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Rozdział I 

Nazwa, teren działania, charakter prawny 

 
§ 1  

 
 STOWARZYSZENIE BESTIOS zwany dalej BESTIOS jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu oraz szerokorozumianej działalności pożytku publicznego. 

 

§ 2  

 
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Białystok. 

2. Terenem działania BESTIOS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

Białegostoku i województwa podlaskiego. 

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie 

innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3  

 
1. Stowarzyszenie jest klubem sportowym posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony. 

  

§ 4  

 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po podjęciu stosownej uchwały przez walne 

zebranie członków. 

  

§ 5  

 
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z obowiązującym prawem  oraz  niniejszym statutem. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych oraz może 

współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem wyżej wymienionych organizacji na zasadach pełnej 

autonomii. 

3. BESTIOS może powoływać inne organizacje zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 

§ 6  

 
1. BESTIOS używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

2. Godłem klubu jest biało - czarno - czerwony gryf oraz wkomponowane w tło napis BESTIOS  (patrz 

pierwsza strona). 

3. Każda z dziedzin może mieć swoje dodatkowe godło spójne z godłem klubu. 

4. Godło jest własnością klubu. 

5. Działalność klubu w innych miejscowościach oznaczona jest jako BESTIOS Nazwa Miejscowości. 

a. W działalności klubu w innych miejscowościach dopuszczone jest do użytku godło klubu z 

wpisaną tylko nazwą BESTIOS. 

6. Działalność w danym sporcie oznaczana jest jako BESTIOS Nazwa Dyscypliny. 

7. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie godła klubu. 
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Rozdział II. 

Cel i środki działania 
 

§ 7  

Celem Stowarzyszenia BESTIOS jest: 

1. Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej, wychowania fizycznego, sportu oraz wszechstronny 

rozwój w tym zakresie. 

2. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 

3. Profilaktyka zdrowia oraz promocja zdrowego trybu życia. 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym resocjalizacji. 

5. Wspieranie działań prowadzących do porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obronności państwa  

w tym upowszechniania tradycji narodowych. 

6. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

7. Przeciwdziałanie ksenofobii i krzewienie tolerancji w tym równouprawnienia kobiet  

i mężczyzn oraz upowszechnianie i rozwój demokracji. 

8. Pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

9. Wspomaganie rozwoju wynalazczości i innowacji w tym rozwój przedsiębiorczości.  

10. Promocja RP za granicą w tym pomoc polonii i Polakom za granicą. 

11. Wspieranie i upowszechnianie ochrona dziedzictwa przyrodniczego.  

12. Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury i sztuki. 

 

§ 8  

BESTIOS  realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1. Organizowanie zajęć sportowych: Taekwondo Olimpijskie, Gimnastyka (w tym akrobatyka), Sambo, Boks, 

MMA, Pływanie, Piłka Ręczna, Piłka Siatkowa, Fitness, Crossfit, Szermierka, LA, Sporty Siłowe, 

Strzelectwo, e-sport oraz lotnictwo i wszelkie sporty z tym związane. 

2. Realizacja treningu, szkolenie w tym organizowanie oraz udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych. 

3. Organizowanie zawodów amatorskich i zawodowych w tym prowadzenie ligi sportowej. 

4. Promowanie i wspomaganie osiągnięć sportowych i sportowców poprzez udzielanie im zapomóg, 

stypendiów lub nagród z wyniki sportowe. 

5. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży pod postacią wycieczek turystycznych, obozów 

wędrownych, kolonii, półkolonii w kraju i zagranicą. 

6. Działania informacyjne  na temat profilaktyki zdrowia, organizowanie spotkań mających zachęcić  

do zapobiegania kontuzjom i schorzeniom.  

7. Działanie marketingowe: promujące firmę, usługę, zdrowy tryb życia lub produkt w związku  

z wizerunkiem czy prestiżem. 

8. Tworzenie, udostępnianie i wprowadzanie sprzętu i metod związanych z profilaktyką kręgosłupa. 

9. Organizowanie spotkań, pogadanek, koncertów i projektów sportowych związanych z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom. 

10. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez uświadamianie sobie różnych zjawisk i mechanizmów  

w tym mechanizmów obronnych. 

