WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
ZarzĄdu Środowiskowego A Z S w Rzeszowie
RZeszów 19 Czerwiec 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu

Spis treści :
1. Stan i działalność organizacyjna - finansowa Zarządu /str.2-3/;
2. Realizacja celów statutowych
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/str. 3 - 6/;

1. Stan i sprawy organizacyjno - finansowa Zarządu.
W trakcie kadencji zmianie uległ stan jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
Zarządu Środowiskowego AZS. Powyższe nie dotyczyło liczby Klubów Uczelnianych AZS,
a zmian w ich nazewnictwie oraz co najważniejsze likwidacji jednego Klubu i powołanie
innego. Wszystkie zmiany nastąpiły w 2019 roku. Przed ich nastąpieniem Środowisko
stanowiły następujące Kluby :
KU AZS Politechniki Rzeszowskiej
- z osobowością prawną,
KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego - z osobowością prawną,
KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomiczno w Jarosławiu
- z osobowością prawną i statusem organizacji pożytku publicznego,
4 KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
- z osobowością prawną,
5 KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu – z osobowością
prawną,
6 KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku,
7 KU AZS Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
8 KU AZS Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie
9 KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu,
W 2019 r. likwidacji uległ wykazany w pozycji 9 KU AZS PWSZ w Tarnobrzegu. Przyczyną
likwidacji było drastyczne zmnieszenie się ilości członków oraz minimalizacja zaangażowania
w organizację życia sportowego i brak realizacji celów statutowych AZS. Na wniosek ZŚ AZS /zgodny
z wymogami formalnymi/ Zarząd Główny AZS skreślił ten Klub z rejestru jednostek regulaminowych
AZS. Jednocześnie w wyniku inicjatywy studentów i władz uczelnianych powołano nowy Klub
Uczelniany AZS /jednostka regulaminowa/ :
9 KU AZS przy Filii w Rzeszowie Collegium Humanum.
Pozostałe zmiany wynikły ze zmian nazw uczelni przy których działają Kluby, i tak w poz. 4 obecna
nazwa Klubu to KU AZS Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz poz. 6 obecna nazwa Klubu
to KU AZS Uczelni Państwowej w Sanoku.
Władze statutowe w kadencji pracowały w niezmienionym składzie, tj. Zarząd – 18 osób,
Środowiskowa Komisja Rewizyjna i Środowiskowy Sąd Koleżeński po 3 osoby. Odbyło 6 zebrań
Zarządu oraz 10 Prezydium. W stanie epidemicznym zebrania Prezydium odbywały się w sposób
zdalny. Średnia frekwencja na zebraniach wynosiła dla Zarządu 60%, a dla Prezydium 75%.
Podstawowym zadaniem Zarządu oraz Prezydium Zarządu było podejmowanie decyzji
umożliwiających realizację celów statutowych, formą pracy były zebrania. Ogółem w trakcie
kadencji przeprowadzono ich 18, a w tym: Zarządu 6, Prezydium 12Tematyka zebrań były
głównie sprawy wiążące się z realizacją celów statutowych, realizacji Umów Programu Sport
Akademicki, z Województwem Podkarpackim, rozliczaniem zadań dofinansowanych ze środków
publicznych, funkcjonowania OST ZŚ w Polańczyku. W 2019 roku rozpoczęto prace w oparciu o
zmieniające się realia nad zmianą brzmienia Statutu. Podstawą do tego było też dostosowanie zmian
do Statutu AZS w Polsce. Zmiany statutowe konultowano z ZG oraz z podkarpackimi Klubami AZS.
W trakcie konsultacji w kwestiach podstawowych tj. zmiana czasu trwania kadencji i zmniejszenie
ilościowe składu Zarządu uzyskano akceptację zarówno klubów jak i działaczy. W innych zakresie
złożone propozycje zmian zostały wprowadza do Statutu. Ostatecznie na zebraniu Zarządu w dniu
5 lutego 2020 r. w oparciu o konsultacje zatwierdzono nowe brzmienie Statutu i zarekomendowano
do uchwalenia przez WZD. Na realizację zadań statutowych w podstawowym wymiarze przeznaczone
były środki pozyskane w ramach Programu Sport Akademicki oraz z Województwa Podkarpackiego
z przeznaczeniem na system rozgrywek międzyuczelnianych [Współzawodnictwo Sportowo Szkół
Wyższych woj. Podkarpackiego]. Wszystkie pozyskiwane środki przeznaczane były na realizację celów
statutowych, a głównymi benificjentami były w sposób bezpośredni lub pośredni KU AZS zrzeszone
w ZŚ oraz ich członkowie. Wyniki finansowe uzyskane na koniec roku 2019 były dodatnie,
a wszystkie zobowiązania finansowe zostały uregulowane, co ważne w odniesieniu do roku 2019
zostało to dokonane przed 31.12.2019 i nie zanotowano zobowiązań przechodzących na nowy rok,
wynikających z terminów płatności. W praktyce na przykładzie lat 2018 i 2019 przedstawiało się to
następująco wg. stanów na 31.12. I tak w 2018 r. koszty wyniosły 492.459,81, a przychody
487.291,88, a rok 2019 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym przy kosztach 386.527, 61 przy
przychodach 387.617,13. Rok 2020 zapowiadał się finansowo oraz pod względem merytorycznym
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w pełni zabezpieczony, ale sytuacja związana z pandemią stanowi zagrożenie w w/w przedmiocie.
Czas trwania stanu epidemicznego będzię miał istotny wpływ na wymiar finansowy oraz sposób i
zakres realizacji celów statutowych.
Podkreślić należy udzielanie wsparcia przez podkarpackie uczelnie, KU AZS działające przy
nich oraz co najważniejsze działaczy tych Klubów bez których nie byłoby możliwe realizowanie
działalności statutowej o której mowa w pkt. 2.

