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Rozdział 1. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter 
prawny Klubu. 

 

Art. 1. 
Stowarzyszenie, zwane dalej Klubem nosi nazwę: Klub Sportowy Akademia 
Capoeira. Nazwa skrócona brzmi: K.S. Akademia Capoeira. 

 
Art. 2. 

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba mieści 
się we Wrocławiu. 
Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Art. 3. 
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o 
stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.  

 
Art. 4. 

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź o 

wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków 
 

Art. 5. 

Klub może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną. 
 

 
 
 

 

Rozdział 2. Cele Klubu i sposoby ich realizacji. 
 

Art. 6. 

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej. Klub opiera swą działalność 
na pracy społecznej swych członków. Do realizacji swoich celów Klub może 

zatrudniać pracowników. 
 

Art. 7. 
Celem działalności Klubu jest : 

1/ promocja i propagowanie tańca sportowego Capoeira; 
2/ organizacja, prowadzenie oraz propagowanie sportu amatorskiego 
wyczynowego i rekreacji ruchowej; 

3/ promocja i popieranie zdrowego stylu życia; 
4/ przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku narkomanii i alkoholizmu wśród 

społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży; 
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Art. 8. 
Dla osiągnięcia celów określonych w art. 7 Statutu Klub: 

1/ prowadzi działalność pożytku publicznego; 
2/ popiera wśród swych członków uprawianie sportu i rekreacji ruchowej; 
3/ organizuje szkolenia sportowe w formie treningów; 

4/ organizuje imprezy i zawody sportowe w zakresie Capoeira, a także bierze 
udział w takich zawodach i imprezach w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej; 

5/ prowadzi działalność wychowawczą wśród swoich członków a szczególnie 
wśród młodzieży; 
6/ działa przeciwko używaniu przez młodzież alkoholu, narkotyków i innych 

środków odurzających. 
7/ stwarza atmosferę koleżeństwa i zespołowego współdziałania dla rozwoju 
sportu w Klubie; 

8/ zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego, sportu 
oraz rekreacji ruchowej przede wszystkim w formie: 
 

a/ odpowiedniej kadry trenersko – instruktorskiej; 
 

b/ odpowiednich materiałów szkoleniowych (książki, czasopisma, filmy,  
     pogadanki itp.); 
 

c/ odpowiednich urządzeń sportowych i sprzętu; 
9/ współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami kultury fizycznej oraz 

szkołami; 
10/ organizuje spotkania ogólnopolskie i międzynarodowe, oraz wycieczki i obozy 
sportowe dla członków stowarzyszenia; 

11/ utrzymuje własny, wynajmowany lub dzierżawiony lokal (salę  
         gimnastyczną, pomieszczenia przeznaczone na odbywanie tam ćwiczeń  
         gimnastycznych, pomieszczenia gospodarcze oraz mieszkalne). 

 
Art. 9. 

1. Środki finansowe Klub czerpie ze składek członkowskich, oraz z wolnych 
datków na Klub. 

2. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest corocznie przez Zarząd 

Klubu. 
 

 

Rozdział 3. Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i 
obowiązki członków. 

 
Art. 10. 

Członkowie Klubu dzielą się na: 
1\ członków zwyczajnych; 

a.) Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, której 

pisemna deklaracja o chęci przystąpienia do Klubu zostanie przyjęta przez 
Zarząd Klubu. 

b.) Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli 
ustawowych, przy czym małoletni poniżej 16-go roku życia nie posiadają 
prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz nie 

korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. 
2\ członków honorowych; 
Członkiem honorowym może być osoba, która wyróżnia się szczególną 



4 

 aktywnością oraz posiada wybitne zasługi w pracy dla Klubu lub dla rozwoju 

sportu w ogóle. Godność honorowego członka Klubu nadaje Walne Zebranie 
Członków na wniosek Zarządu Klubu. 

3\ członków wspierających; 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna, która popiera 
cele Klubu lub zadeklaruje pomoc materialną dla Klubu i zostanie przyjęta przez 

Zarząd Klubu.  
 

Art. 11. 
Członek zwyczajny oraz członek honorowy ma prawo do: 

1/ uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu; 

2/ korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu; 
3/ zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu; 
4/ korzystania z lokalu, urządzeń i sprzętu Klubowego oraz innych udogodnień 

jakie stwarza Klub swoim członkom na warunkach określanych przez Zarząd 
Klubu; 

5/ reprezentowania Klubu na zawodach, imprezach sportowych, spotkaniach 
ogólnokrajowych i międzynarodowych; 
6/ brania udziału w zajęciach i szkoleniach sportowych i wychowania fizycznego 

w formie treningów, kursów i innych zajęć; 
7/ noszenia specjalistycznego stroju sportowego na zajęciach określonych w ust. 