11. Nauka strzelania sportowego i bojowego oraz organizowanie szkoleń z zakresu posługiwania się bronią. 

12. Tworzenie i współtworzenie działań zmierzających do porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

13. Prowadzenie szkoleń promujących tradycje narodowe. 

14. Prowadzenie kursów samoobrony. 

15. Prowadzenie kursów survivalu oraz szkół przetrwania. 

16. Prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz umysłowo. 

17. Prowadzenie fizjoterapii i rehabilitacji fizycznej, umysłowej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych przy 

pomocy dostępnych środków. 

18. Prowadzanie wydarzeń sportowych, eventów, koncertów oraz innych widowisk w tym kulturalnych czy 

muzycznych z udziałem widzów i publiczności 

19. Promowanie demokracji wśród młodzieży i dorosłych. 

20. Prowadzenie programów edukacyjnych. 

21. Prowadzenie programów resocjalizacyjnych. 

22. Pomaganie osobom w trudnych sytuacjach życiowych poprze organizowanie dla nich kół zainteresowań 

terapii lub wskazywania i motywowania do osiągania swoich celów życiowych. 

23. Tworzenie nowych technologii i metodyki do uczenia w procesie treningu sportowego. 

24. Wprowadzanie i tworzenie przedmiotów i urządzeń związanych ze sportem i z rehabilitacją. 

25. Wprowadzanie nowych rozwiązań zakresu IT związanych z przekazem informacji. 
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26. Promowanie Polski za granicą poprzez udział w zawodach międzynarodowych zagranicznych 

współdziałanie z polonią w zakresie sportu i działań demokratycznych. 

27. Dokarmianie ptaków zimą. 

28. Tworzenie sztuki filmowej, fotograficznej oraz kreowanie wrażliwości na nią poprzez pracę dzieci  

i młodzieży dorosłych w tym emerytów.  

29. Prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej, animatorów oraz 

sędziów, terapeutów, rehabilitantów. 

30. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskaniu środków finansowych na realizację zadań 

statutowych w tym poprzez możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych. 

31. Działalność charytatywna. 

32. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze sportem oraz szerokorozumianą Kulturą Fizyczną 

oraz działań związanych z promocją zdrowia fizycznego i psychicznego w tym przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności poprzez wydawanie 

wydawnictw okolicznościowych, oraz programów multimedialnych i telewizji internetowej. 

33. Prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej, w tym organizowanie imprez kulturalnych  

i rozrywkowych związanych ze wszelkimi odmianami sportu, rekreacji ruchowej, w tym koncertów, parad 

i innych podobnych wydarzeń. 
 

§ 9  

1. Klub może realizować § 7 poprzez realizację programów: 

1. Program rehabilitacji fizycznej; 

2. Program rehabilitacji umysłowej; 

3. Program spełniajmy marzenia; 

4. Program znaleźć mistrza; 

5. Program edukacji; 

6. Program survival, szkoły przetrwania; 

7. Program obronności i samoobrony; 

8. Program profilaktyki; 

9. Programy społeczne; 

10. Programy resocjalizacyjne; 

11. Program turystyki; 

12. Program kreowania i rozwoju kultury i sztuki; 

2. Powołanie programu następuje drogą uchwały zarządu po uprzednim zatwierdzeniu regulaminu działania 

danego programu. 

3. Każdy z programów może skupiać kilka nurtów lub zakresów działań jednocześnie z danej działalności 

głównej. 

4. Każdy program może mieć osobę zarządzająca w  postaci dyrektora, który jest podległy zarządowi 

BeSTiOS: 

1. Kilka programów może mieć jednego dyrektora. 

2. Do realizacji danego programu można zatrudnić dyrektora. 

3. Dyrektorem programu może być członek zarządu. 

5. Każdy z programów może skupiać jedną bądź więcej: organizację, stowarzyszenie bądź inna jednostkę  

o podobnym profilu działania której działanie nie jest nastawione na zysk: 

1. Funkcjonowanie stowarzyszeń w danym programie opiera się na umowie o współpracy lub 

partnerstwie z BESTIOS. 

6. Każdy z programów z założenia nie jest nastawiony na zysk a realizowanie ich ma na celu: szeroką pomoc 

w zakresie swego działania dla grup społecznych lub jednostek, które tego potrzebują.  
 

§ 10  

1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §7 odpłatna: § 8 punkt:7,8,11,17,18,24,25. 

2. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §7 nieodpłatna: § 8 punkt: 1-6, 9-10,12-16, 19, 23,26. 

3. Dochód z odpłatnej działalności stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych 

w §7. 

