
(projekt)
STATUT

Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego
w Katowicach

I Rozdział   Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny i cele działania

§ 1
1. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach, zwana 

dalej  Organizacją  Środowiskową  AZS  jest  jednostką  organizacyjną  Akademickiego 
Związku Sportowego. Może używać skróconej nazwy Organizacja Środowiskowa AZS 
Katowice lub OŚ AZS Katowice.

2. Organizacja  Środowiskowa  AZS  działa  w  oparciu  o  własny  Statut  uchwalony  przy 
zachowaniu zgodności ze Statutem Akademickiego Związku Sportowego oraz przepisy 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2
Organizacja Środowiskowa AZS działa w środowisku młodzieży akademickiej, jak również 
szkolnej  i  pracującej  oraz pracowników uczelni i  absolwentów. Terenem jej  działania jest 
Rzeczpospolita Polska, w szczególności województwo śląskie, a siedzibą miasto Katowice.

§ 3
1. Organizacja Środowiskowa AZS jest stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
2. Organizacja  Środowiskowa AZS może być  członkiem krajowych i  międzynarodowych 

związków sportowych oraz innych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Organizacja Środowiskowa AZS ściśle współdziała z władzami szkół wyższych z terenu 

swojego działania.

§ 4
Organizacja Środowiskowa AZS może tworzyć jednostki organizacyjne, sekcje sportu
wyczynowego, które mogą przyjmować nazwy, jak i barwy wynikające z umów sponsorskich
przy obowiązku zachowania liter AZS w nazwie.

§ 5
Organizacja Środowiskowa AZS używa barw, flagi i znaków organizacyjnych Akademickiego
Związku Sportowego. Godłem jest biały Gryf na bordowym polu.

§ 6
Władze Organizacji Środowiskowej używają pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku i
napisem  na  obwodzie  pieczęci:  Organizacja  Środowiskowa  Akademickiego  Związku 
Sportowego w Katowicach.
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§ 7
1. Celem Organizacji Środowiskowej AZS jest:

a) upowszechnianie  kultury fizycznej  i  turystyki,  podnoszenie  sprawności  fizycznej  i 
polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,

b) wspieranie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,
c) wychowywanie członków organizacji zgodnie z tradycjami AZS,
d) powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy 

klubu, uczelni, szkoły i środowiska,
e) działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych środowiska akademickiego,
f) koordynacja pracy Klubów AZS,
g) działanie  na  rzecz  wyrównywania  szans  młodzieży  z  rodzin  o  trudnej  sytuacji 

życiowej,
h) działanie  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy 

między społecznościami,
i) działanie na rzecz organizacji wolontariatu,
j) przeciwdziałanie  patologiom  społecznym,  w  szczególności  narkomanii, 

alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się,
k) działanie  i  współdziałanie  z  innymi  organizacjami  na  rzecz  promocji  zdrowia  i 

zdrowego trybu życia,
l) działanie i współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz seniorów i osób starszych.

2. Organizacja Środowiskowa AZS realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki  w środowisku akademickim,
b) uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,
c) współdziałanie  w  organizowaniu  szkolenia  i  doskonalenia  kadry  trenersko-

instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji,
d) organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych,
e) tworzenie, utrzymanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych,
f) propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki,
g) współpracę  z  władzami  szkół  wyższych,  samorządów  studenckich  oraz  innymi 

organizacjami działającymi na terenie uczelni,
h) współpracę z jednostkami uczelni zajmującym się problemami kultury fizycznej,
i) współdziałanie  z  instytucjami  państwowymi  i  samorządowymi,  związkami 

sportowymi oraz organizacjami społecznymi,
j) utrzymanie  kontaktów  sportowych  z  odpowiednimi  organizacjami  sportowymi  w 

kraju i za granicą,
k) prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej na działalność statutową.

3. Organizacja Środowiskowa AZS może realizować swoje cele w ramach nieodpłatnej lub 
odpłatnej działalności pożytku publicznego.
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II Rozdział   Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8
1. Członkami Organizacji Środowiskowej AZS mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Organizacji Środowiskowej AZS dzielą się na:

a) Zwyczajnych,
b) Uczestników,
c) Honorowych,
d) Wspierających.

3. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci,  absolwenci i  pracownicy szkół wyższych 
oraz  inne  osoby  pełnoletnie,  przyjęte  przez  zarząd  jednostki  organizacyjnej  AZS  na 
podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkami  uczestnikami  mogą  być  uczniowie  szkół  podstawowych  i  niepełnoletni 
uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjęci przez zarząd jednostki organizacyjnej AZS 
na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.

5. Członkami  honorowymi  mogą być  osoby fizyczne  szczególnie  zasłużone  dla  rozwoju 
sportu akademickiego w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie 
Delegatów.

6. Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  fizyczne  i  prawne,  zainteresowane 
działalnością AZS i przyjęte przez jednostki organizacyjne AZS na podstawie pisemnej 
deklaracji.

III Rozdział  Władze Organizacji Środowiskowej AZS 

§ 9
1. Władzami Organizacji Środowiskowej AZS są:

a) Walne Zebrania Delegatów,
b) Zarząd Organizacji Środowiskowej AZS,
c) Prezydium Zarządu OŚ AZS,
d) Środowiskowa Komisja Rewizyjna,
e) Środowiskowy Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Organizacji Środowiskowej AZS trwa 4 lata.

§ 10
Walne Zebranie Delegatów

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Organizacji Środowiskowej AZS.
2. Walne  Zebranie  Delegatów  jest  zwoływane  przez  Zarząd  Organizacji  Środowiskowej 

AZS.
3. Nadzwyczajne Walne  Zebranie  Delegatów zwołuje  Zarząd  Organizacji  Środowiskowej 

AZS  z  własnej  inicjatywy,  na  żądanie  Zarządu  Głównego  AZS,  Głównej  lub 
Środowiskowej  Komisji  Rewizyjnej,  lub  minimum  połowy  klubów  zrzeszonych  w 
Organizacji Środowiskowej AZS.
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4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów i Nadzwyczajnego 
Walnego  Zebrania  Delegatów  Zarząd  Organizacji  Środowiskowej  AZS  powiadamia 
delegatów,  członków  Zarządu  oraz  władze  nadrzędne  –  co  najmniej  14  dni  przed 
Zebraniem.

5. W obradach  Walnego  Zebrania  Delegatów ,  jak  i  Nadzwyczajnym Walnego  Zebraniu 
Delegatów udział biorą:
a) z głosem decydującym delegaci wybrani według klucza wyborczego ustalonego przez 

Zarząd Organizacji Środowiskowej AZS,
b) z  głosem  doradczym  członkowie  ustępujących  władz  Organizacji  Środowiskowej 

AZS, członkowie honorowi AZS oraz zaproszeni goście.

§ 11
1. Do  zadań  i  kompetencji  Walnego  Zebrania  Delegatów  należy  rozpatrywanie  spraw 

dotyczących  całokształtu  działalności  Organizacji  Środowiskowej  AZS,  a  w 
szczególności:
a) rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  władz  Organizacji 

Środowiskowej AZS,
b) podejmowanie  uchwał  w  przedmiocie  udzielenia   absolutorium  ustępującemu 

Zarządowi,
c) uchwalenie założeń polityki finansowej,
d) uchwalenie Statutu lub zmian w nim,
e) wybieranie  władz  Organizacji  Środowiskowej  AZS  zgodnie  z  zapisami  Statutu  i 

Regulaminu Wyborów uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów,
f) występowanie z wnioskami w sprawie nadawanie odznaczeń i wyróżnień.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami,  dla których zostało 
zwołane.