4 i 5. Dokładny opis tego stroju zawarty jest w odrębnym regulaminie; 
8/ noszenia na wyżej wymienionych zajęciach sportowych kolorowego sznura 
zwanego dalej Cordão, którego sposób przyznawania dokładny opis wyglądu i 

kolorów oraz wiedzy i umiejętności wymaganych na dany stopień zatwierdzany 
jest przez Zarząd Klubu; 
9/ uprawnienia o których mowa w pkt. 1 i 2 nie przysługują małoletnim 

członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat; 
 

Art.12 
Art.11 nie dotyczy członków wspierających. 
Członek wspierający ma prawo do: 

1/ uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym; 
2/ zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu; 

3/ korzystania z lokalu, urządzeń i sprzętu Klubowego oraz innych udogodnień 
jakie stwarza Klub swoim członkom na warunkach określanych przez Zarząd 
Klubu; 

6/ brania udziału w zajęciach i szkoleniach sportowych i wychowania fizycznego 
w formie treningów, kursów i innych zajęć; 
 

Art. 13. 
Do obowiązków członka Klubu należy: 

1/ przestrzeganie Statutu Klubu, regulaminów Klubowych oraz stosowanie się do 
wszystkich uchwał i postanowień władz Klubu względnie sekcji sportowych; 

2/ branie czynnego udziału w działalności Klubu; 

3/ realizowanie zadań Klubu w miarę posiadanych możliwości na rzecz Klubu; 
4/ oszczędzanie i chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich 
jego członków; 

5/ regularne płacenie składki członkowskiej na zasadach ustanowionych przez 
Zarząd Klubu; 

6/ propagowanie wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej i sportu oraz 
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 pozyskiwanie nowych członków Klubu; 

7/ dbanie o dobre imię Klubu, prowadzenie nienagannego trybu życia 
zapewniającego zachowanie tężyzny i sprawności fizycznej. 

 
Art. 14. 

Członkowie honorowi zwolnieni są od składek członkowskich, chyba że 

zadeklarują chęć ich wnoszenia. 
  

Art. 15. 
Przynależność członkowska w Klubie wygasa w przypadku: 

1/ wystąpienia z Klubu złożonego na piśmie do Zarządu Klubu; 

2/ skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu ze względu na długotrwały brak 
aktywności (6 miesięcy) i nie płacenie składek przez okres 3 miesięcy; 
3/ wykluczenia z szeregu członków Klubu przez Zarząd Klubu; 

4/ rozwiązania się Klubu; 
5/ śmierci członka. 

 
Art. 16. 

Wystąpienie z Klubu może być zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu w każdym 

czasie. 
 

Art. 17. 
Wykluczenie z szeregu członków Klubu może nastąpić w przypadku: 

1/ działania na szkodę Klubu; 

2/ utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; 
3/ nie przestrzegania Statutu Klubu, regulaminów Klubowych oraz uchwał 
Zarządu Klubu. 

 
Art. 18. 

1/ W przypadku utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia 
sądu, nieprzestrzegania Statutu Klubu, regulaminów Klubowych, uchwał Zarządu 
Klubu lub działania na szkodę Klubu uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje 

Zarząd Klubu. 
Od uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. 
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
2. Od skreślenia z listy członków o którym mowa w art.15 pkt2 przysługuje prawo 

odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania 
decyzji o skreśleniu. 
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
Art. 19. 

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem 
sportu oraz za wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być 
wyróżnieni przez Zarząd Klubu: 

1/ przyznaniem Cordão; 
2/ pochwałą ustną lub pisemną; 
3/ nagrodą rzeczową lub pieniężną; 

4/ inną nagrodą. 
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 Art. 20. 

Za niestosowanie się do postanowień Statutu Klubu, uchwała Walnego Zebrania 
Członków, regulaminów i postanowień Zarządu Klubu, naruszenie etyki sportowej 

oraz za inne wykroczenia dyscyplinarne czy organizacyjne określone w odrębnym 
regulaminie, członkowie Klubu mogą być ukarani przez Zarząd Klubu: 

1/ upomnieniem ustnym lub pisemnym; 

2/ naganą; 
3/ odebraniem Cordão; 

4/ czasowym pozbawieniem praw członkowskich (zawieszenie w prawach członka) 
na okres do 1 roku; 
Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o ukaraniu. 
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
 

 
Art. 21. 

Zawieszony członek Klubu traci prawa przewidziane w Statucie Klubu. 
 
 

Rozdział 4. Władze Klubu. 
 

Art. 22. 

