STATUT
KLUBU UCZELNIANEGO AZS
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU
Tekst jednolity – uchwalony podczas Walnego Zebrania Członków
Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w dniu 15.11.2017 r.

Rozdział I – Postanowienia ogólne

1.
2.
3.
4.

§1
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwany dalej
Klubem, działa na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Siedziba Klubu znajduje się w Poznaniu, przy ul. Zagajnikowej 9.
Zasady współdziałania pomiędzy Klubem a Uniwersytetem im Adama Mickiewicza
w Poznaniu określi odrębne porozumienie.
Ponadto Klub działa poprzez swoich reprezentantów biorąc udział w zagranicznych
imprezach sportowych (na zasadach zgodnych z prawem polskim).

§2
KU AZS UAM działa zgodnie ze Statutem w środowisku młodzieżowym ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży akademickiej i pracowników szkół wyższych.
§3
Klub jest członkiem Organizacji Środowiskowej AZS Poznań.
§4
Klub jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną.
§5
Klub używa barw i godła AZS, kolor biały i niebieski, godło – biały gryf na niebieskim polu lub
loga UAM na zasadach określonych odrębnym porozumieniem.

Rozdział II – Cele i środki działania
§6
Klub działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, niniejszego statutu i innych
obowiązujących przepisów prawa.
§7
Celem Klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego. Do celów tych należy
w szczególności:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży.
Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizyczynego, wychowania,

doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym
w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów
w tym zakresie.
2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,
a także wychowywanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS.
3. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej szkoły wyższej
i środowiska akademickiego.
4. Działanie na rzecz środowiska naturalnego.
5. Działanie na rzecz sportu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi
i narkomanii.
7. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji
życiowej.
8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
miedzy społeczeństwami.
9. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
10. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
11. Działanie na rzecz ochrony zdrowia poprzez zwiększanie uczestnictwa młodzieży
w kulturze fizycznej.
12. Wspomaganie i inicjowanie działań związanych z rozwojem aktywności organizacyjne
środowiska studenckiego.
§8
1.

Klub realizuje swoje cele przez:
a) współdziałanie z władzami państwowymi samorządu terytorialnego oraz
organizacjami społeczno-politycznymi studenckimi i sportowymi szkół wyższych,
miasta i regionu;
b) prowadzenie powszechnych form kultury fizycznej, wdrążających nawyki czynnego
wypoczynku oraz umiejętności jego organizowania;
c) umożliwienie członkom uprawiania sportu zgodnie z ich zainteresowaniami
i potrzebami;
d) organizowanie życia sportowego i rekreacji, imprez międzyuczelnianych, obozów
sportowych, szkoleniowych, adaptacyjnych i rekreacyjnych,
e) uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i zagranicą;
f) zapewnienie możliwości korzystania z najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów,
urządzeń i sprzętu sportowego;
g) utrzymanie kontaktów sportowych z innymi klubami sportowymi w kraju i zagranicą;
h) organizowanie marketingu sportowego oraz stosowanie innych środków mogących
przyczynić się do rozwoju sportu akademickiego;
i) tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych;
j) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej na rzecz uczelni oraz młodzieży
szkolnej;
k) pomoc organizacyjna wszystkim klubom zrzeszonym w AZS Środowisko Poznań;
l) organizowanie życia sportowego, turystyki oraz rekreacji;
m) organizowanie szkoleń akademickich organizatorów sportu i rekreacji ruchowej;
n) organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych;

współpracę z władzami Uniwersytetu, Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu
i innymi jednostkami Uniwersytetu;
p) współpracę z instytucjami samorządowymi, związkami sportowymi i organizacjami
społecznymi;
q) organizowanie kursów, sympozjów i obozów szkoleniowych w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
Klub opiera swoja działalność na pracy społecznej, może zatrudniać pracowników.
o)

2.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

§9
Klub zrzesza członków zwyczajnych, wspierających, honorowych oraz członków
uczestników.
Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy szkół wyższych
oraz inne osoby przyjęte przez Klub na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne popierające cele i zadania
Klubu.
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju
sportu akademickiego.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich
§ 10
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (poprzez swoich przedstawicieli) mają
prawo:
a) wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu;
b) wyrażać opinie i zgłaszać postulaty do władz Klubu oraz domagać się ich
rozpatrzenia przez odpowiednie instancje;
c) korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu w sposób i w granicach unormowanych
odpowiednimi regulaminami;
d) nosić odznakę AZS;
e) korzystać z przywilejów wynikających ze statutu AZS;
f) uczestniczyć w zawodach, imprezach i obozach organizowanych przez Klub.
Członkowie uczestnicy posiadają prawa członków zwyczajnych określonych w punkcie
1 z wyjątkiem praw wymienionych w podpunktach a, b.

