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REGULAMIN
Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28.06.2021

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Klub Uczelniany, zwany dalej „Klubem”, nosi nazwę „Klub Uczelniany Akademickiego
Związku Sportowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Lublin.
§2
Klub jest podstawową jednostką organizacyjną AZS, nieposiadającą osobowości prawnej.
§3
Klub działa w oparciu o statut AZS oraz o niniejszy regulamin, uchwalony przez Walne
Zebranie Klubu Uczelnianego AZS.
§4
Klub współtworzy Organizację Środowiskową AZS Województwa Lubelskiego i jest
zarejestrowany w Zarządzie Głównym AZS.
§5
1. Klub współdziała z władzami Uniwersytetu, organizacjami młodzieżowymi i studenckimi.
2. Klub jest organizacją zrzeszającą w szczególności studentów, doktorantów, absolwentów i
pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
§6
1. Klub używa pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą.
2. Klub używa godła, barw, flagi i znaków organizacyjnych AZS.

Rozdział II
Cel i środki działania
§7
Celem Klubu jest:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i
polepszanie zdrowia członków Klubu i społeczności akademickiej.
2. Rozwijanie sportu w środowisku akademickim.
3. Wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS na świadomych obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej w poczuciu odpowiedzialności za rozwój i przyszłość Ojczyzny.
4. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej szkoły wyższej,
Klubu i AZS-u.
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5.
6.
7.
8.

Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
9. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i
nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
11. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
§8
Klub realizuje swoje cele przez:
1. Współdziałanie z władzami oraz organizacjami studenckimi i sportowymi Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie i miasta Lublina.
2. Prowadzenie powszechnych form kultury fizycznej, wdrażających nawyki czynnego
wypoczynku oraz umiejętności jego organizowania.
3. Umożliwienie członkom Klubu uprawiania sportu zgodnie z ich zainteresowaniami i
potrzebami.
4. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego pomiędzy grupami, latami,
organizacjami, pracownikami, absolwentami i studentami Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie.
5. Organizowanie życia sportowego i rekreacji.
6. Organizowanie wydarzeń sportowych, których celem jest poprawa zdrowia społeczeństwa.
7. Organizowanie projektów sportowych mających na celu integrację studentów i
pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz środowiska akademickiego w
Polsce i na świecie.
8. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą.
9. Utrzymywanie kontaktów sportowych z innymi klubami sportowymi w kraju i za granicą.
10. Propagowanie aktywnego stylu życia.
11. Stosowanie środków mogących przyczynić się do rozwoju sportu akademickiego w
Lublinie, Polsce i na świecie.

Rozdział III
Członkowie
§9
1. Klub zrzesza członków zwyczajnych i honorowych.
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2. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, doktoranci, stażyści, absolwenci lub
pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przyjęci przez Zarząd Klubu AZS na
podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkami honorowymi mogą być studenci, doktoranci, stażyści, absolwenci lub
pracownicy Uniwersytetu szczególnie zasłużeni dla rozwoju sportu akademickiego.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich.
§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybranym do władz Klubu,
b) wyrażać opinię i zgłaszać postulaty do władz Klubu,
c) korzystać z urządzeń i świadczeń klubu w sposób i w granicach unormowanych
przepisami Klubu,
d) nosić odznakę Klubu,
e) korzystać z przywilejów wynikających ze statutu AZS.
§ 11
Członkowie klubu mają obowiązek:
a) chronić dobre imię AZS, Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz
zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską,
b) przestrzegać Statutu AZS, regulaminu Klubu oraz innych przepisów regulujących
funkcjonowanie Klubu,
c) należeć do jednostki organizacyjnej Klubu i brać udział w zajęciach przez nią
organizowanych,
d) uczestniczyć w zawodach, imprezach i projektach organizowanych przez Klub.
e) brać udział w innych pracach podejmowanych przez Klub, mając na względzie jego
dobro.
§ 12
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu po uregulowaniu
wszystkich zobowiązań wobec Klubu,
b) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu za:
i.
działanie na szkodę Klubu,
ii.
nieprzestrzeganie Statutu AZS i regulaminu Klubu,
iii.
nieopłacanie składek przez okres 12-stu miesięcy.
c) wykluczenia z Klubu decyzją Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV
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Władze klubu
§ 13
1. Władzami klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd Klubu.
2. Kadencja zarządu Klubu trwa dwa lata.
3. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie w sprawach osobowych odbywa się
tajnie.
§ 14
1. Kontrolę nad działalnością klubu sprawuje Środowiskowa Komisja Rewizyjna.
2. Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Główną
Komisję Rewizyjną.

Walne zebranie

1.
2.
3.
4.

5.