§ 12
Zarząd Organizacji Środowiskowej AZS

1. Zarząd składa się z 10 do 14 członków oraz Prezesa, wybieranych na  Walnym  Zebraniu 
Delegatów.

2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Organizacji Środowiskowej AZS oraz 
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów, a w szczególności:
a) reprezentowanie Organizacji Środowiskowej AZS oraz działanie w jej imieniu,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Organizacji Środowiskowej AZS,
c) opracowywanie programu działalności,
d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
e) uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu,
f) powoływanie podległych jednostek,
g) prawo kooptowania wg zasad określonych w § 19 pkt 3,
h) zawieszanie  uchwał  Walnych  Zebrań  jednostek  tworzących  Organizację 

Środowiskową  AZS  oraz  zawieszanie  ich  Zarządów,  w  przypadku  działania 
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niezgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi,  Statutem,  regulaminem  i 
uchwałami Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS,

i) uchwalanie  ordynacji  wyborczej  OŚ  AZS  Katowice  i  przepisów  dotyczących 
przygotowania Walnego Zebrania Delegatów.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz w kwartale.
4. Obsługę administracyjną i finansową władz Organizacji Środowiskowej AZS  zapewnia 

Biuro Zarządu. 

§ 13
Prezydium Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS

1. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Organizacji Środowiskowej AZS Zarząd 
powołuje  ze  swojego  składu  5  osobowe  Prezydium.  W skład  Prezydium wchodzą:  z 
urzędu – prezes, dwóch wiceprezesów  i 2 członków  wybranych przez Zarząd ze swojego 
składu.

2. Do kompetencji Prezydium należą zadania Zarządu wymienione w § 12.2 lit. a), b), c) 
oraz inne zadania wynikające z potrzeb bieżącej działalności Organizacji Środowiskowej 
AZS.

3. Prezydium  informuje  o  podjętych  przez  siebie  istotnych  uchwałach  na  najbliższym 
posiedzeniu Zarządu.

4. Uchwały  Prezydium  przekraczające  zwykły  zarząd  wymagają  zatwierdzenia  na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 14
Środowiskowa Komisja Rewizyjna 

1. Środowiskowa Komisja Rewizyjna wybierana jest  przez Walne Zebranie Delegatów w 
liczbie 3 – 7 osób.

2. Członkowie Środowiskowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami 
władz wykonawczych, a także pracownikami AZS.

3. Członkowie Komisji spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
4. Środowiskowa  Komisja  Rewizyjna  powoływana  jest  do  kontrolowania  całokształtu 

działalności  Organizacji  Środowiskowej  AZS  oraz  klubów,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu.

5. Przewodniczący  Środowiskowej  Komisji  Rewizyjnej  lub  upoważniony  przez  niego 
członek  Środowiskowej  Komisji  Rewizyjnej  bierze  udział  z  głosem  doradczym  w 
posiedzeniach Zarządu Organizacji Środowiskowej  i jego Prezydium.

6. Sposób  i  szczegółowy  zakres  działania  Środowiskowej  Komisji  Rewizyjnej  określa 
Regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną AZS.

§ 15
Środowiskowy  Sąd Koleżeński 

1. Środowiskowy  Sąd  Koleżeński  jest  wybierany  przez  Walne  Zebranie  Delegatów,  w 
składzie 3-5 osób.
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2. Członkowie Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami 
władz wykonawczych, a także pracownikami AZS.

3. Członkowie Sądu spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
4. Środowiskowy Sąd Koleżeński powołany jest do podejmowania działań zmierzających do 

poszanowania  przez  członków  AZS  zasad  Statutu,  etyki,  współżycia  społecznego  w 
działalności  AZS oraz  rozstrzygania  sporów pomiędzy członkami  AZS,  władzami  OŚ 
AZS Katowice lub jednostkami organizacyjnymi AZS.

5. Sposób  i  szczegółowy zakres  działania  Środowiskowego  Sądu  Koleżeńskiego  określa 
„Regulamin postępowania dyscyplinarnego przed Sądami Koleżeńskimi AZS”.

IV Rozdział   Wyróżnienia i kary

§ 16
1. Za  wybitne  osiągnięcia  sportowe,  za  ofiarną  pracę  na  rzecz  AZS władze  Organizacji 

Środowiskowej AZS mogą przyznać następujące wyróżnienia:
a) pochwałę,
b) dyplom,
c) nagrodę,
d) odznakę „Zasłużony dla OŚ AZS Katowice”.

