ZARYS HISTORYCZNY
MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
STOCZEK 45 BIAŁYSTOK
Na Zebraniu Założycielskim w dniu 29 września 1995 roku został uchwalony statut
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stoczek” przy Szkole Podstawowej Nr 45 w
Białymstoku. W składzie Komitetu Założycielskiego znalazło się 16 nauczycieli i rodziców
uczniów, a mianowicie: Piotr Górski, Kazimierz Kirejczyk, Andrzej Sulima, Renata
Wasilewska, Andrzej Zarzecki, Ewa Zarzecka, Bogumiła Olszewska, Marek Kuryłowicz,
Marta Kirejczyk, Henryk Olszewski, Wiesława Smalkowska, Lila Gudel, Leszek Zega, Beata
Makarewicz, Krzysztof Makarewicz i Dariusz Kukiełka.
W dniu 6 października 1995 roku Kazimierz Kirejczyk - z upoważnienia Komitetu
Założycielskiego - złożył do Wojewody Białostockiego wniosek z prośbą o zarejestrowanie
Klubu jako stowarzyszenia kultury fizycznej. 18 października 1995 roku Wojewoda
Białostocki stwierdził, że statut Klubu zgodny jest z przepisami prawa i że założyciele
spełniają wymagania określone ustawą, a związku z tym postanowił wpisać Klub do rejestru
stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków pod pozycją 148/95.
11 grudnia 1995 roku został wybrany Zarząd Klubu w składzie: prezes – Kazimierz
Kirejczyk, sekretarz – Bogumiła Olszewska, członkowie – Jerzy Wilman, Piotr Górski,
Krystyna Trams, Andrzej Zarzecki i Jakub Kułak.
Z powodu odejścia ze szkoły Kazimierza Kirejczyka w dniu 24 lutego 1997 roku odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Jednogłośnie dokonano zmian w
składzie Zarządu. Prezesem został Leszek Zega, funkcję sekretarza nadal pełniła Bogumiła
Olszewska, zaś na członków wybrano Piotra Górskiego, Krystynę Trams i Jerzego Wilmana.
Klub zmienił nazwę w dniu 1 marca 1999 roku podczas obrad Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stoczek” przy
Szkole Podstawowej Nr 45 w Białymstoku. W związku z reformą edukacji nastąpiło
przekształcenie klubu – ze szkolnego w międzyszkolny. W dniu 1 marca 1999 roku
przeprowadzono wybory, w wyniku których prezesem Klubu został Leszek Zega. Funkcję
sekretarza objęła Bogumiła Olszewska. Członkami Zarządu zostali ponadto: Krystyna Trams,
Bożena Zdanuczyk i Andrzej Popławski. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Grzegorz Ejsmont
jako przewodniczący, Marzanna Sepko (sekretarz) i Renata Wasilewska (członek).
W dniu 8 marca 2003 roku obradowało kolejne Walne Zebranie SprawozdawczoWyborczego Członków Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Stoczek 45
Białystok. Wybrano Zarząd, który następnie ukonstytuował się w składzie: prezes – Leszek
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Zega, sekretarz – Bogumiła Olszewska, członkowie – Krystyna Dunda, Krystyna Trams i
Bożena Zdanuczyk. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco: przewodnicząca
– Elżbieta Kosińska, sekretarz – Dariusz Kukiełka, członek – Eugeniusz Iwaniuk.
W dniu 5 marca 2004 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Stoczek 45 Białystok. Obradowało nad
sprawą, dla której zostało zwołane, a mianowicie nad uchwaleniem zmian w Statucie Klubu.
Prezes Zarządu przedstawił informację o tym, że w dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 z 29 maja 2003 r., poz. 873). Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu musiało
więc dostosować Statut do powyższej Ustawy. Status organizacji pożytku publicznego Klub
może uzyskać dopiero po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu
tych wymagań. Wszystkie zmiany w Statucie zostały jednogłośnie uchwalone przez Walne
Zebranie Klubu:
-

W rozdziale 2. dodano artykuł kolejny o treści: „Klub prowadzi nieodpłatną działalność
pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (art. 4 ust. 1
pkt. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie)”.

-

W rozdziale 4. w artykule 18. (Wyłączne kompetencje Walnego Zebrania) drugi
podpunkt zmieniono na „rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej, w tym rocznego sprawozdania finansowego”.

-

W rozdziale 4. w artykule 22. w punkcie 1. (Komisja Rewizyjna jest organem
kontrolującym całokształt działalności Klubu) kropkę zastąpiono przecinkiem i dodano
słowa „a w szczególności bada i rozpatruje roczne sprawozdanie finansowe”.

