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STATUT 

AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 

KRAKÓW 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę – Akademicki Związek Sportowy Kraków, zwany 

dalej AZS Kraków. 

2. AZS Kraków jest jednostką organizacyjną AZS w Polsce – Organizacją 

Środowiskową AZS działającą na podstawie ustawy „Prawo o 

stowarzyszeniach”. 

3. AZS Kraków jest organizacją sportu akademickiego w województwie 

małopolskim o charakterze środowiskowym i międzyuczelnianym reprezentującą 

studentów i pracowników szkół wyższych województwa małopolskiego  

w sprawach związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej oraz sportu  

w społeczności akademickiej. 

4. Stowarzyszenie ma charakter dobrowolny i mogą w nim brać udział zarówno 

osoby fizyczne jak i prawne poprzez pisemne zgłoszenie deklaracji. 

 

§ 2 

 

1. Terenem działania AZS Kraków jest województwo małopolskie. 

2. Siedzibą władz jest miasto Kraków. 

 

§ 3 

 

AZS Kraków jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną  

i działa w oparciu o Statut.  

 

§ 4 

 

1. AZS Kraków może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

społecznych o tym samym lub podobnym profilu działania. 

2. AZS Kraków może prowadzić działalność gospodarczą. 

 

§ 5 

 

1. Barwy AZS Kraków stanowią kolor biały i czarny. 

2. Godłem AZS Kraków jest biały gryf na czarnym tle. 

 

 



§ 6 

Władze AZS Kraków używają pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku i napisem 

w obwodzie pieczęci „Akademicki Związek Sportowy Kraków”. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania. 

 

§ 7 

 

Celem stowarzyszenia jest: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie 

sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia oraz edukacja sportowa 

społeczności w szczególności akademickiej, 

2) realizacja ogólnych założeń polityki społecznej Państwa i regionu w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży akademickiej i szkolnej, 

3) rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim  

i młodzieżowym, 

4) kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystych szkół 

wyższych i środowiska, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój 

świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowanie członków 

Związku zgodnie z tradycjami AZS, 

5) działanie na rzecz środowiska naturalnego, 

6) działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

7) przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności narkomani, 

alkoholizmowi i nikotyzmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej 

się, 

8) działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej 

sytuacji życiowej, 

9) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami, 

10) działanie na rzecz organizacji wolontariatu, 

11) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

12) Działanie na rzecz nauki. 

 

§ 8 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki, 

2) uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych krajowych  

i zagranicznych, 

3) współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doszkalania kadry trenersko-

instruktorskiej i organizatorów sportu, 



4) organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych  

i turystycznych, 

5) tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów 

sportowych, 

6) propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, 

7) współpracę z władzami szkół wyższych i jednostkami uczelni, zajmującymi 

się problemami kultury fizycznej, 

8) współdziałanie z instytucjami państwowymi, związkami sportowymi oraz 

organizacjami społecznymi, 

9) utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami 

sportowymi w kraju i za granicą, 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 9 

 

Członkowie AZS Kraków dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) uczestników, 

3) wspierających, 

4) honorowych. 

 

§ 10 

 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy szkół 

wyższych oraz inne osoby pełnoletnie – przyjęci przez Zarząd AZS Kraków na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych  

i niepełnoletni członkowie szkół ponadpodstawowych przyjęci przez Zarząd 

AZS Kraków na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych 

opiekunów. 

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane 

działalnością AZS i przyjęte przez Zarząd AZS Kraków na podstawie pisemnej 

deklaracji. 

4. Godność Członka Honorowego AZS Kraków nadaje Walne Zebranie Delegatów 

w trybie głosowania jawnego. Członkiem Honorowym AZS może być wyłącznie 

osoba fizyczna. Wnioski o nadanie godności Członka Honorowego AZS Kraków 

składa w formie pisemnej Zarząd AZS Kraków. 

5. Dowodem członkostwa AZS Kraków jest legitymacja z opłaconymi składkami. 

Legitymacja traci ważność w przypadku zaległości w płaceniu składki za okres 

dłuższy niż 12 miesięcy lub ustania członkostwa AZS Kraków. 

