STATUT
Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie.
=========================================================
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny i cele działania.
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Zarząd Środowiskowy Akademickiego
Związku Sportowego w Rzeszowie, zwane dalej Środowiskiem.
2. Środowisko działa w oparciu o Statut AZS oraz posiada własny Statut.
3. Środowisko tworzą :
a\ Kluby Uczelniane AZS w Szkołach Wyższych, wyrażające akces do Zarządu
Środowiskowego,
b\ Sekcje sportu wyczynowego powoływane i rozwiązywane w drodze
Uchwały Zarządu Środowiskowego.
§2
Środowisko działa w środowisku młodzieży akademickiej, szkolnej i pracującej,
terenem jego działania jest województwo Podkarpackie, a siedzibą miasto
Rzeszów.
§3
1. Środowisko posiada osobowość prawną i jest jednostką terenową
Akademickiego Związku Sportowego,
2. Środowisko może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz
Innych organizacji o podobnym profilu działania,
3. Sekcje wyczynowe działające przy Środowisku mogą powołać w ramach jego
struktury Klub Środowiskowy,
4. Jednostki organizacyjne mogą przyjmować nazwy, jak i barwy wynikające
z umów sponsorskich przy obowiązku zachowania liter AZS w nazwie,
5. Środowisko ściśle współdziała z Władzami Uczelni z terenu działania.
§4
Środowisko używa barw, flagi i znaków organizacyjnych Akademickiego
Związku Sportowego, a barwą Środowiska są kolory biały i ciemno
-niebieski.
§5
Władze Środowiska używają pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku
i napisem na obwodzie pieczęci Akademicki Związek Sportowy w Rzeszowie.
§6
Celem Środowiska jest :
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności
fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej.
2. Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim.
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej
i obywatelskiej, a także wychowanie Członków Związku zgodnie
z tradycjami AZS.
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4. Propagowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności
za losy macierzystej organizacji, uczelni, szkoły i środowiska.
5. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej
sytuacji życiowej oraz na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
7. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii,
alkoholizmowi, nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży
uczącej się.
Środowisko realizuje swoje cele przez :
1. Organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki.
2. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i zagranicą.
3. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko
- instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji.
4. Organizowanie obozów sportowych, adaptacyjnych, integracyjnych,
rekreacyjnych, i turystycznych oraz szkoleń.
5. Tworzenie, zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych.
6. Propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.
7. Współpracę z Władzami Szkół Wyższych i Samorządów Studenckich.
8. Współpracę z jednostkami Uczelni zajmującymi się problemami kultury
fizycznej.
9. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami
sportowymi oraz organizacjami społecznymi.
10. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami
W kraju i zagranicą.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej z której pozyskane środki finansowe
w całości przeznaczane byłyby na realizację zadań statutowych.
Rozdział II
Członkowie i ich prawa oraz obowiązki.
§7
1. Członkami Środowiska mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Środowiska dzielą się na :
1\ zwyczajnych,
2\ uczestników,
3\ honorowych,
4\ wspierających.
§8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy Szkół
Wyższych oraz inne osoby pełnoletnie przyjęte przez Środowisko i Kluby
Uczelniane na podstawie pisemnej deklaracji.
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2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych
i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz inne osoby
niepełnoletnie przyjęte na podstawie pisemnej deklaracji i za zgodą
ustawowych opiekunów prawnych.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla
rozwoju sportu akademickiego na terenie działania Środowiska. Godność
członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane
działalnością AZS i przyjęte na podstawie pisemnej deklaracji.
§9
Członkostwo w Środowisku ustaje na podstawie :
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do właściwej jednostki
organizacyjnej AZS.
2. Skreślenia uchwałą Zarządu właściwej jednostki organizacyjnej AZS.
3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
1\ Wybierać i być wybieranym do Władz Środowiska .
2\ Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych
i innych formach działalności Związku oraz korzystać z urządzeń
i świadczeń na zasadach określonych we właściwych regulaminach.