§ 15
Najwyższą władzą Klubu jest walne zebranie.
Walne zebranie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne zebranie zwołuje zarząd klubu, zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej 10 dni przed zebraniem.
Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd na podstawie:
a) uchwały poprzedniego walnego zebrania,
b) uchwały zarządu klubu lub środowiskowej komisji rewizyjnej,
c) wniosku władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
d) wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych,
e) wniosku Zarządu Głównego AZS lub zarządu środowiskowego AZS Województwa
Lubelskiego.
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 16

Do kompetencji walnego zebrania należy:
a) uchwalanie programu i wytycznych działalności klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu klubu oraz
przyjmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu
zarządowi,
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c) wybór prezesa, zarządu klubu, delegatów na walne zebranie Organizacji
Środowiskowej AZS Województwa Lubelskiego oraz delegatów na krajowy Zjazd
AZS,
d) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez zarząd lub członków klubu,
e) nadawanie godności członka honorowego klubu,
f) występowanie do Zarządu Głównego AZS o rozwiązanie klubu.
§ 17
W walnym zebraniu udział biorą:
a) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zebraniach jednostek organizacyjnych
(sekcji sportowych) klubu według klucza wyborczego ustalonego przez zarząd klubu,
b) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, przedstawiciele władz
nadrzędnych AZS oraz zaproszeni goście.

Zarząd
§ 18
1. Zarząd jest najwyższą władzą klubu w okresie pomiędzy walnymi zebraniami.
2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 12 osób wybranych na Walnym Zebraniu spośród
członków Klubu w głosowaniu tajnym na czas trwania kadencji.
§ 19
Do kompetencji zarządu klubu należy:
a) realizacja zadań statutu,
b) organizowanie życia sportowego uczelni w ścisłym współdziałaniu z władzami,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz organizacjami studenckimi
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
c) kierowanie całokształtem bieżącej działalności klubu,
d) wykonywanie uchwał władz nadrzędnych AZS oraz walnego zebrania,
e) reprezentowanie klubu na zewnątrz,
f) systematyczne informowanie władz uczelni o swojej działalności,
g) opracowanie rocznych planów działania, w tym planów finansowych,
h) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych klubu,
i) dokonywanie oceny działalności sekcji sportowych klubu,
j) przyjmowanie, wydalanie, skreślanie, nagradzanie i karanie członków Klubu,
k) ustalanie przepisów wewnątrzklubowych,
l) powoływanie członków prezydium zarządu,
m) uchwalanie ordynacji wyborczej walnego zebrania,
n) uzupełnianie swojego składu maksymalnie do 1/3 ilości członków Zarządu
(dokooptowanie w miejsce ustępujących członków zarządu nowych członków; liczba
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członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących
z wyboru),
o) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz.
§ 20
Członkowie zarządu klubu są zobowiązani do:
a) aktywnego udziału w pracach zarządu,
b) wykonywania zadań powierzonych im przez zarząd i prezydium,
c) czuwania nad przestrzeganiem zasad praworządności,
d) udzielania pomocy sekcjom i jednostkom klubu,
e) informowania zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z
działalnością AZS w uczelni,
f) zgłaszania wniosków w sprawach mających na celu dobro i rozwój klubu,
g) uczestnictwa w zebraniach zarządu klubu – trzy nieobecności na zebraniach podczas
trwania kadencji będą podstawą do wydalenia członka zarządu z zarządu klubu.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

§ 21
Posiedzenia zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy
do roku.
W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz
nadrzędnych AZS, przewodniczący Środowiskowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni
goście.
Posiedzenie zarządu zwołuje prezes:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek władz uczelni,
Posiedzeniu zarządu przewodniczy prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.
Członek Zarządu, który trzy razy nie uczestniczył w posiedzeniach zarządu lub nie
przejawia inicjatywy i aktywności, powinien być uchwałą zarządu zwolniony z pełnionej
funkcji.
Posiedzenia zarządu są protokołowane.
Protokół powinien zawierać:
a) kolejny numer posiedzenia,
b) datę, miejsce oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad,
c) liczbę obecnych i nieobecnych członków Zarządu z załączeniem imiennej listy
obecności zawierającej podpisy obecnych,
d) pełną treść podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków i postulatów,
e) dane osób odpowiedzialnych za realizację uchwał i termin ich wykonania.
W sprawach niecierpiących zwłoki, na wniosek Prezesa, w drodze wyjątku uchwały
Zarządu mogą być podejmowane w drodze głosowania elektronicznego, z którego
sporządza się protokół.
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
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10. Protokół po zatwierdzeniu przez Zarząd na następnym posiedzeniu wraz z załącznikami
włącza się do teczki protokołów posiedzeń Zarządu.
11. Protokoły są przechowywane w dokumentacji klubu i udostępniane do wglądu
przewodniczącemu Środowiskowej Komisji Rewizyjnej na jego wniosek.
§ 22
Zarząd wyłania spośród swoich członków Prezydium.
§ 23
Uchwały zarządu mogą być zawieszone przez władze nadrzędne AZS w przypadku
niezgodności tych uchwał z prawem oraz Statutem AZS.