 

 



 

 

§ 11 

 

1. Członkostwo AZS Kraków ustaje w przypadku: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu AZS Kraków, 

2) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 

miesięcy, 

3) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego 

lub decyzji Zarządu AZS Kraków, 

4) śmierci, 

5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. O ustaniu członkostwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5 stwierdza Zarząd 

AZS Kraków 

 

§ 12 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz AZS Kraków po osiągnięciu 

pełnoletniości, 

2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych na 

zasadach określonych przez Zarząd AZS Kraków, 

3) korzystać z urządzeń i świadczeń będących w gestii AZS Kraków, 

4) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących AZS i domagać się 

ich rozpatrzenia, 

5) uczestniczyć w imprezach sportowych organizowanych przez AZS Kraków. 

2. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych  

z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

3. Członkowie wspierający mają prawo: 

1) uczestniczyć w imprezach sportowych organizowanych przez AZS Kraków, 

2) korzystać z bazy sportowej AZS Kraków, 

3) zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego. 

4. Członkowie Honorowi mają prawo: 

1) uczestniczyć w imprezach sportowych organizowanych przez AZS Kraków, 

2) korzystać z bazy sportowej AZS Kraków, 

3) zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego, 

4) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących AZS i domagać się 

ich rozpatrzenia, 

5) opłacania składek członkowskich na zasadach pełnej dobrowolności. 

 

§ 13 

 

1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani: 

1) przyczyniać się do realizacji celów statutowych stowarzyszenia, 



2) chronić dobre imię AZS, zachowywać nienaganną postawę moralną  

i obywatelską, 

3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz AZS Kraków, 

4) czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym AZS, 

5) systematycznie opłacać składki członkowskie. 

2. Członkowie wspierający zobowiązani są przyczyniać się do realizacji celów 

statutowych AZS Kraków. 

3. Członkowie Honorowi AZS Kraków mają takie same obowiązki jak członkowie 

zwyczajni i uczestnicy z wyłączeniem obowiązku opłacania składek 

członkowskich. 

Rozdział IV 

Władze AZS Kraków. 

 

§ 14 

 

1. Władzami AZS Kraków są: 

1) Walne Zebranie Delegatów zwane dalej Walnym Zebraniem, 

2) Zarząd, 

3) Prezydium Zarządu, 

4) Komisja Rewizyjna, 

5) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja władz AZS Kraków trwa 2 lata.  

3. Władze AZS Kraków mogą obradować i podejmować uchwały z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

Walne Zebranie 

 

§ 15 

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą AZS Kraków. 

2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności Związku, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przyjmowanie uchwał w sprawach 

udzielenia absolutorium ustępującym w całości władzom lub poszczególnym 

jego członkom, 

3) uchwalanie statutu AZS Kraków oraz dokonywanie w nim zmian, 

4) wybór Prezesa, 6 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 

5) rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez władze AZS i delegatów. 

 

 



§ 16 

 

1. W Walnym Zebraniu udział biorą: 

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na walnych zebraniach Klubów 

Uczelnianych według klucza wyborczego – 1 delegat na każdych  

50 członków Klubu wg stanu liczonego na dzień 30 września bezpośrednio 

przed Walnym Zebraniem. Wynik formuły przyjmuje się w zaokrągleniu do 

większej liczby całkowitej. Kadencja delegata trwa 2 lata, 

2) z głosem decydującym – członkowie ustępujących władz, 

3) z głosem doradczym – inne zaproszone osoby. 

2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na 2 lata. 

3. Zarząd zawiadamia pisemnie delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad 

Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni naprzód przed rozpoczęciem Walnego 

Zebrania. 

