STATUT
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.
2.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Śląskiego” zwany dalej „Klubem”.
Klub jest studencką organizacją sportu akademickiego o zasięgu wojewódzkim,
reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z upowszechnianiem i rozwojem
kultury fizycznej w środowisku młodzieży akademickiej, szkolnej i pracującej oraz
pracowników uczelni i absolwentów.

§2
Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Polski.
Siedzibą Klubu jest miasto Katowice.

§3
1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada
osobowość prawną.
2. Klub jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego.

§4
Klub może być członkiem regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.

§5
1. Barwami Klubu jest biały i zielony.
1.1. Godłem Klubu jest biały gryf na zielonym polu z logo Uniwersytetu Śląskiego.
2. Flaga Klubu ma kształt prostokąta o wymiarach: długość –230 cm, szerokość – 140 cm,
jest koloru białego z zielonym pasem o szerokości 35 cm, przebiegającym po przekątnej
od górnego lewego rogu flagi do dolnego prawego. W prawym polu w górnej części flagi,
znajduje się godło AZS – gryf o wymiarach: wysokość – 42 cm, szerokość – 35 cm.

3. Władze Klubu używają pieczęci:
o okrągłej z godłem AZS w środku i napisem na obwodzie pieczęci Akademicki
Związek Sportowy oraz nazwą Klubu.
o podłużnej z nazwą Klubu.
o podłużnych z określeniem funkcji pełnionej przez osobę oraz nazwą Klubu.

Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celem Klubu jest:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wśród społeczności akademickiej.
2. Podnoszenie sprawności fizycznej w środowisku akademickim oraz osób fizycznych
współpracujących z Klubem.
3. Rozwijanie sportu wyczynowego i masowego w środowisku akademickim.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także
wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS
5. Działanie i współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
6. Działanie i współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
7. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
9. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i
nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
11. Działanie i współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu
życia.
12. Działanie i współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz seniorów i osób starszych.

§7
Klub realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki dla członków Klubu oraz dla wszystkich
osób fizycznych i prawnych wyrażających taką chęć.
2. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych i rekreacyjnych w kraju i za granicą.
3. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej,
organizatorów sportu i rekreacji.
4. Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych.
5. Tworzenie, utrzymanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych.
6. Propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.
7. Współpracę z władzami uczelni, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz samorządem
studenckim.

8. Współpracę z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej.
9. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi
organizacjami społecznymi oraz podmiotami prawnymi.
10.
Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i
za granicą.
11.
Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody zostaną przeznaczone na
działalność statutową, w następującym zakresie:
o usługi związane z poprawą kondycji fizycznej,
o usługi rekreacyjne pozostałe,
o usługi związane ze sportem pozostałe,
o usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych,
o usługi w zakresie pozostałych form kształcenia,
o usługi gastronomiczne,
o usługi hotelarskie,
o handel artykułami przemysłowymi i spożywczymi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkami klubu mogą być osoby fizyczne i prawne
2. Członkowie klubu dzielą się na:
o zwyczajnych,
o uczestników,
o honorowych,
o wspierających.

§9
1. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego
oraz inne osoby pełnoletnie, przyjęte przez Klub na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie
szkół ponadpodstawowych przyjęci przez Klub na podstawie pisemnej deklaracji. Małoletni
poniżej 16 roku życia mogą należeć do Klubu wyłącznie za zgodą ustawowych opiekunów.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu
akademickiego na Uczelni lub poza nią. Godność członka honorowego na wniosek Klubu nadaje
Zjazd Krajowy AZS.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością
Klubu lub AZS i przyjęte przez Klub na podstawie pisemnej deklaracji.
Zarząd prowadzi rejestr członków wspierających.
Zarząd w drodze uchwały określa tryb i zasady prowadzenia rejestru członków wspierających.

§ 10

Członkowie zobowiązani są do opłacania składek członkowskich, uchwalanych corocznie przez
Zarząd Klubu.

§ 11
Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu i przez niego przyjętego.
2. Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki
członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego AZS.
4. Od decyzji Zarządu i sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
o wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
o uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności
Klubu oraz korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu na zasadach określonych we właściwych
regulaminach,
o zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu oraz domagać się ich
rozpatrzenia
2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
o korzystać z obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Klub,
o zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego.
Członkowie wspierający, nie otrzymują legitymacji członkowskiej, nie podlegają ubezpieczeniu
w ramach członkostwa, nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Klubu.
Prawa i obowiązki członków wspierających dodatkowo mogą regulować porozumienia zawarte z
klubem.

Rozdział IV
Władze klubu
§ 13
1. Władzami Klubu są:
o Walne Zebranie Klubu,
o Zarząd Klubu,
o Prezydium Klubu
o Komisja Rewizyjna,
o Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz klubu trwa 4 lata.

§ 14
WALNE ZEBRANIE KLUBU
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków Klubu. Zarząd Klubu jest zobowiązany do
zwołania Walnego Zebrania w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie, w wypadku
niewywiązania się Zarządu Klubu z tego obowiązku prawo zwołania Walnego Zebrania
przysługuje również wnioskującym.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
o uchwalanie programu działania Klubu,
o rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu oraz przyjmowanie uchwał w
sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym jego
członkom,
o wybór Prezesa Klubu, Zarządu Klubu w liczbie 11 – 15 osób, Komisji Rewizyjnej w liczbie 3
osób oraz wybór Sądu Koleżeńskiego w liczbie 3 osób.
o uchwalanie statutu lub zmian w nim,
o rozwiązanie Klubu,
o rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd Klubu i członków Klubu.
5. W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział wszyscy członkowie. Jeżeli liczba członków Klubu
przekracza 200 osób, w Walnym Zebraniu biorą udział delegaci sekcji. Zarząd klubu ustala ilość
członków sekcji przypadających na jednego delegata, jednak każda sekcja posiada przynajmniej
jednego delegata.
6. Zarząd Klubu zawiadamia członków (delegatów) o terminie, miejscu i porządku obrad co
najmniej 14 dni przed terminem.
7. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 4 lata.

