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Walne zebranie członków klubu PV Volley Krapkowice - 6.02.2023 dotyczące przetrwania 

klubu i przyczyn podniesienia składki. Niestety będzie to dłuższa wiadomość dla osób, które nie były 

na spotkaniu. Chcemy w ten sposób pokazać przyczyny aktualnej sytuacji. 

W poniedziałek na hali sportowej w Otmęcie odbyło się walne zebranie członków klubu PV 

Volley Krapkowice. Po raz pierwszy odbyło się w zupełnie innej formie niż zazwyczaj. Tym razem 

nie rozmawialiśmy o tym, co słychać w klubie, a głównie skoncentrowaliśmy się na przyszłości klubu 

i rozmowie na temat dotacji udzielonej przez Gminę Krapkowice na wsparcie rozwoju sportu.  

Przedstawiliśmy zebranym licznie na trybunach członkom klubu, dlaczego realnie martwimy 

się nad jego przetrwaniem. Pokazaliśmy ogólnie jak wyglądają koszty i skąd potrzeba zorganizowania 

budżetu na działalność klubu w roku 2023 rzędu ok 300 tyś zł. Nie ukrywamy, że ta kwota w dużej 

mierze bierze się z opłat kadry szkoleniowej i udziałami w rozgrywkach i całorocznym cyklu 

treningowym. W klubie gdzie trenuję w 8 sekcjach (nowa grupa od lutego) - ponad 130 

podopiecznych, grając rocznie ok. 90 spotkań meczowych (liczone są pojedyncze wyjazdy lub mecze 

u siebie w roku, a nie ilość spotkań. Jeśli grupa jedzie na turniej i rozegra w danym miejscu kilka 

spotkań, to w tym zestawieniu liczymy jako 1!) to koszty organizacyjne naszej działalności wraz z 

rosnącą inflacją, wzrostem kosztów i całorocznymi wydatkami tak to po prostu  w 14 roku 

działalności klubu musi wyglądać. Staramy się w miarę możliwości organizować dla naszych 

zawodników i zawodniczek jak najwięcej okazji do gry. Zarówno w Minisiatkowce jak i w 

rozgrywkach młodzieżowych czy seniorskich.  

Podczas spotkania staraliśmy się uświadomić rodziców nie tylko skąd biorą się nasze koszty, 

ale też przychody. I tu prócz wsparcia sponsorów, czy składek członkowskich, trzecim naszym 

źródłem finansowania są właśnie dotacje. Z programu klub z Ministerstwa Sportu lub Urzędu 

Marszałkowskiego. Z konkursów w Powiecie, czy pożytku publicznego w Gminie Krapkowice. Nie 

jest tajemnicą, że w klubach sportowych tą najważniejszą dotacją i największą możliwą do uzyskania 

jest zawsze dotacja z miasta właśnie z dotacji na sport w danej gminie.  Właśnie dlatego, co roku 

kluczowa dla nas jest decyzja Burmistrza odnośnie wysokości przyznanej nam dotacji. I właśnie w 

tym miejscu zatrzymaliśmy się na poniedziałkowym spotkaniu. Co prawda musieliśmy się cofnąć 

kilka lat do tyłu i rozmów jakie jako klub w każdym roku prowadziliśmy z Burmistrzem Krapkowic. 

PV Volley Krapkowice przez 14 lat swojej działalności przeszedł ogromną transformację od klubu, 

gdzie trenowało 8 osób typowo amatorsko do dzisiaj kiedy staliśmy się jednym z większych ośrodków 

szkoleniowych w województwie. Grając we wszystkich kategoriach wiekowych u dziewczyn i 

prowadząc szkolenie u chłopaków od podstaw, rozpoczynając piramidę szkolenia. Organizujemy 

swoje szkolenia, gramy dodatkowo w lidze raciborskiej i prowadzimy seniorki i seniorów. Od kilku lat 

wprost mówiliśmy, że funkcjonowanie klubu jest zagrożone. Przez kilka lat na koniec roku brakującą 

kwotę do utrzymania klubu dodatkowo pokrywali wspierający nas sponsorzy. Robili to jednak ponad 

założone wsparcie. Szczególnie mocno o utrzymanie klubu martwiliśmy się na początku 2022 roku, 

kiedy to wsparcie gminy z dotacji na sport wyniosło 36 tyś zł. Już wtedy rozmawialiśmy z Gminą, że z 

jednej strony jesteśmy wdzięczni, a z drugiej przy takich ilościach działań w klubie nie damy rady 

utrzymać sie przez cały rok. Ostatecznie na koniec roku byliśmy w kryzysowej sytuacji i 

uruchomiliśmy zrzutkę internetową. Niestety z potrzebnej kwoty 37 tyś zł uzbieraliśmy 4 tyś, a resztę 

aby móc dalej funkcjonować otrzymaliśmy kolejne wsparcie z firmy PEBIT.  



Od wielu lat prowadzimy merytoryczne rozmowy z Burmistrzem odnośnie naszej sytuacji. 