 

§ 11  

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków  

i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. 

2. Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników. 
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Rozdział III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 
 

§ 12  

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. członków zawodników; 

2. członków zwyczajnych; 

3. członków wspierających 

§ 13  

1. Członkami zawodnikami BESTIOS są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę 

członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich 

przedstawicieli ustawowych. 

2. Członkami zwyczajnymi BESTIOS mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną lub elektroniczną 

deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu. 

3. Członkami wspierającymi BESTIOS mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, 

zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu. 
 

§ 14  

1. Członkowie zawodnicy BESTIOS mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach 

realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane. 

2. Członkowie zwyczajni BESTIOS mają prawo uczestniczyć w Walnych  Zebraniach Klubu z biernym  

i czynnym prawem wyborczym z zastrzeżeniem §21 pkt4. 

3. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli  

w Walnych Zebraniach BESTIOS z głosem doradczym. 

4. Wszyscy członkowie mają prawo do: 

a. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz BESTIOS; 

b. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez BESTIOS; 

c. korzystania z wszelkich urządzeń BESTIOS na zasadach określanych przez Zarząd BESTIOS; 

d. korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd. 
 

§ 15  

Wszyscy członkowie BESTIOS obowiązani są: 

1. troszczyć się o dobro i rozwój BESTIOS; 

2. dbać o sprzęt i urządzenia BESTIOS; 

3. brać czynny udział w działalności Klubu; 

4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał oraz regulaminów władz Klubu; 

5. do obowiązków członków zawodników należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne 

reprezentowanie barw Klubu; 

6. członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu. 
 

§ 16  

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 

2. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 4 tego paragrafu 

3. rozwiązania Klubu. 

4. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może  nastąpić, jeżeli członek: 

a. nie spełnia wymagań statutowych, 

b. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe, 

c. działa na szkodę Klubu, 

d. członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu lub zalega z płatnością składek 

przez trzy miesiące i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia. 

§ 17  

 

1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd BESTIOS. Od uchwały tej członek może się 

odwołać do Walnego Zebrania BESTIOS w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia (za doręczenie można 

uważać pismo wysłane na podany przy rejestracji email) wraz z uzasadnieniem. 
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Rozdział IV. 

Władze BESTIOS oraz ich organizacja 
 

§ 18  

Władzami Stowarzyszenia są : 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za 

wyborami w głosowaniu tajnym. 

6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia  

w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg 

kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyborów. 

 

§ 19  

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. 

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności globalnej BESTIOS; 

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie 

absolutorium za okres objęty sprawozdaniem; 

3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 14 ust.3; 

5. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian; 

6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

7. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,  

lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu. 

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej połowy członków. 

 

§ 20  

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze BESTIOS zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata w roku 

upływu kadencji jednak nie później niż dnia 31 stycznia tego roku. 

2. Walne Zebranie  Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

1. z własnej inicjatywy; 

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3. na wniosek 3/4 liczby członków stowarzyszenia. 

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu 

terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu  

w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może 

być zwołane przez Komisję Rewizyjną. 

5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie lub w inny sposób o terminie 

i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem. 

6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. 

 

§ 21  

1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne: 

a. w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków; 

b. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 

2. W Walnym Zebraniu BESTIOS mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd. 
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3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy  

w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków  uprawnionych do głosowania i gdy 

sprawy te są umieszczone w porządku obrad. 

4. Prawo głosu w walnym zebraniu mają członkowie stowarzyszenia z co najmniej rocznym stażem liczonym 

od dnia zapisania. 

 

§ 22  

1. Zarząd stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.  

2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes. W skład zarządu może wchodzić: Wiceprezes (jeden lub więcej), 

Sekretarz, Skarbnik lub członkowie zarządu. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze 

posiedzeniu. 

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania BESTIOS. Jeśli Walne Zebranie BESTIOS 

postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby określenie pozostałych funkcji 

leży w kompetencji Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

6. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków  

w tym Prezesa. 

8. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego 

nieobecności zastępuje go Wiceprezes, Skarbnik lub Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy 

w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.  

 

§ 23  

Do kompetencji Zarządu należy : 

1. kierowanie działalnością BESTIOS, 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania BESTIOS, 

3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

4. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji; 

5. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 

6. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania; 

7. składanie sprawozdań z działalności BESTIOS, 

8. zarządzanie majątkiem i funduszami BESTIOS, 

9. reprezentowanie BESTIOS na zewnątrz, 

10. powoływanie i rozwiązywanie komisji  problemowych. 