c§ 15
ZARZĄD KLUBU
1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Klubu, działającym między Walnymi Zebraniami
Klubu.
2. Zarząd Klubu wyłania spośród członków Zarządu Prezydium Zarządu. W skład Prezydium
Zarządu wchodzi z urzędu Prezes Klubu oraz powołani na wniosek Prezesa: 2 v-ce prezesi,
sekretarz i jeden z członków Zarządu.
Prezydium Klubu oraz wymienione osoby funkcyjne działają na podstawie Statutu Klubu oraz
uchwalonych przez Zarząd regulaminów.
3. Zarząd Klubu ma prawo:
o zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,
o zapraszania innych osób, nie będących członkami Klubu, do udziału w posiedzeniach Zarządu
Klubu,

powoływania i rozwiązywania sekcji sportowych, jednostek działających na wydziałach, w
domach studenckich i innych jednostek i organów Klubu,
o zgłaszania zespołów sportowych do rozgrywek państwowych,
o przyznawania wyróżnień określonych w § 25 statutu AZS oraz kar określonych przez uchwalony
przez siebie regulamin oraz Statut Klubu,
o ustalenia wysokości składki członkowskiej,
o zatrudnić osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu,
o w przypadku rezygnacji na piśmie z prac w zarządzie jego członka, zarząd na wniosek Prezesa
ma prawo dokooptować do swego grona innego członka Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytet
Śląski. W ten sposób Zarząd może wymienić maksymalnie 1/3 wybranych na Walnym Zebraniu
członków.
o powoływania oddziałów zamiejscowych.
o zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowanych.
4. Do obowiązków Zarządu klubu należy wykonywanie uchwał władz nadrzędnych AZS, uchwał
Walnego Zebrania Klubu oraz kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:
o organizowanie rozgrywek uczelnianych i międzyuczelnianych, zawodów sportowych, obozów,
imprez rekreacyjnych i turystycznych oraz innych form ruchu i czynnego wypoczynku w
ścisłym współdziałaniu z władzami Uczelni, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
Samorządem Studenckim, innymi Klubami AZS oraz organizacjami studenckimi działającymi
na terenie Uczelni oraz w domach studenckich,
o reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
o opracowanie programu działania Klubu, kalendarza sportowego, rocznego planu finansowego i
uchwalanie zaleceń dotyczących sposobów wydatkowania środkami finansowymi,
o dokonywanie oceny działalności sekcji sportowych,
5. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
o

§ 16
KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 osób.
2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
o kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu Klubu,
o przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
o przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać
udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych
Klubu.

§ 17
SĄD KOLEŻEŃSKI
1. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 osób.
2. Spośród siebie Sąd Koleżeński wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
o uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
o rozpatrywanie wniesionych spraw na zasadach i w trybie określonym regulaminem sądów
koleżeńskich AZS,
o podejmowanie działań ugruntowujących poszanowanie przez członków Klubu zasad statutu,
etyki oraz zasad współżycia społecznego w działalności Klubu, jak również działań
zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu Klubu.

Rozdział V
Sekcje sportowe klubu
§ 18
1. Klub prowadzi swoją działalność przede wszystkim w sekcjach sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych.
2. Kierownictwo sekcji sprawuje kierownik sekcji wybrany na zebraniu ogólnym sekcji.
3. Sekcja ma obowiązek wyboru swojego kierownika w terminie 14 dni od daty poinformowania
jej o zaprzestaniu pełnienia funkcji przez poprzedniego kierownika. Sekcja nowopowstająca
wybiera swojego kierownika w ciągu 14 dni od daty uchwały Zarządu dotyczącej jej utworzenia.
4. Nowo wybranego kierownika sekcji za każdym razem musi zatwierdzić Zarząd.

§ 19
1. Do obowiązków kierownika sekcji należy:
o troska o właściwą pracę sportowo-wychowawczą w sekcji,
o zabezpieczenie przy pomocy Zarządu Klubu i władz Uczelni warunków treningowych i
organizowania zawodów,
o opracowywanie planów pracy i preliminarzy budżetowych sekcji,
o organizowanie zaopatrzenia sprzętowego,
o organizowanie systematycznych badań lekarskich, gdy wymagają tego starty sekcji,
o kontrola przebiegu płatności składek wśród członków sekcji,
o organizowanie wewnętrznego życia sekcji,
o współpraca z kierownictwem sekcji środowiskowej.

Rozdział VI
Majątek i fundusze klubu
§ 20
1. Majątek Klubu stanowią majątek trwały i obrotowy.
2. Na fundusze Klubu składają się:
o składki członkowskie,

dochody z imprez i zawodów sportowych ,
dochody z działalności gospodarczej,
dotacje, darowizny, zapisy, spadki,
inne wpływy.
3. W imieniu Klubu umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują Prezes Klubu i jedna osoba
spośród: dwóch v – ce prezesów i księgowego.
4. Zabrania się:
o udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa,
o przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
o wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu AZS,
o zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy.
o
o
o
o

Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie klubu
§ 21
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu oraz decyzję o rozwiązaniu Klubu podejmuje się
większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej ½ delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany statutu wprowadza się w formie poprawek.

§ 22
1. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Walne Zebranie i zatwierdzenia przez
Zarząd Główny AZS.
2. W przypadku rozwiązania Klubu jego majątek przechodzi na własność Akademickiego Związku
Sportowego.