-

W rozdziale 4. na końcu dodano artykuł kolejny o treści: „Członkiem Komisji
Rewizyjnej nie może być: członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; likwidator,
kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału, osoba zatrudniona w klubie,
główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy
bezpośrednio członkowi Zarządu; osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej”.

-

W rozdziale 6. dodano się kolejny artykuł o treści „Klubowi zabrania się: udzielania
pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków
władz lub pracowników oraz ich osób bliskich; wykorzystywania lub przekazywania
majątku Klubu na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
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zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach; zakupu na szczególnych zasadach
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.”
W dniu 28 kwietnia 2004 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku wpisał klub do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000203588, co pozwoliło mu na uzyskanie statusu
organizacji pożytku publicznego.
W dniu 16 marca 2007 roku przeprowadzono Walne Zebranie SprawozdawczoWyborczego Członków MUKS Stoczek 45 Białystok. Wybrany Zarząd ukonstytuował się w
składzie: prezes – Leszek Zega, sekretarz – Bożena Zdanuczyk, członkowie – Grzegorz Jerzy
Ejsmont, Marzanna Sepko i Andrzej Artur Zarzecki. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
przewodniczący – Dariusz Kukiełka, sekretarz – Danuta Daria Stojak, członek – Renata
Wasilewska.
W dniu 28 lutego 2011 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Członków MUKS Stoczek 45 Białystok. Wybrana Zarząd w tym samym składzie
co poprzedni. Ukonstytuował się w ten sam sposób: prezes – Leszek Zega, sekretarz – Bożena
Zdanuczyk, członkowie – Grzegorz Jerzy Ejsmont, Marzanna Sepko i Andrzej Artur
Zarzecki. Komisja Rewizyjna również zachowała dotychczasowy skład i podział funkcji:
przewodniczący – Dariusz Kukiełka, sekretarz – Danuta Daria Stojak, członek – Renata
Wasilewska.
Prezes Zarządu Pan Leszek Zega poinformował Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków o tym, że ustawowe wymogi związane z posiadaniem statusu organizacji pożytku
publicznego (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie; Dz. U. Nr 96 z 29 maja 2003 r., poz. 873) trzeba spełniać nie tylko w
przypadku starania się o status OPP, ale przez cały czas jego posiadania. Nowelizacja ustawy
o pożytku z dnia 22 stycznia 2010 roku zmieniła te warunki, w tym także te, które powinny
znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutu lub innych aktach wewnętrznych organizacji (np.
w regulaminach, uchwałach). MUKS Stoczek 45 Białystok, który status OPP uzyskał przed
wejściem w życie nowelizacji (czyli przed 12 marca 2010 r.), a więc na starych zasadach,
zobowiązany jest dostosować swój statut do nowych wymagań w ciągu roku od wejścia w
życie ustawy. Zatem na dostosowanie się do nowych wymagań jest czas do 11 marca 2011 r.
Prezes poinformował, że jeśli w wyniku kontroli okazałoby się, że OPP nie spełnia
ustawowych warunków posiadania statusu, minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego
składa wniosek o odebranie organizacji statusu OPP (art. 33 ust. 3 ustawy o pożytku).
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1) Zasada zakupów od osób związanych z organizacją i rozszerzeniem definicji „osób
bliskich"
W poprzedniej wersji ustawy o pożytku statut lub inny akt wewnętrzny miał zabraniać:
„zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich”. Obecnie statut lub inny akt wewnętrzny mają zabraniać: „zakupu
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”. OPP może więc
kupować od tych wszystkich osób, ale na normalnych zasadach rynkowych.
W poprzedniej wersji ustawy definicja „osób bliskich” brzmiała: „....w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim
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”. W obecnej
wersji zostały dodane wyrazy „we wspólnym pożyciu”: „.... w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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) Wymogi wobec członków organu kontroli wewnętrznej
Ustawa o pożytku nakazuje posiadanie przez OPP statutowego organu kontroli
wewnętrznej niezależnego od zarządu (np. komisji rewizyjnej). Członkowie tego
organu powinni spełniać określone wymogi. W praktyce przyjętej w KRS informacje