§ 11
Członkowie Klubu maja obowiązek:
1. Chronić dobre imię Klubu i szkół wyższych, zachować nienaganną postawę
obywatelską.
2. Przestrzegać niniejszego Statutu oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie
Klubu.
3. Brać udział w innych pracach podejmowanych przez Klub mając na względzie jego
dobro.
4. Systematycznie opłacać składki członkowskie.

§ 12
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi AZS Klubu po
uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu.
2. Wykluczenie z Klubu decyzją Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego za działanie na szkodę
stowarzyszenia, nieprzestrzeganie postanowień statutu Klubu, nie opłacanie składek
przez okres 12. miesięcy.
3. Od uchwały Zarządu wykluczającej członka przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania.

Rozdział IV – Władze Klubu
§ 13
1.

2.
3.
4.

Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Delegatów;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.
Kadencja władz Klubu trwa 2 lata.
Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w obecności 1/2 liczby
uprawnionych do głosowania.
Zarząd może powoływać i odwoływać w razie potrzeby zespoły społeczne o charakterze
doradczym, działające na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd.

Walne Zebranie Delegatów

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

§ 14
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Delegatów.
Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd zawiadamiając o terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej 10 dni przed zebraniem.
Walne Zebranie Delegatów nadzwyczajne może być zwołane na podstawie:
a) uchwały podjętej większością głosów przez Zarząd w obecności 1/3 członków;
b) wniosku 1/3 członków Klubu;
c) wniosku Zarządu Klubu;
d) uchwały Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie Delegatów nadzwyczajne zwołuje się w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
Zasady zwoływania Zwykłego Walnego Zebrania Delegatów Klubu oraz wybór
delegatów na zebranie określa Zarząd Klubu osobną uchwałą.
Do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Delegatów oraz Nadzwyczajne Walne
Zebranie Delegatów wymagana jest w pierwszym terminie obecność 2/3 delegatów
uprawnionych do udziały w zebraniu. Wymóg 2/3 ogólnej liczby delegatów nie
obowiązuje w drugim terminie.
Drugi termin Wlanego Zebrania Delegatów zwoływany jest nie wcześniej niż 15 minut po
upływie terminu pierwszego zebrania.

§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. Uchwalenie programu i wytycznych działalności Klubu.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu.
3. Dokonywanie oceny działalności Klubu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie
udzielenia absolutorium ustępującym władzom Klubu.
4. Wybór władz Klubu zgodnie z zapisami niniejszego Statutu i regulaminu wyborów
uchwalonego przez Walne Zebranie oraz delegatów na krajowy zjazd AZS.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez Władze Klubu, delegatów,
jednostki organizacyjne i członków AZS.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu.
8. Uchwalenie statutu Klubu lub zmian w jego treści.
9. Nadawanie godności członków honorowych Klubu.
10. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Klubu, zgodnie ze statutem
Klubu.
Zarząd Klubu

1.

2.

§ 16
Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 osób, a w tym :
a) Prezesa;
b) Wiceprezesów, nie więcej niż 3 osoby;
c) Sekretarza;
d) Członków Zarządu.
Upoważnienie do reprezentacji Klubu, zaciągania zobowiązań majątkowych mają dwie
osoby spośród następujących członków Zarządu: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.
§ 17

Do kompetencji Zarządu Klubu:
1. Wykonywanie uchwał walnego zebrania.
2. Powoływanie i rozwiązywanie komisji stałych i nadzwyczajnych oraz zatwierdzenie
regulaminów ich pracy.
3. Organizowanie i kierowanie całokształtem prac Klubu między walnymi zebraniami.
4. Opiniowanie wniosków o powołanie i rozwiązanie jednostek organizacyjnych Klubu.
5. Opracowywanie planów działalności oraz założeń polityki finansowej Klubu.
6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Biuro Klubu.
7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu na walnym zebraniu.
8. Sprawowanie nadzoru nad pracą Biura Klubu.
9. Występowanie z wnioskami o nadanie lub pozbawienie przez walne zebranie godności
członka honorowego Klubu.
10. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami
i uchwałami walnego zebrania.
11. Zwoływanie i przygotowywanie walnego zebrania.
12. Uzupełnienie swojego składu maksymalnie do 1/3 ilości członków Zarządu.
13. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Klubu, zgodnie ze statutem
Klubu.
14. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

§ 18
Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb ale nie rzadziej jak raz na kwartał.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
władz nadrzędnych oraz zaproszeni goście.
W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej
członek upoważniony przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
Posiedzenie może być zwołane na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej;
b) 1/3 liczby członków Klubu.
Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes lub członek przez niego upoważniony.
W przypadku kiedy członek Zarządu świadczy usługi na rzecz Klubu uregulowane
umowami cywilnoprawnymi , umowy asygnują członkowie Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna
§ 19
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.

