STATUT
Akademickiego Związku Sportowego Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej
Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny
§1
Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej, zwany dalej Klubem, jest jednostką
organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego.
§2
Klub działa w środowisku akademickim Politechniki Opolskiej.
§3
Klub działa w oparciu o statut Akademickiego Związku Sportowego oraz posiada własny Statut zatwierdzony przez
Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego. Klub jest terenową jednostką organizacyjną AZS posiadającą
osobowość prawną.
§4
Siedzibą Klubu jest miasto Opole.
§5
Klub może być członkiem polskich związków sportowych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych
o podobnym profilu działania.
§6
Dla realizacji celów statutowych Klub współdziała z Urzędem Miasta Opola, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Opolskiego oraz Opolskim Urzędem Wojewódzkim.
§7
1. Klub używa godła, flagi i znaków organizacyjnych Akademickiego Związku Sportowego.
2. Klub używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem klubu, oraz pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku i nazwą na
obwodzie o treści: Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej.
Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celem Klubu jest:
1) prowadzenie działalności mającej na celu upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, podnoszenie sprawności
fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej,
2) rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim oraz osiąganie mistrzostwa sportowego swoich
członków,
3) wychowanie członków zgodnie z tradycjami Akademickiego Związku Sportowego i zasadami fair-play na
świadomych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poczuciu odpowiedzialności za rozwój i przyszłość Ojczyzny,
4) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
5) działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
6) działanie na rzecz wyrównywanie szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi zagrażającym
środowisku młodzieży uczącej się,
9) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
10) promocja Politechniki Opolskiej, poprzez uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych członków Klubu.
§9
Klub realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki dla studentów i pracowników Politechniki Opolskiej
zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami środowiska,

2) rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim Politechniki Opolskiej,
3) organizowanie sekcji i zespołów sportowych o zasięgu działania obejmującym miasto Opole,
4) uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,
5) współdziałanie z władzami Politechniki Opolskiej oraz władzami szkolnymi w celu zapewnienia swoim członkom
najlepszych warunków nauki, szkolenia sportowego, opieki lekarskiej, odnowy biologicznej, rehabilitacji
zdrowotnej oraz warunków bytowych,
6) organizowanie obozów, zgrupowań sportowych i szkoleniowych,
7) zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego,
8) współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami
społecznymi,
9) współpracę z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej,
10) utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą
o podobnym profilu działania,
11) prowadzenie działalności gospodarczej określonej następującymi kodami PKD:
a) 93.1 Działalność związana ze sportem,
b) 73.1 Reklama,
c) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,
d) 93.21.Z Organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry,
pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe,
e) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
f) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
g) 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki.
§10
Klub realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarach pkt. 11 §9 Statutu AZS KU PO.
§11
Klub realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w obszarach pkt. 1-10 §9 Statutu AZS KU PO.
§12
Do prowadzenia bieżącej działalności Klub może zatrudniać pracowników.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§13
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków uczestników,
3) członków honorowych,
4) członków wspierających.
§14
1. Członkami zwyczajnymi mogą być:
1) studenci, pracownicy i absolwenci Politechniki Opolskiej,
2) pełnoletni uczniowie szkół,
3) inne osoby nie wymienione w pkt 1-2, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni uczniowie szkól przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie
pisemnej deklaracji, za zgodą ustawowych opiekunów.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla sportu akademickiego i sportu szkolnego
w Opolu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu. Członkowie honorowi są zwolnieni od
opłacania składek członkowskich.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Klubu, przyjęte przez
Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§15
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do władz Klubu,
2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych na zasadach określonych przez władze Klubu,
3) korzystać z obiektów, urządzeń i świadczeń Klubu na zasadach określonych przez władze Klubu,
4) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności AZS i Klubu oraz domagać się ich
rozpatrzenia,
5) nosić odznakę z godłem Klubu.
6) korzystać z przywilejów wynikających ze Statutu AZS,
2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa
wyborczego.
3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
1) korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Klubu, na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
2) zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego i szkolnego.
§16
Członkowie Klubu mają obowiązek:
1) Chronić dobre imię AZS, Klubu, przestrzegać zasady fair-play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę
moralną i obywatelską.
2) Przestrzegać Statutu AZS-u, regulaminów oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Klubu.
3) Uczestniczyć w zawodach, imprezach i obozach organizowanych przez Klub.
4) Brać udział w innych pracach podejmowanych przez Klub, mając na względzie jego dobro.
5) Opłacać na bieżąco składki członkowskie
§17
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
2) Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez
okres co najmniej 12 miesięcy,
3) Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV
Władze Klubu
§18
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.
Walne Zebranie Klubu
§19
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu na podstawie:
1) uchwały Zarządu Klubu,
2) na żądanie Głównej i Klubowej Komisji Rewizyjnej,
3) na żądanie Zarządu Głównego AZS,
4) na żądanie Organizacji Środowiskowej AZS w Opolu,
5) na wniosek połowy członków klubu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.