te wpisywane są wprost w brzmieniu ustawowym w statucie organizacji pozarządowej
albo w odpowiednim akcie wewnętrznym regulującym działalność podmiotu (np. w
przypadku organizacji kościelnej). Zatem OPP powinna przyjrzeć się zapisom
statutowym w rozdziale dotyczącym władz pod kątem tych wymogów.
Zgodnie z poprzednią wersją ustawy członkowie organu kontroli:
a) nie mogli być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
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b) nie mogli być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) mogli otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8
Ustawy z dn. 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.
Obecnie członkowie organu kontroli:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.
3) Wymóg niekaralności wobec członków zarządu
To nowy wymóg, którego nie było w ustawie przed nowelizacją. Członkowie zarządu
OPP nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W statucie
(albo innym akcie wewnętrznym), analogicznie do wymogów wobec członków organu
kontroli wewnętrznej, muszą znaleźć się zapisy zabraniające członkowstwa w
zarządzie takim osobom.
Zgodnie z przyjętą praktyką rejestrową każdy członek zarządu czy organu kontroli
wewnętrznej składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących
członkostwa tj.:
a) oświadczenie członka organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz o
niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku
pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec
członków zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt. 4);
b) oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt.
5).
Wzory tych oświadczeń można znaleźć w serwisie poradnik.ngo.pl
4) Statut OPP prowadzącej działalność gospodarczą
Ustawa o pożytku zezwala OPP na prowadzenie działalności gospodarczej z tym, że
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może być ona prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności
pożytku publicznego a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami)
przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego. W związku z tym te OPP,
które prowadzą działalność gospodarczą powinny przejrzeć statut (lub inne akty
wewnętrzne) pod kątem tych zapisów. Dodatkowo z praktyki rejestrowej wynika, że
organizacja starająca się o status OPP, a w tym przypadku posiadająca ten status i
prowadząca działalność gospodarczą, winna złożyć w KRS oświadczenia:
a) członków zarządu na temat statusu działalności gospodarczej – o tym, że jest ona
działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego (art. 20
ust. 1 pkt. 2);
b) członków zarządu o przekazywaniu całego dochodu (nadwyżka przychodów nad
kosztami) OPP na działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1
pkt. 3).
Ten ostatni wymóg przekazywania nadwyżki przychodów nad kosztami dotyczy
wszystkich OPP nie tylko tych prowadzących działalność gospodarczą. W związku z
tym, także i organizacje niebędące przedsiębiorcami powinny przygotować takie
oświadczenia.
5) Oświadczenia dla wszystkich OPP, zmiany w statucie niekoniecznie
Nie wszystkie wymienione zmiany muszą być wpisywane do statutów OPP, zatem w
pierwszej kolejności organizacja powinna przyjrzeć się czy spełnia wymogi ustawowe
w swoim statucie/regulaminie/uchwałach – na ile są one tożsame z tymi zawartymi w
nowelizacji ustawy. Jeśli są różnice statut/regulaminy/uchwały należy dostosować do
nowych warunków. Oznacza to, że OPP w terminie do 11 marca 2011 r. powinna
zmienić zgodnie z przyjętymi procedurami dokumenty, a w przypadku zmiany statutu
złożyć do tego dnia wniosek o zmianę danych do KRS lub innego rejestru, w którym
jest zarejestrowana (np. kluby sportowe rejestrują się w ewidencji starosty i tam
również składają wnioski o zmianę danych dotyczących statutu).
Poza tym członkowie władz OPP powinni w tym terminie złożyć też odpowiednie
oświadczenia zgodne z wymogami nowelizacji. Na pewno muszą się one znaleźć w
wewnętrznej dokumentacji organizacji, nie ma natomiast jasności czy trzeba je
przesłać do KRS.
6) Zgłoszenie zmian w statucie w KRS
OPP podejmuje uchwałę o zmianie statutu lub innego aktu wewnętrznego zgodnie z
przyjętą, wynikającą ze statutu, procedurą. Następnie w ciągu siedmiu dni od daty
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dokonania zmiany statutu składa do KRS wniosek o zmianę danych, który składa się
z:


formularza KRS-Z20 (pole C4 pkt. 43) lub KRS-Z21 (pole C3 pkt. 41) – wpisując
datę zmiany statutu (dzień, miesiąc, rok) oraz numery
zmienionych/dodanych/usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych);



załączników potwierdzających zmiany (np. uchwała o zmianie statutu, protokół i lista
obecności z walnego zebrania członków).
7) Podstawa prawna
a) Ustawa z dn. 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.
146), art. 23
b) Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 20 – 21 i 33,
zwana ustawą o pożytku

Prezes zaproponował następujące zmiany w statucie:
A. W artykule 6. „Celem klubu jest” dodano podpunkt 8.:
„8) organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej – w
miejscu zamieszkania i poza miejscem zamieszkania.”
B. Artykuł 31. trzeci akapit otrzymuje brzmienie:
„3) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”
C. Artykuł 26. otrzymuje nowe brzmienie:
„Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.”
D. Dodano nowy artykuł 23. w brzmieniu:
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„Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”
E. Dodano nowy artykuł 27. w brzmieniu:
„Każdy członek zarządu i komisji rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu
ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.:
1) oświadczenie członka komisji rewizyjnej o niekaralności oraz o niepozostawaniu w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i
podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie z treścią art. 20
ust. 1 pkt. 4);
2) oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt. 5).”
F. W przypadku dodawania nowych artykułów, wszystkie kolejne otrzymują nowe
numery.
Wszystkie zmiany w Statucie zostały jednogłośnie uchwalone przez Walne Zebranie Klubu.
Równocześnie jednogłośnie zatwierdzono ujednolicony tekst Statutu Klubu.
Aktualny skład Zarządu: prezes – Leszek Zega, sekretarz – Bożena Zdanuczyk, członkowie
– Grzegorz Jerzy Ejsmont, Marzanna Sepko i Andrzej Artur Zarzecki. Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Dariusz Kukiełka, sekretarz – Danuta Daria Stojak, członek – Renata
Wasilewska.
Działalność Klubu skupia się na realizacji następujących celów:
-

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o
obiekty i sprzęt szkolny oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
klubu.

-

Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnej formy aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

-

Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działań samorządu
terytorialnego i poza nim.

-

Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i umysłowej.

-

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.

-

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo we
współzawodnictwie.

-

Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej – w
miejscu zamieszkania i poza miejscem zamieszkania.”
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Aktualnie w Klubie mamy zarejestrowanych 7 sekcji sportowych: gier i zabaw,
koszykówki, lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, szachów i taekwondo. W
ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży uczestniczą dwie sekcje:
szachy i taekwondo, które są zarejestrowane w polskich związkach sportowych.
Klub co roku opracowuje kalendarz sportowy. Obejmuje on organizowane cyklicznie każdego roku - następujące zawody:
-

Szachowe Grand Prix „Białystok Zima-Wiosna (24 turnieje);

-

Szachowe Grand Prix „Białystok Lato-Jesień (20 turniejów);

-

Szachowa Białostocka Liga Szkolna do lat 8 (8 turniejów);

-

Szachowa Białostocka Liga Szkolna do lat 10 (8 turniejów);

-

Szachowa Białostocka Liga Szkolna do lat 13 (8 turniejów);

-

Szachowa Białostocka Liga Szkolna do lat 20 (8 turniejów);

-

Turniej Mistrzów Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej;

-

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Juniorów do lat 20 w szachach;

-

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Juniorów do lat 20 w szachach szybkich;

-

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Juniorów do lat

20 w szachach

błyskawicznych;
-

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół
Ponadgimnazjalnych w szachach szybkich;

-

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Miasta Rodzin w szachach szybkich;

-

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Stoczka;

-

Mistrzostwa Województwa Pracowników Oświaty, Nauki i Wychowania oraz emerytów
w szachach szybkich;

-

Międzynarodowy Memoriał imienia Braci Bogdana i Tadeusza Bieluczyków w szachach;

-

Międzynarodowy Memoriał imienia Ludwika Zamenhofa w szachach;

-

Szachowy Turniej Klasyfikacyjny „Białystok – Wiosna”;

-

Szachowy Turniej Klasyfikacyjny „Białystok – Jesień”;

-

Szachowe „Mini-ELO” (3 turnieje);

-

Mistrzostwa Miasta Dzieci do lat 7 w szachach;

-

Mistrzostwa Miasta Dzieci do lat 8 w szachach;

-

Mistrzostwa Województwa Dzieci do lat 7 w szachach;

-

Mistrzostwa Województwa Dzieci do lat 8 w szachach;

-

Miejskie Igrzyska w szachach;

-

Gimnazjada Miasta Białegostoku w szachach;
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-

Gimnazjada Województwa Podlaskiego w szachach;

-

Licealiada Miasta Białegostoku w szachach;

-

Licealiada Województwa Podlaskiego w szachach;

-

Mikołajkowy Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców;

-

Gwiazdkowy Turniej Taekwondo;

-

Mistrzostwa Województwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Taekwondo;

-

Szkolne zawody gier i zabaw zręcznościowych „Olimpijka”.
Opracował: Leszek Zega, leszeg@wp.pl
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