1.
2.

§ 20
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym
przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

§ 21
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu.
2. Przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli.
3. Występowanie z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może
brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

Sąd Koleżeński

1.

2.
3.
4.

§ 22
Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i 3 członków wybranych przez Walne
Zebranie, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym.
Zespołem, który rozpatruje sprawę, kieruje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub
jego zastępca.
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień
niniejszego Statutu;

rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a Władzami Klubu;
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu;
orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Klubu ze
Statutem.
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 do 3 miesięcy;
d) wykluczenia z Klubu.
Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Sąd
Koleżeński.
b)
c)
d)

5.

6.

Sprawy Organizacyjne

1.
2.

3.
4.
5.

§ 23
Wybory do wszystkich Władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb
przeprowadzania wyborów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Klubu.
Uchwały wszystkich Władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie.
Od decyzji Władz Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W przypadku gdy liczba członków Władz Klubu zmniejszy się o więcej niż 1/3 członków,
wówczas w terminie 3 miesięcy należy dokonać ponownych wyborów.
W przypadku gdy Prezes Klubu lub inny członek Zarządu nie może pełnić swojej funkcji
lub zrezygnuje ze sprawowania swojej funkcji, wówczas pozostali członkowie Zarządu
Klubu powierzają pełnienie tej funkcji innemu członkowi pochodzącemu z wyboru.

Sekcje Sportowe Klubu

1.

2.
3.

§ 24
Klub prowadzi swoją działalność w Sekcjach Sportowych i Turystycznych oraz
w Sportowych Sekcjach studentów i osób niepełnosprawnych w oparciu o wytyczne
Walnego Zebrania Członków i Zarządu Klubu.
Sekcje sportowe organizują zawody uczelniane, międzyuczelniane, zawody sportowe,
obozy, imprezy rekreacyjne i turystyczne.
Zasady współdziałania pomiędzy Klubem a sekcjami wyczynowymi klubu określi
Regulamin Klubu.

Rozdział V – Nagrody i kary

1.

§ 25
Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną prace dla Klubu, Zarząd ma
prawo przyznać członkom następujące wyróżnienia:
a) pochwały;

b)
c)
d)
2.

1.

2.

dyplomy;
nagrody;
odznakę honorowa – „Zasłużony dla Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
Klub może wystąpić do władz nadrzędnych, państwowych oraz innych instytucji i
organizacji o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi
przepisami i regulaminami.
§ 26
Za przewinienia i czyny niegodne Klubu, nieprzestrzeganie statutu i regulaminów mogą
być wymierzone przez Zarząd kary:
a) upomnienie;
b) nagana;
c) pozbawienie okresowe reprezentowania Klubu;
d) pozbawienie okresowe praw członkowskich;
e) wykluczenie z grona członków Klubu.
Od nałożonych kar przysługuje odwołanie do walnego zebrania.

Rozdział VI – Majątek i fundusze Klubu
§ 27
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Na majątek Klubu składają się:
a) nieruchomości;
b) ruchomości;
c) fundusze.
Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie oraz wpisowe;
b) wpływy z wynajmowanych urządzeń, obiektów i sprzętu oraz organizowanych
imprez i zawodów;
c) dotacje, darowizny i inne środki publiczne;
dochód z działalności gospodarczej.
Majątek Klubu nie może stanowić zabezpieczenia zobowiązań Klubu wobec członków
Klubu i pracowników Klubu.
Majątek Klubu nie może być przekazany na rzecz członków i pracowników na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich.
Majątek sekcji sportowych klubu zakupiony z środków własnych sekcji pozostaje
w użytkowaniu danej sekcji.

Rozdział VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 28
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej decyzją
2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania członków
Klubu.

§ 29
Rozwiązanie Klubu następuję na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania.
§ 30
W przypadku rozwiązania Klubu, jego majątek staje się własnością Organizacji
Środowiskowej AZS w Poznaniu.

