
SKŁADKI KLUBOWE – UKS „SMS GALICJA” KRAKÓW 

 

Zgodnie ze Statutem: 

- składka klubowa                SKŁADKA „CZŁONKOWSKA”              przynależność do klubu, członek zwyczajny = ZAWODNIK UKS „SMS GALICJA” 

- pełnoprawni licencjonowani zawodnicy klubu, posiadającego licencje MOZP i PZP (start w zawodach w barwach klubu) 

- składka klubowa jest przeznaczana w całości na Działalność STATUTOWĄ*** Klubu UKS „SMS Galicja”  

- klub prowadzi działalność tzw. „non profit” a całość majątku (większość to SKŁADKA) jest przeznaczana na  Działalność Statutową, bez względu na 

grupę szkoleniową. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grupy/poziom klasy 4-8 (od września 2019):            Grupy/poziom klasy 1-3 (od września 2019): 

wymagana przynależność klubowa, zawodnicza     * grupy klas 2, 3 dobrowolna przynależność klubowa 

                z uwagi na nową uchwałę od 09.2019 

 1 dziecko – 120 zł           -  1 dziecko – 50 zł 

 2 dziecko – 90 zł                  -  2 dziecko – 30 zł 

 3 dziecko – 60 zł           -  3 dziecko – 20 zł 

 

Rodzeństwo na dwóch, różnych poziomach grup: 

 1 dziecko – 120 zł (grupy 4-8) 

 2 dziecko – 30 zł (grupy 1-3) 



Zniżki, stypendia, gratyfikacje za wyniki sportowe: 

 II klasa sportowa („pełna”) – 50 % składki klubowej 

 Indywidualny Medalista Mistrzostw Polski Juniorów (w sezonie ubiegłym), bez klasy sportowej II – 75 % składki klubowej 

 I klasa sportowa („pełna”) – 30 % składki klubowej + STYPENDIUM SPORTOWE, KLUBOWE* 

 M – klasa sportowa Mistrzowska – 10 % składki klubowej + STYPENDIUM SPORTOWE, KLUBOWE* 

* stypendium klubowe wypłacane jest kwartalnie przez 10-mcy.  

Wysokość stypendium zależy od możliwości finansowych klubu i corocznie zatwierdzana jest przez Zarząd Klubu. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

- Na wniosek opiekuna prawnego dziecka Zarząd Klubu może składkę członkowską zmniejszyć, np. w udokumentowanej przypadkach „ciężkiej” sytuacji materialnej. 

- Składki Członkowskie są opłacane za „Przynależność zawodnika do sekcji pływackiej” UKS „SMS GALICJA” Kraków, opłacane są przez cały rok, tj. 12-mcy. 

- Składki obowiązują każdego członka klubu i są naliczane niezależnie od obecności zawodnika na treningach.  

- Klub UKS „SMS GALICJA” jest licencjonowanym członkiem MOZP i PZP, a co za tym idzie jego członkowie-zawodnicy uprawnieni są do rywalizacji sportowej w 

sporcie pływackim na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

*CELE STATUTOWE: § 10 Klub realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz 

promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. 2. Organizowanie zajęć szkoleniowych, w różnych dyscyplinach sportowych dla różnych grup wiekowych. 3. 

Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego, organizowanie zawodów i imprez sportowych. 4. Organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym 

krajowym, i międzynarodowym. 5. Organizowanie wypoczynku, obozów sportowych, rekreacyjnych oraz sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 

tym osób niepełnosprawnych. 6. Organizowanie wycieczek, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji. 7. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad 

członkami Klubu podczas zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych. 8. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, 

związkami sportowymi, organizacjami międzynarodowymi, instytucjami i klubami zagranicznymi oraz środkami masowego przekazu. 9. Organizowanie szkoleń i kursów. 

10. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych. 11. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Klubu. 

12. Organizowanie i gromadzenie pamiątek sportowych oraz ich prezentowanie na wystawach. 13. Organizowanie wolontariatu…itp… 

 



UWAGI:  

Składki klubowe/członkowskie to podstawowe źródło utrzymania dla klubu działającego w formie Stowarzyszenia czyli UKS-u.  

W Naszym klubie Zrzeszamy 145 zawodników w wieku 10-lat i starsi (grupy 4-6), a od września 2019 licencjami zawodniczymi obejmiemy również Dzieci 

w Wieku 7-9 lat (grupy 1-3) 

UKS „SMS GALICJA” przeznacza całość kwot wpłacanych z tytułu Składki Członkowskiej na tzw. „Działalność Statutową Klubu”, a w szczególności na: 

- „Godziny Klubowe” – oprócz godzin szkolnych, na każdym poziomie szkolenia od grupy klasy 4 do ostatniej klasy licealnej, uzupełniamy godziny 

szkolne treningami klubowymi, aby móc realizować w pełnym wymiarze Program Szkolenia PZP w Klasach Sportowych i Mistrzostwa Sportowego. W 

zależności od grupy szkoleniowej jest to od 3 do nawet 8 godzin szkoleniowych w Tygodniu. 

