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STATUT 

Klubu Sportowego 

AZS Wratislavia 

 
 

Preambuła 

Nawiązując do całości tradycji, dorobku i sukcesów pokoleń studentów - sportowców AZS 

Politechniki Wrocławskiej – sportowców Koła AZS z lat 1945-1952; Klubu Uczelnianego z lat 

1952-1977; Klubu Międzyuczelnianego z lat 1977-1991; Klubu Sportowego  z lat 1991-2018, 

uchwalamy niniejszy Statut 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, siedziba, charakter prawny 

 

§ 1. 

Organizacja nosi nazwę „Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Wratislavia”, 

zwany dalej „Klubem”. 

 

§ 2. 

Klub działa w środowisku szkolnym i akademickim miasta Wrocławia oraz województwa 

dolnośląskiego. 

 

§ 3. 

Siedzibą Klubu jest miasto Wrocław. 

 

§ 4. 

Klub działa w oparciu o statut AZS oraz posiada własny statut. 

 

§ 5. 

Klub jest zarejestrowany w Zarządzie Głównym AZS, jest stowarzyszeniem i posiada 

osobowość prawną. 

 

§ 6. 

Klub jest samodzielną jednostką organizacyjną AZS i jako klub środowiskowy współtworzy 

Organizację Środowiskową AZS we Wrocławiu. Klub może być członkiem polskich związków 

sportowych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu 

działania. 

§ 7. 

Klub używa godła, barw flagi i znaków organizacyjnych AZS. 
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Rozdział II 

Cel i środki działania 

 

§ 8. 

Celami Klubu są: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu 

zdrowia członków Klubu i społeczności akademickiej. 

2. Rozwijanie sportu w środowisku akademickim. 

3. Wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS na świadomych obywateli 

Rzeczpospolitej Polskiej, w poczuciu odpowiedzialności za rozwój i przyszłość Ojczyzny. 

4. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej uczelni, Klubu i AZS-

u. 

5. Działanie na rzecz rehabilitacji i sportu osób niepełnosprawnych. 

6. Działanie na rzecz środowiska naturalnego. 

7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i 

nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się. 

8. Działanie na rzecz wyrównania 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 organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 

12. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 

13. Działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności. 

 

§ 9. 

Klub realizuje swoje cele przez: 

1. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz 

organizacjami społecznymi. 

2. Współpracę z władzami uczelni, samorządami oraz organizacjami studenckimi 

3. Upowszechnianie form kultury fizycznej, wdrażających nawyki czynnego wypoczynku oraz 

umiejętności jego organizowania. 

4. Umożliwianie członkom Klubu uprawiania sportu zgodnie z ich zainteresowaniami 

i potrzebami. 

5. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w środowisku szkolnym 

i akademickim, miasta Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego 

6. Promowanie sportu, rekreacji i turystyki. 

7. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą. 

8. Organizowanie obozów: sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych. 

9. Zapewnienie członkom Klubu w miarę możliwości korzystania z najlepszej kadry 

szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego. 

10. Utrzymanie kontaktów sportowych z innymi klubami sportowymi w kraju i za granicą. 

11. Świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej na rzecz uczelni i młodzieży szkolnej. 

12. Prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiot nie jest tożsamy z odpłatną 

działalnością pożytku publicznego, a w szczególności: 

− działalność związana ze sportem i rekreacją, 

− działalność turystyczna, 

− prowadzenie stołówek i usług kateringowych, 

− prowadzenie hoteli i restauracji, 
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− usługi transportowe, 

− sprzątanie i czyszczenie oraz dozór obiektów, 

− działalność reklamowa, 

− usługi poligraficzne, 

− organizacja giełd sprzętu komputerowego, elektronicznego i sportowego, 

− prowadzenie szkoleń, 

− działalność handlowa. 

13. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 

 

§ 9a. 

 

1. Klub może prowadzić działalność pożytku publicznego.  

2. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez Klub jako nieodpłatna 

i odpłatna.  

3. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego jest przeznaczany w całości na 

działalność pożytku publicznego. 

4. Zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego nie jest tożsamy 

z przedmiotem działalności gospodarczej, o której mowa w § 9. ust. 12 Statutu. 

5. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego ustalany 

jest zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie aktem wewnętrznym, to jest uchwałą Zarządu Klubu. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10. 

1. Klub zrzesza członków zwyczajnych, członków honorowych oraz członków uczestników. 

2. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy szkół wyższych oraz 

inne osoby pełnoletnie przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. 

3. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie 

szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie 

pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów. 

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu 

akademickiego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu. 

5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich. 

 

§ 11. 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: 

a) wybierać i być wybranym do władz Klubu, 

b) wyrażać opinie i zgłaszać postulaty do władz Klubu oraz domagać się ich rozpatrywania 

przez odpowiednie instancje Klubu, 

c) korzystać z urządzeń i świadczeń w sposób i w granicach unormowanych odpowiednimi 

przepisami Klubu, 

d) nosić odznakę Klubu, 

e) korzystać z przywilejów wynikających ze Statutu AZS. 

2. Członkowie zwyczajni, którzy reprezentują wysoki poziom mistrzostwa sportowego 

i nienaganną postawę, mają również prawo do: 

a) właściwej opieki lekarskiej oraz procesu odnowy i rehabilitacji, 
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b) indywidualnego toku studiów i innych udogodnień sprzyjających rozwojowi mistrzostwa 

sportowego, 

c) stypendium pieniężnego. 

3. Członkowie uczestnicy posiadają prawa członków zwyczajnych i honorowych określonych 

w punktach 1 i 2, z wyjątkiem praw wymienionych w pkt.1 ppkt. a i b. 

 

§ 12. 

Członkowie Klubu mają obowiązek: 

1. chronić dobre imię AZS-u, Klubu, przestrzegać zasad fair-play w sporcie oraz zachowywać 

nienaganną postawę moralną i obywatelską, 

2. przestrzegać Statutu AZS-u, Statutu i regulaminów Klubu oraz innych przepisów 

regulujących funkcjonowanie Klubu, 

3. czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu, a w szczególności sekcji, 

do której należą, 

4. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych, dbając o dobro Klubu, 

5. systematycznie opłacać składki członkowskie. 

 

§ 13. 

Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu po uregulowaniu 

wszystkich zobowiązań wobec Klubu, 

2. skreślenia uchwałą Zarządu z list członków z powodu zalegania z opłatą składki 

członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

3. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. 

Rozdział IV 

Władze Klubu 

 

§ 14. 

1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie Klubu, 

b) Zarząd Klubu, 

c) Sąd Koleżeński, 

d) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz Klubu trwa dwa lata. 

3. Członkowie władz pełnią funkcję honorowo z wyjątkiem pracowników etatowych Zarządu. 

4.W Klubie mogą być powoływane w razie potrzeby organy społeczne o charakterze 

doradczym lub opiekuńczym, działające na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez 

Zarząd Klubu. 

 

§ 15. 

1. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb 

przeprowadzania wyborów nie ujęte w Statucie określa regulamin uchwalony przez Walne 

Zebranie Klubu. 
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2. Uchwały wszystkich władz Klubu są podejmowane zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej ½ liczby członków (delegatów) uprawnionych do głosowania, 

z wyjątkiem spraw, o których Statut stanowi inaczej. 

3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu 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 dokonać ponownego wyboru. 

 

Walne Zebranie 

 

§ 16. 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Klubu jest: 

a) w przypadku, gdy liczba członków nie przekracza 100 osób zebraniem wszystkich członków 

Klubu, 

b) w przypadku, gdy liczba członków Klubu przekracza 100 osób jest Walnym Zebraniem 

Delegatów Klubu. 