 

§ 17 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane: 

1) przez Zarząd AZS Kraków z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Zarządu Głównego AZS, 

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

4) na wniosek 1/3 liczby członków AZS Kraków. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni 

od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

 

Zarząd AZS Kraków 

 

§ 18 

 

1 W skład Zarządu wchodzi 11 osób: 

1) Prezes AZS Kraków wybrany przez Walne Zebranie Delegatów AZS 

Kraków, 

2) 6 osób wybranych przez Walne Zebranie Delegatów, 

3) Przedstawiciele trzech Klubów AZS województwa małopolskiego, 

zrzeszonych w AZS Kraków legitymujących się najwyższą liczbą członków, 

ustaloną na dzień 30 września bezpośrednio przed Walnym Zebraniem 

Delegatów, wskazani przed pierwszym posiedzeniem Zarządu po Walnym 

Zebraniu Delegatów, 

4) Sekretarz jako kierownik biura AZS Kraków powołany przez Zarząd. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu AZS, Zarządu Głównego AZS  

i Walnego Zebrania Delegatów, 



2) uchwalanie planów działania, budżetu oraz programowanie rozwoju sportu 

akademickiego na swoim terenie, 

3) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez 

Biuro AZS Kraków większością głosów członków Zarządu obecnych na 

posiedzeniu, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, 

4) organizowanie i kierowanie całokształtem prac AZS Kraków między 

Walnymi Zebraniami, 

5) organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej  

i gospodarczej, 

6) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych w 

strukturach AZS Kraków, 

7) zawieszanie uchwał walnych zebrań Klubów Uczelnianych oraz postanowień 

Zarządów Klubów, niezgodnych ze statutem AZS Kraków, regulaminami  

i uchwałami Zarządu AZS Kraków, 

8) składanie sprawozdań z działalności AZS Kraków na Walnym Zebraniu, 

9) uzupełniania swojego składu zgodnie z § 37 pkt. 4, 

10) podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu majątku AZS Kraków, 

11) powoływanie sekretarza w randze dyrektora biura, 

12) podejmowanie uchwały o rozpoczęciu lub zaprzestaniu działalności 

gospodarczej, 

13) uchwalanie wysokości składki członkowskiej AZS Kraków. 

 

§ 19 

 

1. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesów w liczbie 2 do 4, w tym 

Skarbnika w randze Wiceprezesa AZS Kraków. 

2. Zarząd wybiera ze swego składu Prezydium Zarządu w liczbie 6 do 8 osób. 

3. Posiedzenia Zarządu AZS Kraków zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż 4 razy w roku. 

 

Prezydium Zarządu AZS Kraków 

 

§ 20 

 

1. W skład Prezydium Zarządu AZS Kraków wchodzi 6 do 8 osób: 

1) Prezes AZS Kraków, 

2) Wiceprezesi AZS Kraków i sekretarz powołany przez Zarząd, 

3) Członkowie powołani przez Zarząd. 

2. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu AZS, Zarządu Głównego AZS, 

Walnego Zebrania Delegatów i Zarządu AZS Kraków, 

2) powoływanie i rozwiązywanie komisji stałych i nadzwyczajnych oraz 

zatwierdzenie regulaminów ich pracy, 

3) reprezentowanie stowarzyszenia oraz działanie w jego imieniu, 



4) przygotowywanie planów działania, budżetu oraz programowanie rozwoju 

sportu akademickiego na swoim terenie, 

5) organizowanie i kierowanie całokształtem prac AZS Kraków między 

zebraniami Zarządu, 

6) sprawowanie nadzoru nad pracą Biura AZS Kraków, 

7) zarządzanie majątkiem i funduszami AZS Kraków, 

8) organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej  

i gospodarczej zgodnie z uchwałami Zarządu, 

9) przyznawanie nagród i wyróżnień. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 21 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w liczbie ustalonej przez 

Walne Zebranie. Wybrani członkowie wybierają spośród siebie 

przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej 

pracy Klubów Uczelnianych i AZS Kraków, 

2) przedkładanie Zarządowi Klubu Uczelnianego i AZS Kraków wniosków  

i zaleceń wynikających z kontroli, 

3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Klubu Uczelnianego i Walnemu Zebraniu 

AZS Kraków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym 

władzom Klubu Uczelnianego i AZS Kraków w całości lub poszczególnym 

członkom. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 

Komisji uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.  

 

Sąd Koleżeński 

 

§ 22 

 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków w liczbie ustalonej przez Walne 

Zebranie, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę  

i sekretarza. 

