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STATUT STOWARZYSZENIA p.n.  
KLUB SPORTOWY „BILARD-SPORT-BYDGOSZCZ” 

 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Klub Sportowy „Bilard-Sport-Bydgoszcz” jest stowarzyszeniem działającym 
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Nazwa skrócona stowarzyszenia to „BSB”. 
 

§ 2 
Stowarzyszenie BSB działa na podstawie przepisów ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393), przepisów Ustawy o sporcie (Dz.U. 
2014 poz. 715 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada 
osobowość prawną. 
 

§ 3 
Siedzibą stowarzyszenia BSB jest miasto Bydgoszcz. Terenem działania 

jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów 
stowarzyszenie BSB może prowadzić działalność poza granicami kraju.  

 
§ 4 

Stowarzyszenie BSB może być członkiem regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 
 

§ 5 
Na rynku międzynarodowym  stowarzyszenie BSB może używać nazwy: 

Bydgoszcz Biliard Sports Association. 
 

§ 6 
Czas trwania stowarzyszenia BSB jest nieograniczony. 

 
§ 7 

Stowarzyszenie BSB jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 
osób fizycznych, wspierającym rozwój kultury fizycznej i sportu, wytwarzanie 
atmosfery zaufania i szacunku do kultury fizycznej oraz upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 
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ROZDZIAŁ II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 8 

1) Celem działania stowarzyszenia BSB jest: 
a) rozwój i popularyzacja pool-bilarda jako dyscypliny sportu, 
b) prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i sportu, 
c) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej, 
d) rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, 

osób niepełnosprawnych, 
e) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
f) ochrona i promocja zdrowia poprzez sport. 

 
2) Stowarzyszenie BSB realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizacja szkolenia sportowego w zakresie gry w pool-bilard 
b) organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwa 

profesjonalnego, w tym uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach 
sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, 

c) organizację współzawodnictwa sportowego, zawodów, imprez sportowych                              
i rekreacyjnych, 

d) szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich, 
e) organizowanie szkolenia i wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach 

sportowych, 
f) publikowanie treści popularyzujących pool-bilard jako dyscyplinę sportu 

w internecie, radiu i telewizji oraz wydawanie czasopism, książek 
o tematyce sportowej, 

g) popularyzacja sportu bilardowego oraz korzyści jakie za sobą niesie 
uprawianie tego sportu, w szczególności wspólna kampania „Bilard 
Sportem Wszystkich” prowadzona we współpracy z Polskim Związkiem 
Bilardowym, Ministerstwem Sportu i lokalnymi instytucjami 
samorządowymi, 

h) przygotowanie zawodników do udziału w krajowym i międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym, 

i) reprezentowanie swoich członków  w międzynarodowych organizacjach 
oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym, z zastrzeżeniem określonym w Ustawie o sporcie 
dot. Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz polskich związków sportowych, 

j) realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji 
zlecanych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla, 
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k) skupienie wokół idei stowarzyszenia BSB osób fizycznych i prawnych, 
miłośników sportu i działaczy kultury fizycznej w kraju i za granicą, 

l) nadawanie zawodnikom tytułów uprawniających do udziału 
w organizowanym przez stowarzyszenie BSB współzawodnictwie 
sportowym, 

m) propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad olimpizmu, idei 
oraz edukacji i kultury fizycznej, 

n) prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych, 

o) integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi poprzez 
zajęcia bilardowe, 

p) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki społecznej i przeciwdziałania 
uzależnieniom (m.in.: walki z narkomanią, alkoholizmem) poprzez 
organizację różnorodnych form aktywności sportowej, 

q) zwalczanie dopingu, edukacja i promocja czystego sportu, 
r) wspieranie działalności sekcji sportowych pool-bilarda lub snookera 

z województwa kujawsko-pomorskiego, 
s) wspieranie działalności innych sekcji sportowych z miasta Bydgoszczy 

i powiatu bydgoskiego, 
t) współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie 

promocji sportu, 
 

§ 9 
1) W celu finansowego wsparcia realizacji zadań statutowych stowarzyszenie BSB 

nie może prowadzić działalności gospodarczej.  
2) Zarząd stowarzyszenia BSB zobowiązuje się do rejestracji stowarzyszenia w KRS, 

aby mogło ono prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli w przyszłości klub 
sportowy pozyska sponsora tytularnego. 