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i otrzymywane dotacje, czy choćby zniżki za użytkowanie hali 

sportowej,   sal szkolnych, ale ostatecznie przychody do kosztów przy tak dużej ilości osób i skali 

naszych działań (prowadząc szkolenie cały rok kalendarzowy) są zbyt duże i funkcjonowanie oraz 

przetrwanie klubu upatrywaliśmy właśnie w zwiększonej dotacji z konkursu na sport. W naszej ocenie 

otrzymane wsparcie z tej dotacji, przy puli 418 tyś zł, patrząc na skalę naszych działań jest po prostu 

nieadekwatna w porównaniu do innych klubów i merytorycznej oceny sytuacji z tym związanych. 

Prowadzimy szkolenie całoroczne dzieci, młodzieży, ale także seniorek i seniorów. Istniejemy od 

wielu lat, głównie są to ludzi z Krapkowic i okolic. Pracujemy mocno nad promocją klubu, a co za 

tym idzie także miasta. Na mecze seniorek przychodzi całkiem sporo kibiców, a doping klubu kibica 

PV jest stawiany za wzór w województwie i nawet brakuję tego na meczach w ligach centralnych.  

Staramy się patrzeć na to obiektywnie. Jednak w naszej ocenie szczególnie pod kątem skali 

działań i łącznego wsparcia przy tej ilości pracy jaką wkładamy w realizację sportu w Gminie 

Krapkowice w stosunku do pozostałych dotacji jest po prostu zbyt niska i nie pozwala nam utrzymać 

klubu dalej. Nigdy nie planujemy opłacać zawodników za grę w naszym klubie (seniorek czy 

seniorów). Po prostu chcemy dalej prowadzić szkolenie i rywalizować w ligach wg systemu szkolenia.  

Każdy chyba rozsądny wie, że za ilością pracy i podopiecznych będą rosły koszty utrzymania 

klubu. Argumenty jakie usłyszeliśmy przez lata w urzędzie: 

- Nie macie pieniędzy, to nie otwierajcie grup dla dzieci 

- Radziliście sobie przez lata, to poradzicie dalej 

- Nie możemy oceniać tego ile macie grup i zatrudnionych do tego trenerów, czy ilość godzin 

przeprowadzonych treningów 

- Gmina nie jest od finansowania działalności klubów w 100 procentach  

Takie argumenty po prostu do nas nie trafiają. Natomiast obietnica przedstawiona kiedyś przez 

burmistrza do prezesów klubów - poszukajcie sponsorów, a gmina dołoży druga złotówkę do każdej zł 

otrzymanej od sponsorów też się nie sprawdza. Dzięki wsparciu rodziców i naszemu zaangażowaniu 

otrzymaliśmy w roku 2022 od sponsorów ok 90 tyś, a dotacja ze sportu była 36 tys zł, z czego ok 10 

tyś oddaliśmy za wynajem hal treningowych.  

Dla jasności, z jednej strony jesteśmy naprawdę wdzięczni za wsparcie i coraz lepszą 

współpracę z gminą. Z drugiej uważamy, że otrzymana dotacja w stosunku do łącznej skali naszych 

działań jest zbyt niska szczególnie z porównaniem do innych klubów i argumentów jakie przez lata w 

tym zakresie otrzymywaliśmy. Nie chcemy też, aby to gmina nas w 100 procentach finansowała. 

Mamy składki członkowskie, wsparcie sponsorów, inne konkursy. Prosiliśmy tylko sprawiedliwy 

podział środków dotacji w stosunku do skali działań naszego klubu. Rozmawialiśmy o tym przez 

wiele lat, pisząc różne pisma i chodząc regularnie na spotkania. Rok 2022 pokazał że zabrakło nam 

łącznie 37 tyś i o taki wzrost dotacji się staraliśmy. Aby razem wspólnymi siłami uzbierać kwotę 

potrzebną na funkcjonowanie klubu. Czyli dotacje, rzędu ok 70-80 tys zł. Niezależnie od tego w jaki 

sposób otrzymaną. Czy to bezpośrednio z dotacji, czy innych form możliwych przy wsparciu klubów 

sportowych przez gminę. Czyli tak naprawdę liczyliśmy na wsparcie 25-30% potrzebnego budżetu na 

finansowanie 8 zespołów i 130 podopiecznych, a pozostałe 70% bylibyśmy w stanie sami 

zorganizować. Z racji braku przełomu w tym zakresie od lat i realną groźbą zamknięcia klubu po raz 

pierwszy stanęliśmy przed rodzicami, aby powiedzieć i pokazać jak to wygląda z naszej strony. Być 

może to rodzice będąc grupą tak liczną, będą w stanie doprowadzić do tego, aby w kolejnych latach 

podział tych środków był trochę bardziej adekwatny do naszej skali działań.  