4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad, co najmniej 10 dni przed zebraniem. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie: 

a) uchwały poprzedniego Walnego Zebrania, 

b) uchwały Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej, 

c) wniosku, przynajmniej 10% liczby członków zwyczajnych, 

d) wniosku instancji nadrzędnej. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§ 17. 

1.W Walnym Zebraniu Delegatów Klubu udział, z głosem decydującym, biorą osoby wybrane 

przez jednostki organizacyjne Klubu, przy czym każdej jednostce przysługuje liczba delegatów 

wynikająca z liczby członków Klubu w danej jednostce według klucza ustalonego przez Zarząd 

Klubu. 

2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym: 

a) przedstawiciele władz sprawujących nadzór i opiekę nad Klubem,  

b) osoby zaproszone przez Zarząd Klubu. 

3. Kadencja delegata trwa 2 lata. 

 

§ 18. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: 

1. Uchwalanie programu i wytycznych działalności Klubu. 

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. 

3. Dokonywanie ocen działalności Klubu oraz podejmowanie uchwały w przedmiocie 

udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 

4. Wybór Prezesa, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów 

na krajowy zjazd AZS-u. 
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5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Klubu. 

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu. 

7. Uchwalanie Statutu Klubu oraz jego zmian. 

8. Nadawanie godności członków honorowych Klubu. 

9. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości. 

 

Zarząd Klubu 

 

§ 19. 

1. Zarząd Klubu jest najwyższą Władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu. 

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz od 9 do 15 osób wybranych na Walnym Zebraniu 

Klubu spośród członków Klubu w głosowaniu tajnym na czas trwania kadencji. 

 

§ 20. 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie całokształtem działalności Klubu, 

a w szczególności: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu, 

2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz poprzez Prezesa lub Wiceprezesa. Zarząd może 

upoważnić inne osoby spośród swojego grona do reprezentowania Klubu w określonych 

sprawach, 

3. opracowywanie planów i realizacja zadań Statutu, 

4. przyjmowanie, skreślanie i nagradzanie członków Klubu, 

5. administrowanie majątkiem i dysponowanie funduszem Klubu, 

6. powoływanie i rozwiązywanie Jednostek Organizacyjnych Klubu, 

7. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu, 

8. współpraca z władzami uczelni oraz z władzami administracyjnymi i sportowymi miasta 

Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego, 

9. ustalanie przepisów wewnątrzklubowych, 

10. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 

11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz, 

12. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń członków Klubu. 

 

§ 21. 

1. Zarząd Klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Zarząd Klubu może powoływać Rady i Komisje, określając zakres ich działania. 

3. W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

władz nadrzędnych Klubu oraz zaproszeni goście. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje się na polecenie Prezesa Zarządu lub upoważnionego 

Wiceprezesa. 

5. Posiedzeniu Zarządu Klubu przewodniczy Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes. 

6. W szczególnych przypadkach, na wniosek Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa, Zarząd 

może podejmować uchwały w trybie obiegowym z użyciem poczty elektronicznej. 
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§ 22. 

Członkowie Zarządu Klubu zobowiązani są do: 

1. aktywnego udziału w pracach Zarządu Klubu, 

2. wykonywania zadań powierzonych im przez Prezesa Klubu, 

3. udzielania pomocy członkom Klubu w realizacji zadań statutowych, 

4. informowania Zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością 

Klubu, 

5. składania pisemnych oświadczeń o niekaralności ( Członkowie Zarządu nie mogą być 

skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe). 

 

§23. 

1. Zarząd Klubu wyłania spośród siebie Prezydium w liczbie nie przekraczającej 7 osób. 

2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, wiceprezesi oraz inni członkowie Zarządu wybrani 

imiennie przez Zarząd. 

3. Prezydium w okresie między zebraniami Zarządu Klubu podejmuje prawomocne decyzje 

i uchwały, szczególnie w zakresie bieżącej działalności organizacyjno-szkoleniowej, 

sportowej, wychowawczej oraz gospodarczo-finansowej nie zastrzeżone do kompetencji 

innych władz. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 24. 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu. 