 
§ 10 

Stowarzyszenie BSB dla realizacji celów statutowych może powołać inne organizacje 
lub przystąpić do innych  organizacji w granicach prawem dopuszczonych. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 11 
Członkowie stowarzyszenia BSB dzielą się na: 

 zwyczajnych, 

 wspierających, 

 honorowych. 
 

§ 12 
1) Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która uczestniczy 

we współzawodnictwie sportowym, wspiera działania stowarzyszenia BSB 
i złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków 
stowarzyszenia. 

2) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później 
niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji i wniesieniu opłat 
członkowskich. 

3) W celu potwierdzenia wiarygodności wnioskodawcy Zarząd stowarzyszenia BSB 
może wyznaczyć okres próbny na przyjęcie trwający od 6 do 12 miesięcy. 
Szczegółowy tryb postępowania oraz odwołania się od decyzji określa 
regulamin uchwalony przez Zarząd. 

 
 

§ 13 
1) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
stowarzyszenia BSB. 

2) Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty 
złożenia deklaracji. 

 
§ 14 

1) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 
w działalność i rozwój stowarzyszenia BSB. 

2) Tytuł członka honorowego jest nadawana w drodze uchwały Walnego Zebrania 
na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków stowarzyszenia. 

 
§ 15 
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Członkowie działają w stowarzyszeniu BSB wyłącznie osobiście. 
 

§ 16 
1) Członkowie zwyczajni stowarzyszenia BSB mają prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego, w tym w wyborach do władz 
stowarzyszenia, 

b) uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,  
c) zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów 

funkcjonowania stowarzyszenia BSB, 
d) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności stowarzyszenia BSB, 
e) korzystania z rekomendacji i opieki stowarzyszenia BSB, 
f) czynnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie 

BSB oraz korzystania z innych przywilejów, jakie stwarza swoim członkom. 
2) Członkowie zwyczajni stowarzyszenia BSB są zobowiązani: 

a) do aktywnego uczestnictwa w pracach BSB, 
b) popierać i czynnie realizować cele statutowe BSB, 
c) swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli BSB, 
d) dbać o dobre imię stowarzyszenia BSB, 
e) przestrzegać postanowień statutu, decyzji władz BSB i powszechnie 

obowiązującego prawa, 
f) regularnie opłacać składki. 

 
§ 17 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego 
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych 
władzach stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

 
§ 18 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Formę 
i rodzaj wspierania stowarzyszenia BSB członkowie wspierający ustalą z Zarządem 
BSB. 

 
§ 19 

1) Członkowie zwyczajni płacą składki członkowskie w wysokości ustalonej 
w drodze uchwały przez Walne Zebranie.  

2) Zarząd może zadecydować o obniżeniu wysokości składki członkowskiej o 50% 
lub 100% dla wybranych członków, np. dla juniorów lub członków aktywnie 
wspierających bieżącą działalność klubu.  

3) Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
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§ 20 

1) Członkostwo w stowarzyszeniu BSB ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji 
pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu. 

2) Dopuszcza się możliwość wykluczenia członka przez Zarząd: 
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć 
miesięcy, 

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 
postanowień i uchwał władz stowarzyszenia BSB, 

c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz 
stowarzyszenia BSB. 

3) Członkostwo w stowarzyszeniu BSB ustaje również w przypadku: 
a) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 

wspierającego.  
 

§ 21 
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w stowarzyszeniu BSB 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia 
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 22 

Władzami w stowarzyszeniu BSB są: 
a) Walne Zebranie, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 23 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów:  

 w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania,  

 w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków,  
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 
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§ 24 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata. 
 

§ 25 
1) Najwyższą władzą w stowarzyszeniu BSB jest Walne Zebranie. 
2) Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
3) Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku na pisemny 

uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu BSB, postanawiając o jego 
terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pocztą 
elektroniczną, wiadomościami SMS lub w każdy inny skuteczny sposób 
co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

4) W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może 
ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 

5) W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie stowarzyszenia BSB 
oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi, zaproszeni goście 
oraz przedstawiciele organu nadzorującego stowarzyszenie BSB. 

