.  

Jubileusz 70-lecia powstania Klubu Sportowego Górnik Zabrze: Rok 2018 jest rokiem okrągłej 70-tej 

rocznicy powstania Klubu Górnik Zabrze. W związku z tym Zarząd stowarzyszenia podjął w dniu 13 

marca 2018 roku uchwałę nr 8/2018 dotyczącej współpracy organizacyjnej i finansowej z Klubem 

Górnik Zabrze S.S.A. w trakcie imprez i uroczystości związanych z tym jubileuszem. Współpraca 

organizacyjna ma polegać na pomocy osobowej w zakresie uzgodnionym z Zarządem Klubu,  

a współpraca finansowa ma mieć formę przekazania kwoty symbolizującej wiek klubu, czyli 70.000,00 

złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na sfinansowanie projektu, wykonania i zawieszenia plansz  

z wizerunkami i nazwiskami zasłużonych graczy tworzących Galerię Sław Górnika Zabrze. Plansze te 

będą sukcesywnie zawieszane pod dachem Areny Zabrze.  

Działania profrekwencyjne: Od początku istnienia Stowarzyszenia, Zarząd kładzie duży nacisk na 

działania prowadzące do stałego zwiększania i utrzymywania wysokiej frekwencji na meczach  

w Zabrzu, wychodząc z założenia, że im więcej kibiców na stadionie, tym więcej potencjalnych 

członków Stowarzyszenia, a co za tym idzie większe środki finansowe, jakie Stowarzyszenie może 

przeznaczyć na rzecz Górnika Zabrze. W tym celu przed każdym domowym meczem Górnika Zabrze 

na Promenadzie Wschodniej jest rozstawiony namiot, w którym członkowie Zarządu udzielają 

zainteresowanym osobom informacji o działalności stowarzyszenia, przyjmują deklaracje 

członkowskie, itp. Jedna z sympatyczek naszego stowarzyszenia zaproponowała, by przed świętami 



Bożego Narodzenia 2017 i Świętami Wielkanocnymi 2018 zorganizować rozdawanie słodyczy  

i drobnych pamiątek klubowych dla najmłodszych kibiców naszego Klubu. Zarząd zaakceptował 

pomysł i w grudniu 2017 przed meczem z Cracovią jeden z członków stowarzyszenia przebrany  

w kostium Mikołaja wraz z pomysłodawczynią rozdawali paczuszki z pierniczkami, a w marcu 2018 

przed meczem z Sandecją Nowy Sącz i pucharowym z Legią Warszawa sama pomysłodawczyni, jako 

Pani Wiosna rozdawała najmłodszym vouchery, które w namiocie stowarzyszenia można było 

wymienić na gadżety klubowe i słodycze. 

Umowy Partnerskie: Oprócz osób fizycznych członkami Socios Górnik są również osoby prawne, jako 

członkowie wspierający. Są wśród nich duże podmioty, jak np. firma bukmacherska STS, jak i mniejsze 

firmy, np. ubezpieczeniowe, warsztaty samochodowe, firmy telekomunikacyjne, które członkom 

Socios Górnik udzielają szeregu zniżek i promocji na swoje usługi. Ostatnim partnerem, jaki nawiązał 

współpracę ze Stowarzyszeniem jest firma Votum S.A. zajmująca się odzyskiwaniem zaniżonych 

odszkodowań. Na dzień 30.04.2018 r. w Stowarzyszeniu było 15 członków wspierających. 

3. Zaplecze osobowe 

Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Członkowie Zarządu, jak 

i pozostałe osoby działające na rzecz Stowarzyszenia, nie pobierają za swą działalność żadnych 

wynagrodzeń.   

W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń Zarządu. W trakcie tych posiedzeń 

omawiano sprawy bieżące, podejmowano uchwały, przedstawiano propozycje dalszych działań 

stowarzyszenia w celu pozyskiwania kolejnych członków i środków finansowych dla Klubu. Z każdego 

posiedzenia Zarządu jest sporządzany protokół i podpisywana jest lista obecności na posiedzeniu 

członków Zarządu i ewentualnych zaproszonych gości. Zarząd podjął w tym czasie 27 uchwał: w roku 

2017-15 uchwał, a w roku 2018-12 uchwał.   