§ 25. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i od 2 do 4 członków wybranych przez 

Walne Zebranie Klubu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 

 

§ 26. 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu Klubu, 

b) przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli, 

c) występowanie z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
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2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może 

brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Klubu oraz jego Prezydium, 

3. Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Główną 

Komisję Rewizyjną. 

 

Sąd Koleżeński 

 

§ 27. 

1. Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego i od 2 do 4 członków wybranych przez Walne 

Zebranie Klubu. 

2. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez 

Główny Sąd Koleżeński. 

 

§ 28. 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 

1. Rozpatrywanie wniesionych spraw na zasadach i w trybie określonym regulaminem Sądu 

Koleżeńskiego. 

2. Podejmowanie działań ugruntowujących poszanowanie przez członków Klubu zasad Statutu, 

etyki oraz zasad współżycia społecznego w działalności AZS, jak również działań 

zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu Klubu. 

 

Rozdział V 

Jednostki Organizacyjne Klubu 

 

§ 29. 

1. Do realizacji podstawowych zadań statutowych Klub powołuje Jednostki Organizacyjne 

zwane dalej „Jednostkami”. 

2. Jednostką może być sekcja sportowa, rekreacyjna i turystyczna. 

3. Klub nie może tworzyć terenowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 10a 

ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

§ 30. 

W poszczególnych Jednostkach mogą działać Zarządy Jednostek, które: 

1. Kierują bieżącą działalnością Jednostek. 

2. Realizują plany uchwalone przez Walne Zebranie Klubu oraz Zarząd Klubu. 

3. Podejmują decyzje w sprawach jednostki niezastrzeżone do kompetencji innych władz 

Klubu. 
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Rozdział VI 

Nagrody i kary 

 

§ 31. 

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę dla Klubu, Zarząd ma prawo 

przyznać członkom następujące wyróżnienia: 

a) pochwały, 

b) dyplomy, 

c) nagrody, 

d) odznakę honorową Klubu. 

2. Zarząd Klubu może wystąpić do władz nadrzędnych, państwowych oraz innych instytucji 

i organizacji o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi 

przepisami i regulaminami. 

 

§ 32. 

1. Za przewinienia i czyny niegodne członków Klubu, nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów 

AZS mogą być wymierzane przez Sąd Koleżeński następujące kary: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) okresowe pozbawienie prawa reprezentowania Klubu, 

d) okresowe pozbawienie praw członkowskich, 

e) wykluczenie z grona członków Klubu. 

2. Sąd Koleżeński może wystąpić do władz nadrzędnych o wymierzenie wyższych kar. 

 

Rozdział VII 

Majątek i fundusze Klubu 

 

§ 33. 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

2. Na fundusze Klubu składają się: 

a) składki członkowskie oraz wpisowe, 

b) wpływy z wynajmowanych urządzeń i sprzętu oraz organizowanych imprez i zawodów, 

c) dotacje, darowizny oraz subwencje, 

d) zyski z działalności gospodarczej. 

3. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
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d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po  cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 34. 

1. Dla ważności oświadczeń woli Klubu w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, w 

tym zaciągania zobowiązań majątkowych i reprezentowania Klubu wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, wiceprezesów Klubu oraz członków Zarządu 

upoważnionych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

2. Zbywanie, likwidacja i obciążenie majątku Klubu wymaga zgody Zarządu Głównego AZS. 

Szczegółowe zasady określa uchwała Zarządu Głównego AZS. 

3. W zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Klub reprezentowany jest przez jedną 

osobę spośród: Prezesa, wiceprezesów Klubu oraz członków Zarządu upoważnionych na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

Rozdział VIII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu 

 

§ 35. 

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania  Klubu, podjętej 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 liczby osób 

uprawnionych do głosowania. 

 

§ 36. 

Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 
2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 37. 
 

W przypadku rozwiązania Klubu majątek Klubu staje się majątkiem AZS. 