1. Władzami Klubu są: 
 
1/ Walne Zebranie Członków. 

2/ Zarząd Klubu. 
3/ Komisja Rewizyjna. 

 
2. Kadencja władz wybieralnych jest 4-letnia. 

 

Art. 23. 
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebrania Członków, zwoływane przez 

Zarząd Klubu co roku jako sprawozdawcze (zwoływane nie później niż do 30 

marca następnego roku) i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. 
2. Zarząd Klubu powiadamia członków Klubu o terminie i miejscu Walnego 

Zebrania Członków 
 

Art. 24. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się: 
 

1/ w wyniku uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Członków; 
2/ na podstawie uchwały Zarządu Klubu; 
3/ na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

4/ na żądanie 1/3 członków Klubu przedstawione na piśmie Zarządowi Klubu. 
 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu 

miesiąca od dnia przedstawienia żądania względnie powzięcia uchwały 
Zarządu Klubu. 

3. Na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków powinny być rozpatrywane 
tylko te sprawy, dla których zostało ono zwołane. 
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Art. 25. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1/ uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu; 

2/ ocena pracy działalności Klubu;  

3/ przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie sprawozdań Zarządy Klubu i Komisji 

Rewizyjnej oraz uchwalenie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium 
Zarządowi Klubu; 

4/ wybór członków Zarządu Klubu; 

5/ wybór członków Komisji Rewizyjnej; 

6/ nadawanie, na wniosek Zarządu Klubu, tytułu członka honorowego  

    Klubu; 

7/ rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Klubu; 

8/ rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd  

    Klubu, Komisję Rewizyjną oraz członków Klubu; 
9/ zmiana Statutu Klubu; 

10/ rozwiązanie Klubu; 

11/ sprawy poddane kompetencji Walnego Zebrania Klubu przez  
      szczegółowe postanowienia Statutu Klubu. 

 
Art. 26. 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów (przy 
obecności co najmniej 15 członków mających prawo do udziału w głosowaniu) o 
ile szczegółowe postanowienia Statutu Klubu nie stanowią inaczej. W razie 

równości głosów rozstrzyga przewodniczący Walnego Zebrania Klubu. Wybory są 
przeprowadzane w drodze głosowania tajnego lub jawnego w zależności od decyzji 
Walnego Zebrania Klubu. 

 
Art. 27. 

W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 
wspierający oraz zaproszeni goście. 
 

Art. 28. 
1. Zarząd Klubu składa się z 5 osób. W skład Zarządu Klubu wchodzą: 

 
1/ Prezes; 
2/ Wiceprezes; 

3/ Wiceprezes do spraw sportowych; 
4/ Sekretarz; 
5/ Skarbnik. 

 
2. Członkowie Zarządu Klubu na pierwszym posiedzeniu – bezpośrednio po 

wyborze – powinni obsadzić poszczególne stanowiska i poinformować o 
swych wyborach Walne Zebranie Członków. 

 

Art. 29. 
Na miejsce członka Zarządu Klubu zwolnione w czasie kadencji Zarząd Klubu 
może dokooptować na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków zastępcę. 

Ogólna ilość dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 składu 
Zarządu Klubu. 
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Art. 30. 
Do zakresu działania Zarządu Klubu należą wszelkie czynności wchodzące w 

zakres działania Klubu, a nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków oraz 
Komisji Rewizyjnej. 
W szczególności do zadań Zarządu Klubu należy: 

1/ kierowaniem całokształtem działalności Klubu; 
2/ realizowanie uchwał, zarządzeń i dyrektyw Walnego Zebrania Członków i władz 

sportowych; 
3/ ustalenie budżetu Klubu oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych; 
4/ prowadzenie gospodarki finansowo – materiałowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
5/ rozporządzanie majątkiem Klubu; 
6/ dbanie o racjonalne wykorzystywanie i konserwację obiektów i urządzeń 

sportowych będących w posiadaniu lub użytkowaniu Klubu; 
7/ nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych i 

remontowych przydzielonych Klubowi; 
8/ nabywanie, obciążanie i zbywanie ruchomości i nieruchomości Klubu; 
9/ zawieranie umów w imieniu Klubu z osobami fizycznymi i prawnymi; 

10/ powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych; 
11/ uchwalenie regulaminów Klubu, wydawanie przepisów wewnętrznych, 

rozporządzeń i instrukcji; 
12/ ustalenie planów działalności poszczególnych sekcji; 
13/ ustalenie wysokości składek członkowskich; 

14/ przyjmowanie i skreślanie członków Klubu; 
15/ podejmowanie uchwał w sprawie wyróżnienia lub ukarania członków Klubu; 
16/ nadawanie i odbieranie Cordão; 