6) Kompetencje Walnego Zebrania: 
a) uchwalenie statutu,  
b) opracowanie planów i kierunków działania, 
c) zatwierdzenie regulaminów przewidzianych statutem, 
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 
e) wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
g) rozpatrywanie skarg i odwołań od uchwał Zarządu wniesionych 

przez członków, 
h) podejmowanie uchwał o zmianach statutu, 
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia BSB, 
j) podejmowanie uchwał o powołaniu innych organizacji przez BSB, 
k) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
l) uchwalenie praw i obowiązków członków ze statusem zawodnika oraz 

zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników, działaczy i sędziów, 
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach, które ze względu na swoją 

ważność wymagają decyzji Walnego Zebrania. 
7) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów. 
8) Uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia, odwołania prezesa 

oraz rozwiązania stowarzyszenia BSB zapadają kwalifikowaną większością 
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2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania. 

 
§ 26 

1) Zarząd składa się z 3-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie. 
a) Zarząd składa się z prezesa i wiceprezesów. Wśród wiceprezesów 

stowarzyszenia BSB może być wyznaczona funkcja pierwszego 
wiceprezesa, 

b) Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie. Zarząd określa funkcje 
dla pozostałych członków Zarządu, 

c) Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu. 
2) Kompetencje Zarządu: 

a) kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia BSB we wszystkich sprawach 
nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania,  w szczególności: 

 przyjmuje nowych członków, 

 reprezentuje BSB na zewnątrz i działa w jego imieniu, 

 zwołuje Walne Zebranie, 

 powołuje reprezentację BSB oraz jej trenera, 

 ustala zasady i tryb przynależności zawodników, 

 ustala zasady współzawodnictwa sportowego, 

 uchwala regulaminy nie zastrzeżone dla innych władz BSB, 

 ustala wysokość wszelkich opłat, za wyjątkiem składki członkowskiej, 

 uchwala budżet BSB. 
b) podejmuje wszystkie uchwały, które nie są zastrzeżone dla innych władz 

stowarzyszenia. 
3) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz na 6 miesięcy. 
4) Szczegółowy zakres działania Zarządu, jego organizację, tryb pracy itp. określa 

regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. 
 

§ 27 
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3-4 członków powoływanych przez Walne 

Zebranie. W jej skład wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący 
i członkowie.  

2) Kompetencje Komisji Rewizyjnej: 
a) kontrolowanie bieżącej działalności BSB, 
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu, 
c) występowanie o zwołanie Walnego Zebrania. 

3) Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach BSB. 
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§ 28 

W razie zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia BSB wymienionych w § 22 
w czasie kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. 
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. 
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
 

ROZDZIAŁ V 
SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 
§ 29 

1) W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych 
postanowień obowiązujących w stowarzyszeniu BSB Zarządowi przysługuje 
prawo nakładania na członków kar. 

2) Zarząd może orzec następujące kary główne:  
a) upomnienie,  
b) naganę, 
c) wykluczenie. 

3) Tryb działania oraz rodzaje kar dodatkowych określa regulamin uchwalony 
przez Zarząd. 

4) W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania - zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym. 

 

ROZDZIAŁ VI 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
§ 30 

1) Źródłami powstania majątku stowarzyszenia BSB są: 
a) składki członkowskie, 
b) dotacje, subwencje, granty, 
c) darowizny, zapisy i spadki,  
d) środki pochodzące z ofiarności publicznej. 

2) Stowarzyszenie BSB prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3) Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia 
BSB podejmuje Zarząd.  
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4) Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia BSB, w tym 

w sprawach majątkowych upoważniony jest prezes lub dwóch członków 
Zarządu upoważnionych uchwałą Walnego Zebrania, która szczegółowo 
reguluje zakres upoważnienia. 

 

ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 31 

1) Stowarzyszenie BSB rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
lub w innych przypadkach przewidzianych prawem. 

2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie określa 
sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia BSB. 

3) Likwidatorami stowarzyszenia BSB są członkowie o ile uchwała Walnego 
Zebrania nie stanowi inaczej. 

 
§ 32 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i Ustawy o sporcie oraz decyzje 
statutowych władz stowarzyszenia.   
 

§ 33 
Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie stowarzyszenia 

w dniu 29 stycznia 2016. 
 

Podpisy Członków Komitetu Założycielskiego: 
 
 
 
 

Filip Biesek   Bartosz Czapski 
 
 
 
 

Igor Luliński   Maciej Zieliński 
 
 
 
 

Maciej Szczawiński     