2.

Realizacja celów statutowych

Zapisy Statutu jednoznacznie określają cele, które obowiązane są realizować Władze
Statutowe. Zgodnie ze Statutem przedstawiają się one następująco :
4.1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej
i polepszenie stanu zdrowia społeczności akademickiej;
4.2. Rozwijanie sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim;
4.3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,
a także wychowanie Członków Związku zgodnie z tradycjami A Z S;
4.4. Propagowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy
macierzystej organizacji, uczelni, szkoły i środowiska;
4.5. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji
życiowej;
4.6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
4.7. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu;
4.8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności narkomanii, alkoholizmowi,
nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
Realizacja wymienionych wyżej celów przedstawiała się następująco :
Ad.4.1.
Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie
stanu zdrowia społeczności akademickiej.
Podstawową formą wykonania celu było Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych
Województwa Podkarpackiego prowadzone poprzez Akademickie Mistrzostwa Podkarpacia
w oparciu o Regulamin Współzawodnictwa i Komunikaty Organizacyjne dyscyplin.
W okresie kadencji dokończono XVIII 2017-2018, przeprowadzono XIX 2018-2019 oraz rozpoczęto
XX 2019-2020. Całość systemu Współzawodnictwa realizowana była wspólnie z Klubami
Uczelnianymi AZS. Zarząd Środowiskowy AZS zapewnił środki na przejazdy ekip, obsługę
sędziowską, opiekę medyczną, obsługę techniczną oraz medale, puchary, a także w określonych
przypadkach na bazę sportową i żywienie. Podstawowe źródła finansowania, z których opłacono w/w
koszty to środki Województwa Podkarpackiego oraz Program Rozwoju sportu akademickiego
„Młodość Pełna Pasji”. Istotne przy organizacji całego systemu rozgrywek było wsparcie Uczelni
oraz Klubów Uczelnianych AZS, szczególnie w zakresie bazy, jak i obsługi technicznej imprez
/niejednokrotnie wolontariat/. Całość systemu rozgrywek objęta była Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego. We wszystkich edycjach uczestniczyło i uczestniczy po 9
reprezentacji Uczelni wystawianych przez KU AZS, a ilość uczestników dla każdej z edycji
przekraczała 1.250 osób. Akademickie Mistrzostw woj. Podkarpackiego przeprowadzano oddzielnie
dla kategorii Kobiet i Mężczyzn. System zawodów obejmował w każdej edycji od 32 do 33 Mistrzostw
prowadzonych w 18-21 dyscyplinach. W dokańczanej XVIII edycji kolejność uczelni we
Współzawodnictwie przedstawiała się następująco : 1] Uniwersytet Rzeszowski, 2] Politechnika
Rzeszowska, 3] PWSZ Sanok, 4] PWSZ Krosno, 5] WSIiZ Rzeszów, 6] PWST-E Jarosław, 7]PWSW
Przemyśl, 8] PWSZ Tarnobrzeg, 9] WSPiA RzSZw Rzeszów. W okresie kadencji przeprowadzono
całościowo XIX edycję, jej klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco : 1] Uniwersytet
Rzeszowski, 2] Politechnika Rzeszowska, 3] PWSZ Krosno, 4] PWSZ Sanok, 5] WSIiZ Rzeszów,
6] PWST-E Jarosław, 7]PWSW Przemyśl, 8] PWSZ Tarnobrzeg, i WSPiA RzSZw Rzeszów.
Współzawodnictwa prowadzano poprzez Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego

3

i we wszystkich dyscyplinach prowadzono klasyfikacje drużynowe za które wręczano Puchary.
Zawodnicy i zawodniczki zespołów z miejsc 1-3 oraz z tych miejsc w dysplinach indywidualnych
otrzymywali medale oraz w niektórych dyscyplinach wyróżnienia indywidualne. Każdorazowo dana
edycja rozpoczynała Podkarpacka Inauguracja Sportowego Roku /październik/, a kończył Finał
Współzawodnictwa przeprowadzany w czerwcu. W październiku 2019 roku rozpoczęto XX edycję.
Z uwagi na stan epidemiczny ostanie Mistrzostwa przeprowadzono w lutym 2020 r. Decyzje o formule
jej kontynuowania, bądź zakończenia zostaną podjęte po dacie sporządzenia niniejszego
Sprawozdania. W w/w okresie przeprowadzono następujące Akademickie Mistrzostwa Podkarpacia :
Wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn, eliminacje i finały w siatkówce kobiet i mężczyzn finały
w futsalu kobiet i mężczyzn, pływaniu kobiet i mężczyzn, ergometrze wioślarskim kobiet i mężczyzn
oraz tenisie stołowym kobiet i mężczyzn. Ponadto przeprowadzono półfinały Akademickich Mistrzostw
Polski w piłce nożnej [2018, 2019] oraz tenisie kobiet i mężczyzn [2018], w których uczestniczyły
najlepsze reprezentacje uczelni z województw małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i
podkarpackiego.
System rozgrywek międzyuczelnianych niezależnie od wymiaru sportowego spełniał także inne
cele, a w tym podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowotności społeczności
akademickiej.
Organizacja stałego systemu rozgrywek spowodowała systematyczna pracę
szkoleniową w sekcjach Klubów Uczelnianych AZS. Stały charakter zajęć treningowych podnosił
zarówno sprawność fizyczną jak i poziom sportowy ich uczestników. Przygotowania poszczególnych
sekcji do rozgrywek miało istotny wpływ na systematyczne uczestnictwo w zajęciach i co z tym
związane na pozytywny stan zdrowotności uczestników tych zajęć. W ramach zajęć sekcji Klubów
Uczelnianych AZS zrzeszonych w ZŚ analogicznie realizuje się to zadanie poprzez udział
poszczególnych uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Województwa oraz
w formie wewnątrz uczelnianych rozgrywek. Zaznaczyć należy, że udział uczelni w środowiskowym
systemie zawodów sportowych niejednokrotnie jest dla młodzieży studenckiej jedyną możliwością
udziału w stałych rozgrywkach, co stanowi motywację do udziału w zajęciach sekcji KU AZS. Ponadto
członkowie AZS, a także studenci nie będący członkami podnoszą swoją sprawność ogólną na sprzęcie
specjalistycznym stanowiącym własność Klubów Uczelnianych AZS. Inną formą upowszechniania
było organizowanie szkoleń Szkolenia Działaczy KU AZS] oraz akcji letniego wypoczynku.
Ponadto wspomagano organizowane przez KU AZS w okresie wakacji akcje letniego wypoczynku.
Miejscem ważnym dla promowania rekreacji i turystyki był Ośrodek Szkoleniowo-Turystyczny ZŚ
zlokalizowany w Polańczyku /Gmina Solina/. Był on miejscem letniego wypoczynku młodzieży
studenckiej, gdzie udostępniano jej będący w dyspozycji Ośrodka sprzęt sportowy i rekreacyjny
/kajaki, rowery wodne i górskie, piłki/. Również w ramach Programu rozwoju sportu w środowisku
akademickim dofinansowywano Kluby Uczelniane AZS w zakresie organizacji zajęć szkoleniowych
w ich sekcjach sportowych, organizacji i udziału w imprezach sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych
Należy również podkreślić aktywność Klubów Uczelnianych AZS, które to bezpośrednio
realizują upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w macierzystych uczelniach.