17/ nawiązywanie kontaktu z innymi klubami krajowymi i kontaktów 
międzynarodowych; 

18/ kierowanie działalnością szkoleniowo – wychowawczą w Klubie; 
19/ reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu. 
20/ przygotowywanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków z działalności 

Klubu i działalności Zarządu 
 

Art. 31. 
Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w 
siedzibie Klubu lub w miejscu wyznaczonym przez Prezesa Klubu. Posiedzeniom 

Zarządu Klubu przewodniczy Prezes Klubu.  
Do ważności uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej trzech członków 
Zarządu Klubu, w tym Prezesa Klubu. Uchwały zapadają większością głosów. W 

przypadku równości głosów rozstrzyga Prezes Klubu. 
 

Art. 32. 
Członek Zarządu Klubu może być odwołany ze składu Zarządu Klubu jeżeli nie 
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny 

sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. Uchwałę o odwołaniu członka 
podejmuje Walne Zebranie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. 
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
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Art. 33. 
Do kontroli całokształtu gospodarki finansowo – gospodarczej Klubu Walne 

Zebranie Członków równocześnie z wyborem Zarządu Klubu wybiera na okres 
czterech lat organ kontroli wewnętrznej – Komisję Rewizyjną. W skład Komisji 
Rewizyjnej wchodzi trzech członków. Członkowie ci wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego Komisji i powiadamiają o swoim wyborze Walne Zebranie 
Członków. 

Komisja Rewizyjna podejmuje działania w oparciu o przepisy prawa. 
 

Art. 34. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1/ kontrola działalności statutowej i finansowo – gospodarczej Klubu; 
2/ składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o stanie gospodarki 

Klubu oraz działalności Zarządu Klubu, a także stawianie wniosków o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu; 

3/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w 
działalności, określenie terminów ich usunięcia; 
4/ kontrola opłacania składek członkowskich; 

5/ kontrola rozliczeń imprez sportowych; 
6/ współpraca ze wszystkimi przeprowadzającymi kontrolę w Klubie. 

 
Art. 35. 

W razie stwierdzenia uchybień Komisja Rewizyjna ma prawo żądać 

nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Uchwały Komisji mają moc prawną 
o ile zostały powzięte głosami przynajmniej dwóch jej członków. 
 

Art. 36. 
Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje 

przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem Klubu bądź w inny sposób 
zawiódł zaufanie członków Klubu. Uchwałę o zawieszeniu  w czynnościach lub 
odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków. 

Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
 

 
 

Rozdział 5. Sekcje sportowe. 
 

Art. 37. 
W celu stworzenia członkom Klubu możliwości uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych na różnym poziomie zaawansowania w różnych regionach Polski 

Zarząd Klubu może powoływać sekcje sportowe. Członkami sekcji mogą być tylko 
członkowie Klubu. 

 
Art. 38. 

Sekcje działają zgodnie z regulaminami, które są uchwalane przez Zarząd Klubu i 

mogą być powoływane i rozwiązywane uchwałą Zarządu Klubu. 
 
 

 
 



10 

 
 

Rozdział 6. Majątek Klubu. 
 

Art. 39. 

Majątek Klubu stanowią posiadane nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

Art. 40. 

Na fundusze Klubu składają się: 
1/ składki członkowskie; 

2/ dotacje na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi; 
3/ dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny; 
4/ inne dotacje, darowizny, spadki i zapisy; 

 
Art. 41. 

Rokiem obrachunkowym w Klubie jest rok kalendarzowy. 
 

Art. 42. 

Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd Klubu. 
 

Art. 43. 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu, w tym do zaciągania 
zobowiązań majątkowych wymagana jest obecność Prezesa lub dwóch członków 

Zarządu. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawne w imieniu Klubu 
wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 
 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe. 
 

Art. 44. 
Uchwalenie wniosku o zmianę Statutu Klubu zgłoszonego przez Zarząd Klubu 

wymaga większości 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków. 
Wniosek o zmianę Statutu Klubu nie może być zgłoszony jako wniosek nagły. 

Wniosek ten zgłoszony przez Zarząd Klubu powinien być wstawiony w porządek 
dzienny Walnego Zebrania Członków. 
 

Art. 45. 
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków powziętej większością 2/3 wszystkich członków Klubu 
uprawnionych do głosowania. 

2. Wniosek o rozwiązanie Klubu nie może być zgłoszony jako wniosek nagły. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu się Klubu powinna 
określać tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek 
Klubu. 

4. W razie rozwiązania Klubu Walne Zebranie Członków wybiera likwidatorów.  
 

Art. 46. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem Klubu mają zastosowanie 
przepisy ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach. 