§20
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) uchwalenie programu i wytycznych działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Klubu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi
Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na
krajowy Zjazd Akademickiego Związku Sportowego,
4) uchwalenie Statutu oraz dokonywanie zmian w Statucie Klubu,
5) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd Klubu i członków Klubu,
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji i postanowień Zarządu Klubu w zakresie spraw członkowskich,
7) nadanie godności członka honorowego Klubu,
8) podejmowanie uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Klubu.
§21
W Walnym Zebraniu Klubu udział biorą:
1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi z tym, że każdy uprawniony ma jeden głos,
2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Klubu o ile nie zostali wybrani delegatami oraz
zaproszeni goście,
3) w wypadku odbywania Walnego Zebrania Delegatów, udział z głosem decydującym biorą delegaci wybrani na
Walnych Zebraniach Sekcji według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu.
Zarząd Klubu
§22
1. Zarząd Klubu kieruje pracą Klubu w okresie między obradami Walnego Zebrania Klubu, wybranym przez Walne
Zebranie w liczbie od 5 do 7 członków.
2. W skład Zarząd Klubu wchodzą: Prezes Zarządu, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Członkowie Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) wykonywanie uchwał krajowego Zjazdu Akademickiego Związku Sportowego oraz Walnego Zebrania Klubu,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3) przestrzeganie aby działalność Klubu była zgodna z potrzebami Politechniki Opolskiej, ze statutem
Akademickiego Związku Sportowego, statutem Klubu oraz obowiązującymi przepisami prawa,
4) uchwalanie planów działania, budżetu oraz programowanie rozwoju poszczególnych sekcji sportowych,
5) zarządzanie majątkiem Klubu,
6) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
7) uchwalanie regulaminu dotyczącego pracy Zarządu Klubu,
8) organizowanie imprez i zawodów sportowych,
9) przedkładanie wniosków Walnemu Zebraniu Klubu o nadanie godności członka honorowego Klubu,
10) przyjmowanie członków Klubu,
11) ustanawianie wysokości składek członkowskich i sposobu ich opłacania,
12) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania.
4. Posiedzenie Zarządu Klubu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Posiedzenia są protokołowane.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz nadrzędnych AZS oraz
zaproszeni goście.
6. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes lub upoważniony do tego Wiceprezes.
8. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes.
Komisja Rewizyjna
§23
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.
§24
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu. Komisja wybiera spośród siebie
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i pracownicy Klubu.
3. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu Klubu,
2) przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Klubu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi Klubu w całości lub poszczególnym członkom.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
Sąd Koleżeński
§25
1. Sąd Koleżeński Klubu składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu. Członkowie Sądu Koleżeńskiego
wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Klubu należy:
1) orzekanie wniesionych spraw w trybie określonym regulaminem Sądów Koleżeńskich Akademickiego Związku
Sportowego,
2) podejmowanie działań dla poszanowania przez członków Klubu zasad statutu, etyki oraz zasad współżycia
społecznego Akademickiego Związku Sportowego, jak również działań zapobiegającym czynom wyrządzającym
w inny sposób szkodę dobremu imieniu Akademickiego Związku Sportowego i Klubu.
3) rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Klubu.
Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§26
1. Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę dla Klubu, Zarząd Klubu ma prawo przyznać
członkom następujące wyróżnienia:
1) pochwałę,
2) dyplom,
3) nagrodę,
4) honorową odznakę.
2. Zarząd Klubu może wystąpić do odpowiednich władz o przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń
ustanowionych odpowiednimi przepisami i regulaminami.
§27
1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów Akademickiego Związku Sportowego, regulaminu Klubu,
działanie na szkodę Akademickiego Związku Sportowego, naruszenie zasad współżycia społecznego stanowią
przewinienie koleżeńskie.
2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sąd Koleżeński Klubu, który może wymierzać następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członkowskich,
4) zakazu pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas określony,
5) wykluczenie z Klubu.
3. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa Statut AZS oraz właściwe regulaminy.
Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§28
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpływy z wynajmowanych obiektów, urządzeń, sprzętu oraz organizowanych imprez i zawodów,
3) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
4) dotacje, darowizny, subwencje,
5) inne wpływy.
3. W imieniu Zarządu Klubu umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują dwie osoby: Prezes oraz jedna osoba
spośród następujących: Wiceprezes, Sekretarz.

4. Zasady postępowania przy zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego określa Zarząd Główny Akademickiego
Związku Sportowego.
5. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wykorzystanie majątku
wynika bezpośrednio ze statutowych celów określonych w niniejszym Statucie;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VII
Sprawy organizacyjne.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§29
1. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb wyborów do władz Klubu nie
uregulowane w Statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Klubu.
2. Uchwały Władz Klubu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej ½ liczby
uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu władzom tym przysługuje prawo dokooptowania
z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. W przypadku ustąpienia Prezesa Klubu Zarząd powierza jego kompetencje jednemu z wiceprezesów, do czasu
zwołania Walnego Zebrania, jednakże nie później niż w ciągu 3 miesięcy.
5. Zmiana Statutu Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§30
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu, większością 2/3 głosów, przy obecności,
co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Podjęta uchwała o rozwiązaniu Klubu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Akademickiego Związku
Sportowego.
3. Z chwilą rozwiązania Klubu, majątek Klubu staje się majątkiem Akademickiego Związku Sportowego z siedzibą w
Warszawie.

