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Załącznik nr 1 do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów z dnia 28.02.2011 r. 

 

STATUT 

DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ 

AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 

WE WROCŁAWIU 

 

 

 

Rozdział I 

 

§ 1 

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego zwana w dalszej 

części Statutu Dolnośląską Organizacją Środowiskową AZS - jest jednostką organizacyjną 

Akademickiego Związku Sportowego. 

 

§ 2 

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS działa zgodnie ze statutem Akademickiego Związku 

Sportowego oraz niniejszym Statutem w środowisku młodzieżowym ze szczególnym uwzględnieniem 

młodzieży akademickiej i pracowników szkół wyższych. 

 

§ 3 

Dolnośląską Organizację Środowiskową AZS  tworzą Kluby AZS z terenu Województwa 

Dolnośląskiego. 

Terenem działania Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS  jest Wrocław i Województwo 

Dolnośląskie, a siedzibą władz - m. Wrocław. 

 

§ 4 

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS jest stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i jest 

organizacją pożytku publicznego podlegającą wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 5 

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS reprezentuje swoich członków wobec innych 

stowarzyszeń w kraju i za granicą. 

 

§ 6 

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

Cele i środki działania. 

§ 7 

Wyłącznym celem Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS jest prowadzenie działalności 

pożytku publicznego w następującym zakresie: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży ze szczególnym 

uwzględnieniem społeczności akademickiej środowiska wrocławskiego i Województwa 

Dolnośląskiego.  

2. Rozwijanie sportu wyczynowego w dolnośląskim środowisku akademickim. 

3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także 

wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS. 

4. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej szkoły wyższej i środowiska 

akademickiego. 

5. Działanie na rzecz środowiska naturalnego. 

6. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi  

i nikotynizmowi, 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. 

Powyższa działalność pożytku publicznego może być prowadzona zarówno jako działalność 

nieodpłatna, jak i odpłatna, z której dochód będzie w całości przeznaczony na realizację zadań 

statutowych. 

 

§ 8 

I. Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS realizuje swoje cele przez: 

1. współdziałanie z władzami państwowymi, samorządu terytorialnego oraz organizacjami 

społeczno-politycznymi studenckimi i sportowymi szkół wyższych, miasta i regionu, 

2. prowadzenie powszechnych form kultury fizycznej, wdrażających nawyki czynnego 

wypoczynku oraz umiejętności jego organizowania, 

3. umożliwienie członkom klubów uczelnianych i środowiskowych uprawiania sportu zgodnie z 

ich zainteresowaniami i potrzebami, 
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4. organizowanie życia sportowego i rekreacji, imprez międzyuczelnianych, obozów sportowych, 

szkoleniowych, adaptacyjnych i rekreacyjnych, 

5. uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą, 

6. zapewnienie możliwości korzystania z najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń  

i sprzętu sportowego, 

7. utrzymanie kontaktów sportowych z innymi klubami sportowymi w kraju i za granicą, 

8. organizowanie promocji sportu oraz stosowanie innych środków mogących przyczynić się do 

rozwoju sportu akademickiego, 

9. świadczenia usług w zakresie kultury fizycznej na rzecz uczelni oraz młodzieży szkolnej, 

10. pomoc organizacyjną i finansową wszystkim klubom zrzeszonym w Dolnośląskiej Organizacji 

Środowiskowej AZS. 

II. Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS opiera swoją działalność na pracy społecznej, 

jednakże dla prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

III. Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS może prowadzić działalność gospodarczą, której 

przedmiot nie będzie tożsamy z odpłatną działalnością pożytku publicznego. Dochody z takiej 

działalności zostaną w całości przeznaczone na realizację zadań statutowych.   

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 9 

1. Członkami Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS są kluby uczelniane lub środowiskowe, 

które utworzyły bądź przystąpiły do Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. 

2. Kluby uczelniane bądź środowiskowe są reprezentowane przez delegatów wybieranych przez 

same kluby według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Dolnośląskiej Organizacji 

Środowiskowej AZS 

3. Klub uczelniany lub środowiskowy, który zamierza przystąpić do Dolnośląskiej Organizacji 

Środowiskowej AZS, występuje z pisemnym wnioskiem, podpisanym przez uprawnione osoby do 

reprezentacji klubu uczelnianego lub środowiskowego do Zarządu DOŚ, który podejmie stosowną 

uchwałę o przystąpieniu. 