2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) rozstrzyganie wniesionych spraw na zasadach i w trybie określonym 

regulaminem Sądów Koleżeńskich AZS, 

2) podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przez członków AZS 

zasad statutu ,etyki oraz zasad współżycia społecznego w działalności AZS, 

jak również działań zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób 

szkodę dobremu imieniu AZS, 



3) od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom prawo odwołania do 

Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania 

orzeczenia. 

Rozdział V 

Kluby Uczelniane 

 

§ 23 

 

Klub Uczelniany AZS jest terenową jednostką organizacyjną AZS oraz 

reprezentantem macierzystej szkoły wyższej w strukturach AZS Kraków. Klub 

Uczelniany AZS powoływany jest na pisemny wniosek, co najmniej 15 osób za 

zgodą Zarządu AZS Kraków i po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.  

 

§ 24 

 

Klub Uczelniany uczestniczy czynnie w życiu szkoły wyższej, na terenie, której 

działa, zwłaszcza w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i organizowania 

sportu i rekreacji wśród studentów i pracowników Uczelni, realizując w ten sposób 

cele i zadania stowarzyszenia. 

 

§ 25 

 

1. Władzami Klubu Uczelnianego są: 

1) Walne Zebranie Klubu, 

2) Zarząd Klubu. 

2. Kadencja władz Klubu Uczelnianego AZS trwa 2 lata. 

 

§ 26 

 

1. Walne Zebranie Klubu Uczelnianego jest najwyższą władzą Klubu i do jego 

kompetencji należy: 

1) uchwalanie programu działalności Klubu, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Klubu w całości lub poszczególnym jego 

członkom, 

3) wybór Prezesa i Zarządu Klubu, 

4) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd Klubu i członków Klubu, 

5) wybór delegatów na Walne Zebranie AZS Kraków. 

2. W Walnym Zebraniu Klubu Uczelnianego AZS biorą udział: 

1) z głosem decydującym – ustępujące władze  i delegaci wybrani na zebraniach 

sekcji sportowych według klucza wyborczego – 1 delegat na każdych  

15 członków sekcji. Wynik formuły ulega zawsze zaokrągleniu do większej 

liczby całkowitej. Kadencja delegata trwa 2 lata, 

2) z głosem doradczym – zaproszeni goście. 



3. Zarząd Klubu zawiadamia pisemnie członków (delegatów) o terminie, miejscu  

i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu, co najmniej na 14 dni przed 

terminem Zebrania. 

§ 27 

 

1. Zarząd Klubu składa się z 7 do 15 członków w liczbie ustalonej przez Walne 

Zebranie Klubu, spośród których wybiera się 1 - 3 wiceprezesów. W skład 

Zarządu Klubu wchodzi także Prezes i z urzędu powołany przez Zarząd Klubu 

sekretarz. 

2. Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1) wykonywanie uchwał władz naczelnych i środowiskowych oraz uchwał 

Walnego Zebrania, 

2) organizowanie życia sportowego i turystycznego w ścisłym współdziałaniu  

z władzami szkoły wyższej oraz organizacjami działającymi na terenie 

szkoły i środowiska, 

3) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych  

i turystycznych w strukturach Klubu Uczelnianego AZS oraz zgłaszanie ich 

do zawodów i imprez środowiskowych. 

3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż 6 razy w roku. 

 

Rozdział VI 

Sekcje sportowe 

 

§ 28 

 

W ramach struktury AZS Kraków Zarząd może powołać sekcje sportowe  

o charakterze wyczynowym. 

 

§ 29 

 

Sekcje sportowe mają zasięg środowiskowy i uczelniany. 

 

§ 30 

 

1. W ramach sekcji sportowych prowadzone jest specjalistyczne szkolenie dzieci  

i młodzieży studenckiej w wybranej dyscyplinie sportu. 

2. Celem sekcji sportowych jest uczestnictwo w systemie państwowych rozgrywek 

ligowych. 

 

§ 31 

 

Sekcja wyczynowa w pierwszym członie swojej nazwy używa określenia „AZS”. 

 



Rozdział VII 

Wyróżnienia i kary 

 

§ 32 

 

Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę na rzecz AZS Kraków mogą być 

przyznane przez  Prezydium Zarządu następujące wyróżnienia: 

1) dyplom, 

2) nagroda. 