Obecność poszczególnych członków Zarządu na posiedzeniach wyniosła:  

Remigiusz Stembalski – 15 posiedzeń 

Marek Krupa - 15 posiedzeń 

Tadeusz Bożek – 15 posiedzeń  

Anna Knopek-Pach – 5 posiedzeń 

Paweł Głodek - 12 posiedzeń 



Grzegorz Olejniczak - 13 posiedzeń 

Grzegorz Szyguła - 4 posiedzenia 

Stan osobowy członków Stowarzyszenia na dzień 30.04.2017 r. wynosił 1065 osób, w tym 104 kobiety  

i 961 mężczyzn. 

Podział według rodzaju kart członkowskich: Bajtel 126 członków, Standard 822 członków, Silver 85 

członków, Gold 27 członków, Platinium 5 członków; 

Podział według częstotliwości płacenia składek: miesięcznie 757 członków, kwartalnie 122 członków, 

półrocznie 56 członków, rocznie 130 członków; 

Podział według kraju zamieszkania: Polska 1022 osoby, zagranica 43 osoby; 

Miejscowości, z których jest najwięcej socio: Zabrze 257 członków, Ruda Śl. 124 członków, Gliwice 98 

członków, Łaziska Górne 40 członków, Knurów 30 członków; 

Najstarsi socios: 86 lat(rocznik 1932) i 81 lat(rocznik 1937); 

Najmłodsza socio: 8 miesięcy(ur. w sierpniu 2017r).  

Należy podkreślić, że ostatnio liczba socios zmalała, gdyż od czerwca 2016 rozpoczął się-zgodnie ze 

Statutem Stowarzyszenia-proces skreślania z listy członków Stowarzyszenia osób, które potraktowały 

sprawę członkostwa w Socios niepoważnie i pomimo złożenia deklaracji członkowskiej przez 18 

miesięcy nie wpłaciły ani jednej składki członkowskiej. Ilość osób skreślonych z tego powodu do dnia 

30.04.2018 r. wyniosła dokładnie 262 członków. 

4.   Siedziba, majątek i wyposażenie Stowarzyszenia 

Od dnia 12.10.2015 r. siedzibą stowarzyszenia jest lokal przy ul. Pułaskiego 17, użytkowany przez 

Stowarzyszenie na podstawy umowy najmu zawartej na preferencyjnych warunkach z firmą MULTUS. 

Majątek stowarzyszenia stanowią środki finansowe ze składek członkowskich, darowizn i wpłat 

na akcje celowe pomniejszone o bieżące koszty funkcjonowania Stowarzyszenia.  

Na wyposażenie składają się meble biurowe, szafa metalowa i komputer stacjonarny. Ponadto 

Stowarzyszenie posiada 1 namiot-pawilon obrandowany logo stowarzyszenia, stoliki turystyczne, 

rollapy, banery i batfany(tzw. „żagle”). Wszystkie te przedmioty stanowią wyposażenie służące do 

prowadzenia zapisów do Stowarzyszenia przed meczami Górnika oraz do innych akcji 

marketingowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.  



5. Finansowanie  

 Stowarzyszenie posiada trzy numery rachunków bankowych, wszystkie w ING Bank Śląski 

S.A. Jeden z nich to rachunek bieżący, na którym gromadzone są środki finansowe ze składek 

członkowskich, darowizn i innych dochodów przewidzianych statutem. Na rachunku tym 

Stowarzyszenie utrzymuje niezbędną kwotę, która pozwala pokryć miesięczne koszty związane  

z działalnością Stowarzyszenia, które są płacone przelewami na podstawie wystawionych faktur. 

Nadwyżka tych środków jest lokowana na lokacie bankowej(najczęściej 7- lub 14-dniowej), która jest 

sukcesywnie odnawiana. 

  Drugi rachunek, to rachunek uruchamiany na tzw. akcje celowe(np. organizacja imprezy 

rocznicowej Socios, akcja bilbordowa w Zabrzu związana z zachęcaniem kibiców do przychodzenia na 

nowy Stadion, konferencja „Nowa jakość kibicowania”, zakup koszulek „meczowych” dla członków 

stowarzyszenia, reklamę stowarzyszenia na portalu „Roosevelta’81” itp.). Wszystkie te akcje celowe 

są finansowane bez naruszania środków finansowych pochodzących ze składek członkowskich. 

 Trzeci rachunek, to rachunek celowy, na którym są gromadzone środki uzyskane podczas 

licytacji gadżetów na „Karczmie Piwnej z przeznaczeniem dla Klubu Kibiców Niepełnosprawnych na 

pokrycie kosztów transportu na wybrane przez nich mecze wyjazdowe. 