Ad. 4.2.
Rozwijanie sportu kwalifikowanego

w środowisku akademickim.
Zadanie realizowały Kluby Uczelniane AZS zrzeszone w Środowisku. Najwyższy poziom
sporowy reprezentowała ekstraligowa sekcja tenisa stołowego mężczyzn AZS Politechniki
Rzeszowskiej. Z dużym zaangażowaniem rozwijanie sportu kwalikowanego realizowane w innych
dyscyplinach było przez już wymieniony KU AZS PRz oraz Kluby Uczelniane AZS PWST-E Jarosław,
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PWSZ Krosno.
Ad. 4.3.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także
wychowanie Członków Związku zgodnie z tradycjami A Z S.
Ad. 4.4.
Propagowanie aktywności i kształtowanie
poczucia
współodpowiedzialności za losy
macierzystej organizacji, uczelni, szkoły i środowiska.
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Ad. 4.5.
Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
- 5 Wykonanie w/w celów przedstawione jest łącznie, ponieważ ich realizacja prowadzona
w teorii i praktyce, niejednokrotnie wiązała się także z zadaniami określonymi w pkt. 4.1. oraz 4.2.
W trakcie szkoleń omawiano takie tematy jak : tradycje, struktury AZS, uczelniane, funkcjonujące na
uczelniach systemy stypendialne oraz kompetencje władz i samorządów uczelnianych. Podczas
Finałów Akademickich Mistrzostw Podkarpacia indywidualnych zdobywców miejsc 1-3 /także w grach
zespołowych/ nagradza się medalami. Zespoły zajmujące miejsca 1-3 wszystkich Mistrzostw
Podkarpacia /również w sportach indywidualnych/ nagradzane były Pucharami
Finały Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego organizowano
w obecności władz samorządowych Województwa Podkarpackiego, Miasta Rzeszowa oraz Uczelni.
Ważnym elementem dotyczącym pkt. 4.5. było wspieranie studentów i KU AZS w staraniach
o stypendia sportowe. Ponadto mając na uwadze umożliwienie udziału
w imprezach ZŚ
AZS jak największej ilości młodzieży akademickiej, ZŚ refundował koszty przejazdu na imprezy
własne o charakterze międzyuczelnianym. Działania te znacznie przyczyniły się do
zwiększenia uczestnictwa w systemie rozgrywek akademickich, a także były ważną formą
zagospodarowania czasu wolnego oraz niejednokrotnie było jedyną możliwością uczestniczenia
w rywalizacji sportowej.
Ad. 4.6.
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
Realizacja tego celu była bardzo utrudniona z uwagi na podstawową barierę jaką był wymiar
finansowy. W dużej mierze zadania w tym zakresie na miarę możliwości realizowane były przez KU
AZS zrzeszone w Środowisku w zakresie sekcji sportu wyczynowego oraz wymian studenckich.
Ad. 4.7.
Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
Realizacja celów statutowych byłaby praktycznie niemożliwa bez wolontariatu studenckiego.
Wszystkie rozgrywki Akademickich Mistrzostw Podkarpacia w zakresie obsługi technicznej
przeprowadzane są z istotną pomocą wolontariuszy. Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje
prace fizyczne /przygotowanie obiektów, sprzątanie/ oraz umysłowe /przygotowanie i przeprowadzanie
merytoryczne imprez/. Zaznaczyć należy, że działalność wolontariatu dotyczy nie tylko organizacji
imprez, a także działalności w statutowych organach Środowiska, gdzie działalność w tych
organach ma charakter pracy społecznej. Ważne jest również to, iż tam gdzie mamy do czynienia z
wolontariatem nie występują żadne formy rekompensowania wkładu pracy. Zaznaczyć należy, że
osoby udzielające się społecznie na rzecz Środowiska, również nieodpłatnie działają w macierzystych
Klubach Uczelnianych AZS oraz udzielają się w samorządach studenckich.
Ad. 4.8.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności narkomanii, alkoholizmowi,
nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
Zarząd Środowiskowy oraz KU AZS zrzeszone w Środowisku realizują swoje cele
w środowisku młodzieży studenckiej oraz szkolnej. Środowiska te szczególnie narażone są na
patologie społeczne. Dlatego też duży nacisk kładziono na zagospodarowanie czasu wolnego, poprzez
organizację m.in. systemu rozgrywek wojewódzkich. Rozgrywki międzyuczelniane dają możliwość
rywalizacji sportowej, nadają sens treningom w sekcjach, a także pomagają rozładować emocje..
Realizacja celów statutowych we wszystkich elementach nie byłaby możliwa bez życzliwego
wsparcia władz samorządowych, uczelnianych i co istotne licznych sponsorów, którzy w różnej formie
i różnym zakresie istotnie przyczynili się do wykonania zadań w zakończonej kadencji. Wykonanie
celów nie byłoby również możliwe bez aktywnego zaangażowania podkarpackich Klubów
Uczelnianych AZS i ich działaczy.
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