Ostatecznie wraz z rodzicami doszliśmy do jedynego możliwego rozwiązania w tej kwestii, 

czyli podniesienie składki członkowskiej na ten rok ze 100 na 150 zł/miesięcznie. Chcielibyśmy, aby 

proporcje podziału środków się zmieniły, a my mogli obniżyć składkę lub przekazywać choćby więcej 

sprzętu treningowego naszym podopiecznym, ale na ten moment nie ma po prostu innego wyjścia. 

Rozwiązaniem byłoby też pozyskanie kolejnych sponsorów i tu prośba jeśli ktoś z rodziców ma jakieś 

możliwości choćby umówienia na spotkanie, to będziemy wdzięczni i zapraszamy do kontaktu. W 

naszej ocenie sytuacji uważaliśmy, że składka na poziomie 100 zł przy tym ile możemy każdemu 

podopiecznemu w klubie zaproponować jest bardzo okej i adekwatna do całej naszej działalności. Co 

prawda nie wiele mniej potrafią kosztować zajęcia dla dzieci w ilości (1-2 godziny tygodniowo), a u 

nas jest tego znacznie więcej, to i tak bardzo nie chcieliśmy podnosić składki, a cała naszą energię 

skupiliśmy właśnie na naszych działaniach i uzyskania większej dotacji właśnie na poziomie 25-30 

procent kosztów. To jednak klub sportowy, a nie zajęcia pozalekcyjne i dlatego bardzo nie chcieliśmy 

obciążać rodziców dodatkowymi kosztami. Niestety po wielu latach to się nie udało i dzisiaj jeśli nie 

chcemy zamykać klubu, to podniesienie składki do 150 zł za miesiąc jest jedynym wyjściem. Teraz od 

Państwa zależy czy chcecie,  aby dalej córka czy syn dalej spełniał się trenując piłkę siatkowa. 

Oczywiście dzięki naszym sponsorom możemy utrzymać wsparcie i dalej drugie dziecko z jednej 

rodziny ma zniżkę 50% a w szczególnej sytuacji wystarczy pismo do klubu o zmniejszenie składki lub 

nawet całkowitej jej zniesienia przy złej sytuacji finansowej w domu. Więcej na ten temat w 

regulaminie opłat członkowskich na klubowej stronie internetowej.  

W temacie dotacji poruszyliśmy też temat dotacji z gminy Gogolin. Mając u siebie ponad 30 

osób z tamtej gminy też nie otrzymaliśmy wsparcia na prowadzenie zajęć. Co prawda nie prowadzimy 

szkolenia bezpośrednio w Gogolinie, ale bardzo duża grupa osób trzy razy w tygodniu trenuję u nas i 

ma możliwość uprawiania sportu. A naszym celem naprawdę jest uzbieranie budżetu potrzebnego do 

utrzymania klubu z wszystkich możliwych źródeł. Jako zarząd prowadzimy dużo rozmów wśród firm, 

piszemy wnioski do wszystkich możliwych konkursów, czy choćby jak teraz zbieramy 1,5% podatku, 

który każdy może przeznaczyć. Główne nasze koszty to kadra szkoleniowa, licencję plus koszty 

prowadzenia treningów i meczów (hala, sędziowie), transport, sprzęt sportowy - treningowy i 

meczowy, organizacja turniejów, koszty bieżące jak ZUS czy podatki czy księgowość.  

Dlatego prosimy rodziców o pomoc w tym zakresie, ale też w codziennych działaniach klubu 

na wzór zachodni. Czyli pomoc z transportem na rozgrywki, wspieranie i motywowanie swoich dzieci 

i dbanie o ich regularny trening, czy kibicowanie podczas meczów. Właśnie dlatego, podczas 

spotkania wyróżniliśmy tych, którzy mają najlepszą obecność na treningach na poziomie 80% w górę 

do najlepszej Kasi z seniorek rzędu 48/50 od września. Pozostałe grupy miały ok 65 treningów w 

pierwszej połowie sezonu. Przypomnieliśmy też jak wygląda standardowy kalendarz działań klubu. 

Teraz mamy w drugim tygodniu ferii obóz zimowy, a w drugiej połowie sierpnia letni. Więcej 

informacji wkrótce.  

Rozmawialiśmy też krótko o zmianach w statucie, nowych ubraniach klubowych i kosztach z 

tym związanych, empatii, wyrozumiałości i hasła klubowego "Drużyna Jak Rodzina" czyli 

wzajemnym wsparciu i tego, że staramy się oddać naszym serducho i nie tylko szkolić, ale przede 

wszystkim wychowywać w duchu sportu naszych podopiecznych! 

Ze sportowym pozdrowieniem zarząd klubu sportowego PV Volley Krapkowice.    

PS. Jeśli z różnych przyczyn nie będzie możliwości wpłaty składki prosimy o pismo w sprawie 

zmiany terminu wpłaty, jej zmniejszenie lub prośby o zwolnienie z opłacenia składki. Na 

wniosek zawodnika lub opiekuna każda sprawa będzie rozpatrzona indywidualnie.  