Od uchwały Zarządu DOŚ odmawiającej przystąpienia przysługuje zainteresowanemu klubowi 

prawo złożenia pisemnego odwołania do Walnego zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty 

doręczenia uchwały. 

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne popierające cele i zadania 

Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS przyjęte przez Zarząd DOŚ na podstawie pisemnej 

deklaracji. 

 

§ 10 

1. Członkowie zwyczajni klubów uczelnianych lub środowiskowych, które utworzyły bądź przystąpiły 

do Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS mają prawo: 
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a) wybierać i być wybieranym jako  delegaci do władz Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej 

AZS, 

 

b) wyrażać opinię i zgłaszać postulaty za pośrednictwem swoich delegatów do władz 

Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS oraz domagać się ich rozpatrzenia przez 

odpowiednie instancje, 

c) korzystać z urządzeń i świadczeń Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS w sposób i w 

granicach unormowanych odpowiednimi regulaminami, 

d) nosić odznakę AZS, 

e) korzystać z przywilejów wynikających ze statutu AZS. 

f) uczestniczyć w zawodach, imprezach i obozach organizowanych przez Dolnośląską 

Organizację Środowiskową AZS.  

2. Członkowie wspierający klubów uczelnianych lub środowiskowych, które utworzyły bądź 

przystąpiły do Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS, posiadają prawa członków 

zwyczajnych określonych w punkcie 1 z wyjątkiem praw wymienionych w podpunktach a, b. 

 

§ 11 

Członkowie klubów uczelnianych lub środowiskowych, które utworzyły bądź przystąpiły do 

Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS, mają obowiązek: 

1. Chronić dobre imię AZS-u, klubu i szkół wyższych, zachować nienaganną postawę obywatelską. 

2. Przestrzegać niniejszy Statut oraz inne przepisy regulujące funkcjonowanie Akademickiego 

Związku Sportowego. 

3. Brać udział w pracach podejmowanych przez Dolnośląską Organizację Środowiskową AZS mając 

na względzie jego dobro. 

 

§ 12 

Członkostwo w Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS ustaje w przypadku: 

1. Dobrowolnego wystąpienia sporządzonego na piśmie i podpisanego przez uprawnione osoby do 

reprezentacji klubu uczelnianego lub środowiskowego i złożonego wraz ze stosowną uchwałą 

Walnego Zebrania klubu uczelnianego lub środowiskowego na ręce Zarządu DOŚ i po 

uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. 

2. Wykluczenia z Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS uchwałą Zarządu za działanie na 

szkodę Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS, nieprzestrzeganie statutu. 

3. Od uchwały Zarządu wykluczającej członka (klub uczelniany lub środowiskowy) przysługuje prawo 

złożenia pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Delegatów DOŚ w terminie 30 dni od 

doręczenia uchwały. 

4. Od uchwały Walnego Zebrania Delegatów DOŚ wykluczającej członka klubu uczelnianego lub 

środowiskowego przysługuje prawo złożenia pisemnego  odwołania do Zarządu Głównego AZS, w 

terminie 30 dni, którego decyzja w tym zakresie jest ostateczna. 
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Rozdział IV 

Władze Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. 

§ 13 

1. Władzami Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS są: 

a/ Walne Zebranie Delegatów DOŚ, 

b/ Zarząd DOŚ, 

c/ Prezydium Zarządu DOŚ, jeżeli zostanie powołane przez Zarząd DOŚ,  

d/ Komisja Rewizyjna DOŚ, 

e/ Sąd Koleżeński DOŚ. 

2. Kadencja wybieralnych władz Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS trwa 4 lata. 

3. Nie można być jednocześnie członkiem władz wymienionych w podpunktach b/, d/, e/. 

4. Uchwały władz Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS zapadają zwykłą większością 

głosów w obecności 
1
/2 liczby uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej. 

5. Zarząd DOŚ może powoływać i odwoływać w razie potrzeby zespoły komisje o charakterze 

doradczym, działające na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd DOŚ. 

