


jest Stowarzyszeniem zajmującym się piłką siatkową 
w Dąbrowie Górniczej na terenie województwa Śląskiego.

Stowarzyszenie powstało w 2019 roku. 
W szeregach Stowarzyszenia funkcjonuje męska seniorska

drużyna siatkarska, która w 2020 roku rozpoczęła swoje 
zmagania na szczeblu zawodowej siatkówki.

W swoim pierwszym sezonie uzyskała awans do 
I Ligi Śląskiej Mężczyzn i w sezonie 2021/2022 

będzie walczyć o awans do rozgrywek 
ogólnopolskich – II Ligi Mężczyzn organizowanych przez 

Polski Związek Piłki Siatkowej



Od września 2021 Stowarzyszenie prowadzi Akademię Siatkówki 
chłopców. Młodymi adeptami naszej Akademii są uczniowie 

szkół podstawowych z klas 1-6. 
Zajęcia odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu we wtorki 
oraz piątki w godzinach 18:00-19:30 na Hali Sportowej Centrum 
Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Swobodnej 46.



Jako, że sezon 2020/2021 był dla nas
pierwszym sezonem w zawodowych rozgrywkach, 

celem było jak najlepsze pokazanie się na parkiecie. 
Szybko jednak zdaliśmy sobie sprawę, że awans jest 

na wyciągnięcie ręki.
Jako beniaminek w II Lidze Śląskiej Mężczyzn już w 

pierwszym sezonie rozgrywkowym uzyskaliśmy awans 
i prawo do gry

w najwyższej klasie rozgrywkowej na Śląsku.



- Od startu II Ligi Śląskiej Mężczyzn – 12.02.2021, 
odnotowaliśmy ponad 70% wzrost polubień naszego 

Fanpage’a

- Nasze posty wyświetlało między 3000-4000 tysięcy 
odbiorców

- Największa liczba odbiorców pojedynczego posta
przekroczyła 16 tysięcy odbiorców

- Łączny zasięg postów - 60 000 odbiorców

- Dziesiątki postów i filmów opublikowanych na naszym 
Fanpage’u od startu rozgrywek



Ze względu na obostrzenia i brak możliwości otwarcia hali dla publiczności, zdecydowaliśmy się 
transmisje online, dzięki którym kibice mogli śledzić nasze zmagania LIVE na Facebooku.

Każdy mecz poprzedzała również specjalnie przygotowana grafika meczowa.



Od samego początku powstania Stowarzyszenia prowadzimy
konto na Instagramie @stowarzyszenie_volley_dg oraz stronę 

internetową stowarzyszenie-volleydg.pl, aby dotrzeć do 
większego grona kibiców i sympatyków, a zarazem zwiększyć 
możliwości marketingowe Stowarzyszenia i jego Partnerów



- Zajęcie miejsca 1-4 i walka w play-offach
- Budowanie drużyny na ambitnych zawodnikach z profesjonalnym podejściem
- Stała współpraca z fizjoterapeutą i masażystą, aby stworzyć odpowiednie warunki         

zawodnikom
- Zakup odpowiedniego sprzętu do treningów
- Otwarcie nowych grup młodzieżowych przy współpracy z Miastem Dąbrowa Górnicza
- Stała współpraca z Miastem
- Dotarcie do jeszcze większego grona kibiców i sympatyków



Aby móc marzyć o awansie do najlepszej czwórki ligi oraz grać w playoffach i walczyć 
o II ligę ogólnopolską potrzebujemy zwiększyć budżet na wypłaty dla sztabu szkoleniowego, fizjoterapeuty oraz 
na zakup podstawowego sprzętu do treningu. Pozyskanie niezbędnych środków pieniężnych pozwoli nam 
spełnić te cele.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na trenera to koszt około 1500zł/ 12000zł sezon
Średnie miesięczne wynagrodzenie dla fizjoterapeuty to koszt około 400zł/4000zł sezon
Koszty administracyjno-licencyjne to koszt około 3000zł /sezon
Koszty związane z transportem na treningi i mecze to koszt około 3000zł /sezon
Zakup podstawowego sprzętu treningowego to koszt około 15000zł /sezon
Stworzenie i utrzymanie grupy/grup młodzieżowych to koszt około 15000zł /sezon
Koszty związane z wynajmem hali na treningi i mecze to koszt około 3000zł /sezon

Łączna kwota, która pozwoli nam osiągnąć zakładane cele to około : 55000zł /sezon



1. Wzrost świadomości marki 
2. Wzrost lojalności klientów wobec marki
3. Kojarzenie firmy z wartościami sportowymi takimi jak: zasady fair 

play, wola walki, rozwój dzieci i młodzieży, pasja do sportu
4. Realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu
5. Budowa relacji z kontrahentami
6. Poprawa nastawienia społeczeństwa do firmy i produktów oraz 

usług firmy





- Logotyp Partnera umieszczony na strojach meczowych
- Reklama Partnera na fanpage’u Stowarzyszenia, Instramie oraz stronie www
- Zamieszczenie Logotypu Partnera na materiałach drukowanych : plakatach,  zapowiedziach meczowych,
- Prawo do wykorzystania herbu Stowarzyszenia oraz drużyny w celach marketingowych
- Promocja firmy podczas wszystkich eventów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie
- Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status partnera wspierającego 

Stowarzyszenie Volley Dąbrowa Górnicza
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- Logotyp Partnera na banerach reklamowych
- Umieszczenie Logotypu Partnera na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Volley Dąbrowa Górnicza
- Umieszczenie Logotypu Partnera na gadżetach reklamowych drużyny
- Podziękowania w materiałach prasowych
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- Nazwa Partnera umieszczona w nazwie drużyny
- Zmiana Logotypu Drużyny z uwzględnieniem brandingu Partnera
- Logotypy Partnera umieszczone na dresach i odzieży treningowej
- Prawo do wykorzystania wizerunku zawodników
- Możliwość rozegrania sparingu z przedstawicielami Partnera
- Nagroda najlepszego zawodnika meczu (MVP) z rąk Partnera 



TYTULARNY – min. 15 000 zł /sezon

STRATEGICZNY – min. 5 000zł /sezon

WSPIERAJĄCY – min. 2 000zł /sezon

Informacja dot. pakietów:

- Ceny pakietów mogą ulec zmianie po indywidualnych ustaleniach parterów z uwzględnieniem potrzeb 
partnera oraz w razie dużej ilości zainteresowania

- Kwoty te są zwolnione od podatku na postawie art.113 ust. 1 i 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów i usług

- Koszty umów partnerskich można potraktować jako koszty związane z usługa marketingową



Odliczenie od dochodu wydatków ponoszonych na działalność sportową i 
kulturalną
Przedsiębiorcy (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne) zyskają możliwość 
dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 
(PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na działalność sportową i 
kulturalną. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów 
uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku 
dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych 
kosztów. Łącznie zatem w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% 
poniesionego kosztu.

źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/