 Oprócz tego w kasie Skarbnika Stowarzyszenia znajduje się niezbędna kwota gotówki na 

potrzeby bieżące, rozliczana w systemie sporządzanych co miesiąc raportów kasowych, które 

obejmują operacje gotówkowe.  

 Ponadto Stowarzyszenie posiada wirtualne konto na platformie płatniczej PayPal, które 

służy w większości członkom stowarzyszenia zamieszkałym za granicą do wpłacania składek za 

pośrednictwem tej platformy. PayPal pobiera dużo mniejsze prowizje niż przy transferach pieniędzy 

pomiędzy bankami z zagranicy, a Bankiem Śląskim. Środki wpływające na konto PayPal są raz  

w miesiącu przelewane na konto podstawowe Stowarzyszenia, a następnie księgowane na 

subkontach poszczególnych członków. 

 Obsługę finansową stowarzyszenia prowadzi Biuro Rachunkowe „ABACUS” z siedzibą  

w Zabrzu. Obsługa ta polega na bieżącym księgowaniu wpływów ze składek członkowskich na 

indywidualnych subkontach poszczególnych członków, sporządzaniu comiesięcznego raportu o stanie 

wpływów składek członkowskich i wydatków bieżących Stowarzyszenia, sporządzaniu bilansów 

rocznych, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i przesyłanie tych danych do właściwych 

organów(Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 

Zabrze).  



6. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia  

Stan środków na kontach bankowych na dzień 30.04.2018 r.: 

rachunek bieżący: 14.789,12 zł 

rachunek celowy: 540,00 zł 

rachunek celowy dla KKN: 1.100,00 zł 

        Stan środków na lokacie bankowej w dniu 30.04.2018 r.: 220.000,00 zł 

Stan gotówki w kasie w dniu 30.04.2018 r.: 981,36 zł  

7. Przewidywany rozwój Stowarzyszenia 

Zarząd Stowarzyszenia uważa, że obecny stan ilościowy członków Socios Górnik nie jest 

adekwatny do potencjału, jaki mają osoby deklarujące swoją sympatię do Górnika Zabrze. Badania 

socjologiczne oraz liczne ankiety wykazują, że Górnik Zabrze ma kilkusettysięczną grupę swoich 

zwolenników na Śląsku, w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. Niemniej jednak na aktualną 

stosunkowo niewielką liczbę członków duży wpływ ma brak podpisanej umowy partnerskiej  

z Zarządem Górnik Zabrze S.S.A., obojętność na istnienie Stowarzyszenia ze strony organu 

właścicielskiego, czyli Miasta Zabrze, jak również nienajlepsze relacje pomiędzy Stowarzyszeniem,  

a nieformalnymi grupami kibicowskimi i stowarzyszeniami działającymi przy Górniku Zabrze. 

Usunięcie tych przeszkód powinno zaowocować dużym przyrostem liczby członków zwyczajnych oraz 

członków wspierających. Wiele osób w rozmowach deklaruje, że z chwilą podpisania umowy  

z Klubem dołączy do grona członków Stowarzyszenia.  Model kibicowski Socios nadal jest nowością  

w Polsce i wiele osób podchodzi do niego z nieufnością nie znając podstawowych zasad jego 

funkcjonowania.  

Przewidywana sytuacja finansowa 

Model Socios zakłada, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy ilością członków, a stanem finansów. 

Niestety od pewnego czasu liczba członków Stowarzyszenia nie tylko nie wzrasta, a wręcz spada. 

Spowodowane jest to dwoma przyczynami: skreślaniem z listy członków osób, które przez 18 

miesięcy nie zapłaciły żadnej składki, oraz zmniejszeniem ilości nowych deklaracji członkowskich 

spowodowane obojętnym stosunkiem władz Klubu i Miasta Zabrze do faktu istnienia i działalności 

Stowarzyszenia. Po usunięciu tych przeszkód ilość członków Stowarzyszenia z pewnością przestanie 

spadać i powinna zacząć rosnąć. A to przełoży się na wzrost aktywów Stowarzyszenia, które będą 

mogły być przekazane beneficjentowi, czyli Górnik Zabrze S.S.A. To zadanie, z którym będzie musiał 

się zmierzyć Zarząd w kolejnym roku II kadencji.  



Zarząd Stowarzyszenia ”Socios Górnik”: 

1. Remigiusz Stembalski 

2. Marek Krupa 

3. Tadeusz Bożek 

4. Anna Knopek-Pach  

5. Paweł Głodek 

6. Grzegorz Olejniczak 

7. Grzegorz Szyguła 

 

 

 