 

§ 24  

1. Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza: 

a. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać  

z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej; 

b. Członkowie komisji rewizyjnej nie być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 

BESTIOS. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą pobierać wynagrodzenia  

z tytułu pełnienia funkcji 

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę. 

 

§ 25  

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy : 

1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi 

przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Klubu, 
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2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd 

z jego statutowych obowiązków, 

3. zwołanie Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie, 

4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku 

do każdego z członków oddzielnie, 

5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu. 

 

§ 26  

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania; 

2. ustania członkostwa w Klubie; 

3. zrzeczenia się udziału w tych organach; 

4. niewykonywania swoich obowiązków lub wykonywania ich w sposób rażący  i naruszający w dobro klubu; 

5. odwołania przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 27  

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, mogą wchodzić  

do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. 
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Rozdział V. 

Majątek i fundusze 

 

§ 28  

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

3. Zakres i zasady działalności finansowej klubu określają obowiązujące przepisy prawa  

w tym zakresie. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, może powoływać spółki, zakłady, agencje  

i fundacje oraz uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

5. Prowadzona działalność gospodarczą jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku 

publicznego 

6. Dochody Stowarzyszania przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. 

 

§ 29  

1. Klub może pozyskiwać środki na działalność z następujących źródeł: 

a. składek członkowskich, 

b. wpływy z zawodów organizowanych przez BESTIOS, 

c. dotacje, zapisów i spadków, subwencje i odsetki bankowe, papiery wartościowe, akcje itp., 

d. wpływy wynikające z udziału w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych,  

e. przyznane przez sądy nawiązki, 

f. darowizny i spadki, zapisy, środki pochodzące z fundacji, 

g. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez klub,  

h. dotacji od organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego, 

i. inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności BESTIOS, 

j. z tytułu umów sponsorskich, 

k. również wpływy z odpisów podatku (1%). 

 

§ 30  

1. Działalność gospodarczą prowadzoną przez Klub stanowić może: 
 

1 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego 

2 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne 

3 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

4 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

5 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

6 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

7 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

8 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

9 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

10 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

11 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

12 93.1 Działalność związana ze sportem 

13 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

14 93.12.Z Działalność klubów sportowych 

15 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

16 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
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§ 31  

 

Klub nie może: 

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków, członków 

organów, pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy BESTIOS 

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 

są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

2. przekazywać swego majątku na rzecz  członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do  osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika  

z celu statutowego; 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie BESTIOS, członkowie jej 

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub 

po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 32  

Klub może w przypadku posiadania odpowiednich środków: 

1. Udzielać stypendiów klubowych: 

a. Stypendia sportowe, 

b. Stypendia naukowe, 

c. Stypendia socjalne. 

2. Udzielać i przyznawać nagrody: 

a. Sportowe, 

b. Nagrody za wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach niż sportowe, 

c. Nagrody za zaangażowanie w wolontariacie. 

3. Udzielać i przyznawać darowizny: 

a. darowizny rzeczowe, 

b. darowizny pieniężne. 

4. Organizować konkursy na realizację swoich zadań statutowych dla innych podmiotów, instytucji lub 

osób. 

5.  Szczegółowe informacje reguluje regulamin udzielania stypendiów i nagród. 

 

§ 33  

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej BESTIOS może nabywać prawa  

i zaciągać zobowiązania. 

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu BESTIOS wymagane jest działanie jednego z członków 

Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika. Inne osoby mogą dokonywać czynności 

prawnych w imieniu stowarzyszania wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 
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Rozdział VI. 

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu. 

§ 34  

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie 

wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

2. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi 

Stowarzyszenia. 

3. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi 

Stowarzyszenia. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu BESTIOS Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji 

oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia. 

5. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 4 nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszania są Prezes lub 

pozostali członkowie zarządu stowarzyszenia działający łącznie. 

 

 

 

Statut przyjęto uchwałą nr  5/2015 w dniu 31-01-2015 

Poprawki naniesiono uchwałą nr 3/2016 w dniu 30-01-2016 

Poprawki naniesiono uchwała nr 3/2019 w dniu 09-02-2019 

Podpis osoby reprezentującej zarząd: 

mgr Marek Porycki 

 

 

 