- „Godziny Pracy Trenerów na Zawodach” – opieka oraz szkolenie podczas startów, pobytu na zawodach sportowych.  

Grupy treningowe biorą udział w rywalizacji na poziomie regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym przez cały rok tj. od 

Września do Sierpnia roku następnego. Możemy się poszczycić coraz większymi osiągnięciami sportowymi w danych latach. Obecnie nasi zawodnicy to 

ścisła krajowa czołówka, a klub w roku ubiegłym zajął 3 miejsce podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Polski Klubów Sportowych, które odbyły się w 

Warszawie. Rocznie nasi zawodnicy zdobywają ponad 1200 medali na poziomie wojewódzkim i ponad 50 na poziomie Mistrzostw Polski. 

- Co związane z powyższymi punktami Klub zatrudnia na podstawie Umowy Zlecenie (do tej pory za stawkę godzinową 23zł brutto/godz.) 7 trenerów na 

poziomie grup 4 klasa i starsi oraz od 1.09.2019 – 3 trenerów na poziomie grup klas 1-3,  1 księgową oraz wypłaca wynagrodzenie w postaci dodatkowych 

godzin za prace zlecone na rzecz klubu (dodatkowe związane z obsługą projektów, biura itp.) 

WYDATKI to m.in.: 

- licencje klubowe, corocznie opłacane do MOZP i PZP (wzrost ceny o 50% od 2019) 

- licencje trenerskie – za wszystkich szkoleniowców (wzrost ceny o 50% od 2019) 

- licencje zawodnicze, corocznie odnawialne (wzrost ceny o 100% od 2019) 

- „pakiety startowe” dla nowych zawodników od 1.09.2019 (nowi zawodnicy w klubie) 

- dofinansowanie lub finansowanie najważniejszych imprez sportowych:  

 



NA POZIOMMIE WOJEWÓDZKIM: 

- Zimowe i Letnie Mistrzostwa Okręgu,  

- Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat,  

- Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat I i II runda,  

- Liga Dzieci,  

NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM (zawody 3-5 dniowe, z noclegami, wyżywieniem i transportem) - to bardzo duże koszty rzędu 15 000 – 20 000 za grupę: 

- Zimowe i Letnie Mistrzostwa Polski na każdym Poziomie 

- ZMP 14, LMP 14, ZMP 15, LMP 15, ZMP 16, LMP 16, ZMP 17-18, LMP 17-18 

- Zimowe i Letnie Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców (finansowanie finalistów, reprezentacja) 

- GP Puchar Polski (dofinansowanie dla najlepszych) 

- finansowanie wszystkich sztafet na zawodach 

NA POZIOMMIE MIĘDZYNARODOWYM: 

- obecnie prowadzimy współpracę, wymianę z 2 klubami ze Szwecji i Niemiec, corocznie goszcząc reprezentacje po 10-12 osób na zawodach w Polsce 

(pobyt 3-4 dni), dzięki temu nasi zawodnicy mają możliwość również wyjechać na zawody zagraniczne do zaprzyjaźnionych klubów. 

- dofinansowania poprzez zmniejszanie kosztów pobytu na obozach przygotowawczych do Mistrzostw Polski na pływalniach 50m, wszystkie Letnie 

Mistrzostwa Polski – obozy trwają od 10 do nawet 23 dni ( to bardzo duże koszty które staramy się zmniejszać, dofinansowując zawodników wg. klucza 

za najwyższe osiągnięcia sportowe). 

- nagrody i upominki dla zawodników na podsumowaniu wyników sportowych (organizowane co 2 lata) 

- stypendia dla najlepszych zawodników za I klasę sportową i wyniki mistrzowskie 

- sprzęt treningowy (gumy pływackie), gumy treningowe, sprzęt audiowizualny… 

- wzbogacenie ofert obozów klubowych poprzez zapewnienie dodatkowych atrakcji podczas obozów letnich, czy zimowych nie podnosząc kosztów 

jednostkowych obozów 

- oraz inne na rzecz rozwoju klubu oraz dla rozwoju zawodników klubowych (szkolenia, akcje) 

- i wieli innych opłat oraz wydatków regulowanych na bieżąco… 