2. Zarząd  Organizacji  Środowiskowej  AZS  może  wystąpić  do  władz  nadrzędnych  oraz 
państwowych  o  przyznanie  innych  nagród,  wyróżnień  i  odznaczeń  ustanowionych 
odpowiednimi przepisami i regulaminami.

3. Zarząd  Organizacji  Środowiskowej  AZS  ustanawia  odznakę  „Zasłużony  dla  OŚ  AZS 
Katowice”. Wzór odznaki oraz zasady jej przyznawania określa regulamin przyjęty przez 
Zarząd Organizacji Środowiskowej AZS.

§ 17
1. Nie  przestrzeganie  postanowień  Statutu  i  regulaminów  oraz  zarządzeń  władz  AZS, 

działanie  na  szkodę  AZS,  naruszanie  zasad  współżycia  społecznego  stanowią 
przewinienie koleżeńskie.

2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Środowiskowy  Sąd Koleżeński, który może 
wymierzać kary zgodnie ze Statutem AZS.

V Rozdział   Majątek i fundusze 

§ 18
1. Majątek Organizacji Środowiskowej AZS stanowi majątek trwały i obrotowy.
2. Na fundusze Organizacji Środowiskowej AZS składają się:

a) składki członkowskie,
b) dochody z imprez i zawodów sportowych,
c) dotacje, darowizny, zapisy, spadki,
d) dochody z majątku,
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e) dochody z działalności gospodarczej,
f) inne wpływy.

3. W  imieniu  Zarządu  Organizacji  Środowiskowej  AZS  wszelkie  zobowiązania, 
pełnomocnictwa  oraz  sprawozdania  statystyczne  podpisują  2  osoby  spośród:  Prezes, 
Wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu.

4. Zbywanie  nieruchomości   będących  własnością  Akademickiego  Związku  Sportowego 
wymaga zgody Zarządu Głównego, który jednocześnie określa zasady gospodarowania 
nim.

5. Zabrania się: 
5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. Zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów lub  usług  od  podmiotów,  w  których 
uczestniczą  członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy.

VI Rozdział   Sprawy organizacyjne 

§ 19
1. Wybory do władz Organizacji Środowiskowej AZS odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Zasady  i  tryb  przeprowadzenia  wyborów  nie  ujęte  w  Statucie  określa  regulamin 
uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Uchwały  wszystkich  władz  Organizacji  Środowiskowej  AZS podejmowane  są  zwykłą 
większością  głosów przy,  obecności  co  najmniej  połowy liczby członków /delegatów/ 
uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw o których Statut stanowi inaczej.

3. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia w czasie kadencji członków władz Organizacji 
Środowiskowej  AZS,  władzom  tym  przysługuje  prawo  kooptacji,  z  tym  że  liczba 
członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 
wyboru.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niż 1/3 liczby członków 
pochodzących  z  wyboru  należy w terminie  do  trzech  miesięcy zwołać  Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Delegatów.

5. W czasie  trwania kadencji  władze Organizacji  Środowiskowej  AZS mogą odwołać ze 
swojego  grona  członków (z  wyjątkiem Prezesa),  którzy nie  wywiązują  się  ze  swoich 
obowiązków lub swoim postępowaniem naruszyli Statut lub dobre imię AZS.

6. Od decyzji władz Organizacji Środowiskowej AZS przysługuje prawo odwołania się do 
Zarządu Głównego AZS w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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7. W zakresie  nieuregulowanym w niniejszym statucie  obowiązuje  Statut  Akademickiego 
Związku Sportowego.

VII Rozdział   Zmiany Statutu i rozwiązanie Organizacji Środowiskowej 

§ 20
1. Uchwałę  w sprawie  zmiany Statutu  lub  rozwiązania  Organizacji  Środowiskowej  AZS 

podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Podjęta Uchwała o rozwiązaniu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny AZS.
3. W  przypadku  rozwiązania  Organizacji  Środowiskowej  AZS  majątek  będący  jego 

własnością przechodzi na własność Akademickiego Związku Sportowego.
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