§ 33 

 

1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów AZS, naruszanie zasad 

współżycia społecznego, działanie na szkodę AZS stanowi przewinienie 

koleżeńskie. 

2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sąd Koleżeński i może on 

wymierzać następujące kary: 

1) upomnienia, 

2) nagany, 

3) zawieszenia w prawach członkowskich, 

4) zakazu pełnienia funkcji we władzach AZS wszystkich szczebli na czas 

nieokreślony, 

5) wykluczenia z szeregów AZS. 

3. W toku postępowania koleżeńskiego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Od 

decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu 

Koleżeńskiego w terminie 14 od daty jego otrzymania. 

4. Szczegółowy tryb postępowania koleżeńskiego określa regulamin uchwalony 

przez Główny Sąd Koleżeński. 

 

§ 34 

 

W sprawach spornych związanych ze statutową działalnością AZS, Sąd Koleżeński  

i Komisja Rewizyjna mogą podejmować działalność mediacyjną na wniosek 

organów Związku i jego członków. 

 

§ 35 

 

W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych  

w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmian barw klubowych 

orzekają Zarządy Klubów w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

 

 

 

 



Rozdział VIII 

Majątek i fundusze AZS Kraków 

 

§ 36 

 

1. Majątek AZS Kraków stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusz AZS Kraków składają się: 

1) składki członkowskie, 

2) wpisowe osób prawnych, 

3) wpływy z imprez i zawodów sportowych, 

4) dotacje państwowe, 

5) dotacje samorządowe, 

6) darowizny i zapisy, 

7) wpływy z majątku, 

8) wpływy z działalności gospodarczej, 

9) środki pozyskane z Unii Europejskiej. 

3. Osobami upoważnionymi do reprezentowania AZS Kraków są działający 

samodzielnie: 

1) Prezes, 

2) Wiceprezesi, 

3) Sekretarz. 

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w tym zawierania umów i udzielania 

pełnomocnictw w imieniu AZS Kraków wymagana jest reprezentacja AZS 

Kraków przez dwie osoby działające łącznie spośród następujących: prezes, 

wiceprezes, sekretarz. W umowach oraz sporach pomiędzy AZS Kraków a 

członkami Zarządu, AZS Kraków reprezentuje jednoosobowo członek Komisji 

Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.   

5. Majątek AZS Kraków nie może stanowić zabezpieczenia zobowiązań AZS 

wobec członków AZS i pracowników Związku. 

6. Majątek AZS Kraków nie może być przekazany na rzecz członków  

i pracowników na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich. 

 

Rozdział IX 

Sprawy organizacyjne. 

 

§ 37 

 

1. Wybory do wszystkich władz AZS Kraków odbywają się w głosowaniu tajnym.  

2. Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania  

z wyjątkiem spraw, o których statut stanowi inaczej. 

3. Od decyzji władz AZS Kraków przysługuje prawo odwołania do Zarządu 

Głównego AZS w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 



4. W przypadku wystąpienia wakatu w czasie kadencji członków władz AZS 

Kraków, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z tym, że liczba 

członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru. 

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz, więcej niż o 1/3 liczby 

członków władz pochodzących z wyboru, należy w terminie do trzech miesięcy 

dokonać wyborów uzupełniających. 

6. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

przed upływem okresu kadencji Zarząd powierza pełnienie tej funkcji innemu 

członkowi Zarządu, pochodzącemu z wyboru. 

 

Rozdział X 

Zmiana statutu i rozwiązanie AZS Kraków. 

 

§ 38 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu AZS Kraków podejmuje Walne Zebranie 

Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 delegatów 

uprawnionych do głosowania. 

 

§ 39 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu AZS Kraków podejmuje Walne Zebranie Delegatów 

Klubów większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 delegatów 

uprawnionych do głosowania. 

2. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów o rozwiązaniu AZS 

Kraków, Walne Zebranie powołuje likwidatora. 

3. Majątek AZS Kraków po jego rozwiązaniu przechodzi na własność Zarządu 

Głównego AZS. 

 