Prezydium zarządu

1.
2.
3.

4.

5.

§ 24
Zarząd Klubu wyłania spośród siebie Prezydium.
Członkowie prezydium są wybierani imiennie przez zarząd w ilości do 5 osób.
W skład Prezydium wchodzą:
a) prezes,
b) wiceprezes ds. sportu,
c) wiceprezes ds. organizacji,
d) wiceprezes ds. promocji,
e) sekretarz.
Prezydium w okresie między zebraniami Zarządu Klubu podejmuje prawomocne decyzje
uchwały szczególnie w zakresie bieżącej działalności organizacyjno-szkoleniowej,
sportowej, wychowawczej oraz gospodarczo-finansowej.
W okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu jego uprawnienia przysługują prezydium.
§ 25

Do obowiązków Prezydium należy:
a) kierowanie działalnością Klubu między posiedzeniami Zarządu,
b) wykonywanie uchwał Zarządu,
c) informowanie Zarządu o podjętych decyzjach,
d) reprezentowanie Klubu w kraju i za granicą,
e) gospodarowanie funduszami Klubu,
f) opracowywanie planów działania, projektu budżetu i sprawozdań oraz uchwalanie
regulaminów i instrukcji niezastrzeżonych dla innych władz.
§ 26
1. Prezes:
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a) kieruje całokształtem działalności Klubu, w tym całością spraw organizacyjnych w
myśl uchwał podjętych przez walne zebranie i zarząd Klubu oraz władze nadrzędne,
b) reprezentuje Klub na zewnątrz,
c) nadzoruje i koordynuje prace Zarządu,
d) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu oraz Prezydium,
e) planuje i zarządza budżetem Klubu,
f) udziela pomocy członkom Prezydium, Zarządu, Koordynatorom sekcji, członkom
Klubu w wywiązywaniu się z obowiązków.
2. Wiceprezesi:
a) odpowiadają za działalność w zakresie upowszechniania sportu i szkoleń,
b) odpowiadają za działalność w zakresie sportu i wydarzeń sportowych,
c) odpowiadają za organizację pracy Zarządu i Klubu,
d) nadzorują na bieżąco realizację uchwał władz Klubu,
e) zarządzają sprawami związanymi z legitymacjami członkowskimi AZS,
f) odpowiadają za działalność promocyjną i przygotowywanie planów rozwoju AZS,
g) odpowiadają za kontakt z jednostkami organizacyjnymi Klubu,
h) reprezentują Klub,
i) odpowiadają za prowadzenie strony internetowej i kont na mediach
społecznościowych,
j) odpowiadają za kontakty z partnerami, sponsorami,
k) odpowiadają za promocję wydarzeń,
l) odpowiadają za materiały promocyjne.
3. Sekretarz:
a) odpowiada za organizację pracy Zarządu i Klubu,
b) nadzoruje na bieżąco realizację uchwał władz Klubu,
c) kieruje biurem Klubu,
d) pilnuje porządku w dokumentach Klubu,
e) protokołuje zebrania i pisze uchwały,
f) wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa, Wiceprezesów, Zarząd lub Prezydium.

Rozdział V
Jednostki organizacyjne Klubu
§ 27
1. Do realizacji podstawowych zadań statutowych klub powołuje sekcje sportowe.
2. Każdy członek sekcji sportowej zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji AZS
wydanej przez KU AZS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
3. Każda sekcja, w uzgodnieniu z zarządem Klubu, wybiera spośród swoich członków
koordynatora sekcji.
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4. Koordynatorzy sekcji kierują działalnością sekcji oraz realizują plany ustalone przez walne
zebranie lub zarząd.
§ 28
Do obowiązków koordynatora sekcji należy:
a) troska o właściwą pracę sportowo-wychowawczą w sekcji,
b) opracowywanie planów pracy i preliminarzy budżetowych sekcji,
c) organizowanie zaopatrzenia w sprzęt sportowy,
d) w zależności od sekcji dbanie o systematyczne przeprowadzanie badań lekarskich,
e) nadzór nad zbieraniem składek,
f) pośredniczenie pomiędzy zarządem a sekcją,
g) organizowanie wewnętrznego życia sekcji.

Rozdział VI
Zmiana Regulaminu i rozwiązanie się Klubu
§ 29
Zmiana Regulaminu 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.
§ 30
1. 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.
2. W przypadku rozwiązania Klubu majątek Klubu staje się majątkiem AZS.

Rozdział VII
Uwagi końcowe
§ 31
Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie wzorcowego regulaminu klubu
uchwalonego przez Zarząd Główny AZS w dniu 24.02.2018
Niniejszy regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
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