3\ Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności AZS
i domagać się ich rozpatrzenia.
4\ Nosić odznakę z godłem AZS.
2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych..
4. Członkowie wspierający mają prawo:
1\ korzystać z obiektów i urządzeń AZS na zasadach określonych przez
właściwą jednostkę organizacyjną AZS.
2\ zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani :
1\ chronić dobrego imienia AZS, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz
zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską,
2\ przestrzegać postanowień Statutu i uchwał AZS,
3\ aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
4\ czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym AZS,
5\ systematycznie opłacać składki członkowskie.
2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do
realizacji celów statutowych AZS.
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Rozdział III
Władze Środowiska.
§ 12
1. Władzami Środowiska są :
- Walne Zebranie Delegatów,
- Zarząd Środowiskowy,
- Prezydium Zarządu Środowiskowego,
- Środowiskowa Komisja Rewizyjna,
- Środowiskowy Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Środowiska trwa 4 lata.
§ 13
1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Środowiska.
2. Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Środowiska,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Środowiskowy
z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego AZS, KomisjiRewizyjnej
[ Głównej lub Środowiskowej ], na wniosek 25% Członków Środowiska lub
minimum połowy jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Środowisku.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów
i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Środowiskowy
powiadamia Członków lub Delegatów oraz władze nadrzędne, co najmniej na
14 dni przed Zebraniem.
5. W Walnym Zebraniu Delegatów jak i Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
Delegatów udział biorą :
- z głosem decydującym Członkowie Środowiska będący Delegatami oraz
Delegaci Klubów Uczelnianych AZS według klucza uchwalonego przez
Zarząd Środowiskowy,
- z głosem doradczym – Członkowie władz Środowiska i zaproszeni goście.
§ 14
1. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy :
- uchwalanie kierunków działalności,
- rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Środowiskowego,
Środowiskowej Komisji Rewizyjnej i Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego,
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- wybór Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
oraz Delegatów na Zjazd AZS,
- uchwalanie Statutu i poprawek do niego,
- rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez władze Środowiska i Delegatów,
- nadawanie odznak i wyróżnień.
2 . Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
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§ 15
Zarząd Środowiska :
1. Zarząd Środowiska składa się z :
- Prezesa wybranego przez Walne Zebranie Delegatów,
- 7-9 Członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Delegatów oraz
z urzędu :
- Sekretarza powoływanego przez Zarząd, na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania
Delegatów oraz w szczególności :
- reprezentowanie Środowiska i działanie w jego imieniu,
- zarządzanie majątkiem i funduszami Środowiska,
- opracowanie programu działalności, - zatwierdzanie rocznych sprawozdań
finansowych,
- uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu,
- powoływanie podległych jednostek,
- w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Środowiskowym osoby
pochodzącej z wyboru, dokooptowanie do jego składu – w celu uzupełnienia
– innych osób, w ilości jednak nie większej niż 1\3 Członków pochodzących
z wyboru,
- podejmowanie Uchwał w sprawie wniosku o wykreślenie z rejestrów
jednostek organizacyjnych AZS,
- zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań jednostek tworzących Środowisko
oraz postanowień ich Zarządów w przypadku niezgodności z obowiązującymi
przepisami prawnymi, statutem, regulaminami i Uchwałami Zarządu
Środowiskowego.
§ 16
Prezydium Zarządu.
1. W skład Prezydium wchodzą Prezes, V-ce Prezesi, Skarbnik, Sekretarz.
2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują
Prezydium.
§ 17
Środowiskowa Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Delegatów
w liczbie 3 osób.
2. Spośród siebie wybiera Przewodniczącego lub czyni to Walne Zebranie
Delegatów.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz
wykonawczych, a t akże pracownikami AZS.
4. Komisja Rewizyjna powoływana jest do kontrolowania całokształtu
działalności Środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowo – gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu.
5

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Członek
Komisji bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu lub
Prezydium.
6. Sposób i szczegółowy zakres działania Środowiskowej Komisji Rewizyjnej
określa „Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej”.
§ 18
Środowiskowy Sąd Koleżeński.
1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Delegatów w liczbie
3 osób.
2. Spośród siebie wybiera Przewodniczącego lub czyni to Walne Zebranie
Delegatów.
3. Sąd Koleżeński powołany jest do podejmowania działań zmierzających do
poszanowania przez Członków AZS zasad Statutu, etyki oraz współżycia
społecznego w działalności AZS.
4. Sposób i szczegółowy zakres działania Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego
określa „ Regulamin postępowania dyscyplinarnego przed Sądami
Koleżeńskimi AZS”.
Rozdział IV
Wyróżnienia i kary.
§ 19
1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę na rzecz AZS władze
Środowiska mogą przyznać następujące wyróżnienia :
- pochwałę,
- dyplom,
- nagrodę,
- odznakę „Za Zasługi dla ZŚ AZS Rzeszów” .
2. Zarząd Środowiskowy może wystąpić do władz nadrzędnych o przyznanie
innych nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odpowiednimi
przepisami i regulaminami.
§ 20
Nie przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów AZS, naruszenie zasad
współżycia społecznego stanowi przewinienie koleżeńskie
1. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Środowiskowy Sąd Koleżeński,
bądź Zarząd, które mogą wymierzać kary :
- upomnienia, - nagany, - zawieszania w prawach Członka,
- zakaz pełnienia funkcji we władzach Środowiska na czas określony oraz
wnioskować w tym zakresie do innych szczebli struktury AZS,
- wykluczenia z szeregów AZS.
2. W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika przepisów
sportowych – w tym także dotyczących zmian barw klubowych orzeka
Zarząd Środowiska w oparciu o obowiązujące przepisy.
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Rozdział V
Majątek i fundusze.
§ 21
1. Majątek Środowiska stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się :
- składki członkowskie,
- dochody z imprez i zawodów sportowych,
- dotacje, darowizny, zapisy,
- dochody z majątku,
- dochody z działalności gospodarczej,
- inne wpływy.
3. W imieniu Zarządu Środowiskowego AZS umowy, zobowiązania
i pełnomocnictwa podpisują 2 osoby spośród następujących :
Prezes, V-ce Prezes I Zastepca Prezesa, Skarbnik lub Sekretarz.
4. Zabrania się :
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem o rganizacji
w stosunku do jej Członków, Członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa.
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.
3) wykorzystywania majątku na rzecz Członków, Członków organów lub
pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu AZS.
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą Członkowie organizacji, Członkowie jej organów lub
pracownicy.
5. Zbywanie majątku będącego własnością Akademickiego Związku
Sportowego w Polsce wymaga zgody Zarządu Głównego, który jednocześnie
określa zasady gospodarowania nim.
Rozdział VI
Sprawy organizacyjne.
§ 22
1. Wybory do Władz Środowiska odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykła większością głosów przy
obecności co najmniej 1\2 liczby Członków uprawnionych do głosowania,
z wyjątkiem spraw, o których Statut stanowi inaczej.
3. Od decyzji Władz Środowiska przysługuje prawo odwołania się do Zarządu
Głównego AZS w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Rozdział VII
Uchwalanie i zmiany Statutu oraz rozwiązanie Środowiska.
§ 23
1. Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu i z miany Statutu lub rozwiązania
Środowiska podejmuje Walne Zebranie Delegatów lub Nadzwyczajne Walne
Zebranie Delegatów większością 2\3 głosów, przy obecności co najmniej 1\2
liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Podjęta Uchwała o rozwiązaniu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny
AZS.
3. W przypadku rozwiązania Środowiska majątek będący jego własnością
pozostaje własnością Akademickiego Związku Sportowego, a o jego
zadysponowaniu decyduje ZG AZS, ale z uwzglednieniem potrzeb i interesu
podkarpackich jednostek AZS.
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