6. Delegatem jest członek zwyczajny klubu uczelnianego lub środowiskowego, które współtworzyły 

bądź przystąpiły do Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS i uzyskał od właściwych władz 

klubu umocowanie do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów DOŚ AZS oraz do kandydowania i 

udziału w następujących władzach Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS wymienionych w 

§ 13 pkt. 1 ppkt od b/ do e/. Może on również zostać wybrany delegatem na Zjazd AZS-u. 

 

§ 14 

1. Najwyższą władzą Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS jest Walne Zebranie Delegatów 

DOŚ, które zwołuje Zarząd DOŚ, co dwa lata jako sprawozdawcze i co cztery lata jako 

sprawozdawczo-wyborcze. 

2. Walne Zebranie Delegatów DOŚ może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Delegatów DOŚ jest zwoływane przez Zarząd DOŚ, który pisemnie  zawiadamia o 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DOŚ zwołuje Zarząd DOŚ z własnej inicjatywy, na 

żądanie Zarządu Głównego AZS, Głównej lub Środowiskowej Komisji Rewizyjnej lub minimum 

połowy delegatów klubów zrzeszonych w DOŚ AZS. 
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§ 15 

1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów DOŚ zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia niniejszego 

statutu nie stanowią inaczej. 

2. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

§ 16 

1. W Walnym Zebraniu Delegatów DOŚ z głosem decydującym udział biorą delegaci wybrani na 

walnych zebraniach klubów uczelnianych lub środowiskowych, które utworzyły bądź przystąpiły do 

Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS, według klucza wyborczego ustalonego przez 

Zarząd DOŚ w formie uchwały. 

2. Do władz wybieralnych Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS wymienionych w § 13 pkt 1 

ppkt a, b , d , e, mogą kandydować delegaci wybrani na walnych zebraniach klubów uczelnianych 

lub środowiskowych, które utworzyły bądź przystąpiły do Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej 

AZS, wg klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd DOŚ w formie uchwały. 

3. W Walnym Zebraniu Delegatów DOŚ mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi 

AZS oraz osoby zaproszone przez Zarząd DOŚ. 

 

§ 17 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów DOŚ należy: 

1. Uchwalenie programu i wytycznych działalności Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. 

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

3. Dokonywanie oceny działalności Zarządu DOŚ oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie 

udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi DOŚ. 

4. Wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu DOŚ oraz Komisji Rewizyjnej DOŚ, Sądu 

Koleżeńskiego DOŚ oraz delegatów na Zjazd AZS-u. 

5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd DOŚ. 

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. 

7. Uchwalenie statutu Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS oraz jego zmian. 

8. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej 

AZS przy zachowaniu zgodności ze statutem AZS. 

 

Rozdział V 

Zarząd DOŚ 

§ 18 

Zarząd DOŚ składa się z Prezesa, 4 wiceprezesów, sekretarza i nie więcej niż 15 pozostałych 

członków zarządu wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów DOŚ z grona delegatów 

wskazanych przez poszczególne kluby uczelniane lub środowiskowe, które utworzyły bądź przystąpiły 
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do Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. Sekretarza powołuje  Zarząd DOŚ na wniosek 

Prezesa, z grona  delegatów lub już wybranych członków Zarządu DOŚ. 

Wiceprezesów powołuje Zarząd DOŚ na wniosek Prezesa z grona już wybranych członków Zarządu. 

 

§ 19 

Do kompetencji Zarządu DOŚ należy: 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów. 

2. Powoływanie i rozwiązywanie komisji stałych i nadzwyczajnych oraz zatwierdzenie regulaminów 

ich pracy. 

3. Organizowanie i kierowanie całokształtem prac Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS 

między walnymi zebraniami. 

4. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o przystąpienie lub wystąpienie z Dolnośląskiej 

Organizacji Środowiskowej AZS klubów w niej zrzeszonych.  

5. Opracowywanie planów działalności oraz preliminarza budżetowego. 

6. Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Delegatów DOŚ. 

7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów DOŚ. 

8. Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Delegatów DOŚ. 

9. Uzupełnienie swojego składu maksymalnie do 
1
/3 ilości członków Zarządu DOŚ w formie  kooptacji 

z grona delegatów wskazanych przez poszczególne kluby uczelniane lub środowiskowe, które 

przystąpiły do Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej.  

10. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności DOŚ. 

11. Podejmowanie decyzji w sprawie aktualizowania wysokości składek członkowskich 

12. Żądanie zwołania Walnego Zebrania Klubu, zawieszania uchwał Walnych Zebrań oraz  Zarządów 

jednostek organizacyjnych tworzących Dolnośląską Organizację Środowiskową AZS niezgodnych 

z prawem, statutem AZS, Regulaminem bądź uchwałami Zarządu Głównego AZS oraz 

Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS 

§ 20 

1. Zarząd DOŚ odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jak raz na kwartał. 

2. W posiedzeniach Zarządu DOŚ mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz 

nadrzędnych oraz zaproszeni goście. 

3. W posiedzeniach Zarządu DOŚ może uczestniczyć przewodniczący Komisji Rewizyjnej DOŚ lub 

jej członek przez niego upoważniony. 

4. Posiedzenie zarządu zwołuje Prezes. 

5. Posiedzeniu Zarządu DOŚ przewodniczy Prezes lub członek zarządu przez niego upoważniony. 

§ 201 

Członkowie Zarządu zobowiązani są do: 

1. Aktywnego udziału w pracach Zarządu DOŚ,  

2. Wykonywania zadań powierzonych im przez Prezesa  DOŚ, 

3. Udzielania pomocy Zarządom Klubów  w realizacji zadań statutowych. 
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4. Informowania Zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością AZS. 

5. Składania pisemnych oświadczeń o niekaralności (osoby nie mogą być skazanymi prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

Rozdział VI 

Prezydium Zarządu DOŚ 

§ 21 

1. W skład Prezydium Zarządu DOŚ wchodzą: Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz. 

2. Zarząd DOŚ reprezentuje Dolnośląską Organizację Środowiskową AZS na zewnątrz, podejmuje 

uchwały dotyczące bieżącej działalności organizacyjno-szkoleniowej, sportowej, wychowawczej, 

gospodarczej, finansowej oraz w sprawach majątkowych Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej 

AZS. 

3. W imieniu Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS oświadczenia w sprawach majątkowych i 

niemajątkowych składa 2 członków Zarządu spośród Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza. 

4. Ustala podjęcie oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, a także określa i 

zmienia przedmiot takiej działalności. 

 

 

Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna DOŚ 

§ 22 

Komisja Rewizyjna DOŚ jest stałym organem kontrolującym działalność Dolnośląskiej Organizacji 

Środowiskowej AZS oraz oceniającym ją pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami 

prawa. 

 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna DOŚ składa się z przewodniczącego i 2-4 członków wybranych przez Walne 

Zebranie Delegatów DOŚ. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej DOŚ: 

 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; 
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 d) zobowiązani są do składania oświadczeń o niekaralności oraz niepozostawaniu w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu 

zatrudnienia wobec członków Zarządu. 

 

 

 

§ 24 

Do zadań Komisji Rewizyjnej DOŚ należy: 

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej i bieżącej pracy zarządu. 

2. Przedkładanie Zarządowi DOŚ wniosków i zaleceń wynikających z kontroli. 

3. Występowanie z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi DOŚ. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DOŚ lub upoważniony przez niego członek komisji może brać 

udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu DOŚ i Prezydium Zarządu DOŚ. 

5. Uzupełnienie swojego składu maksymalnie do ½ ilości członków Komisji Rewizyjnej DOŚ w formie 

kooptacji z grona delegatów wskazanych przez poszczególne kluby uczelniane lub środowiskowe, 

które utworzyły lub przystąpiły do Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. 

 

 

 

Rozdział VIII 

Sąd Koleżeński DOŚ. 

§ 25 

1. Sąd Koleżeński DOŚ składa się z przewodniczącego i do 4 członków wybranych przez Walne 

Zebranie Delegatów DOŚ. 

2. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego DOŚ określa regulamin uchwalony przez 

Główny Sąd Koleżeński. 

 

§ 26 

Do zadań Sądu Koleżeńskiego DOŚ należy: 

1. Orzekanie w sporach dotyczących członków Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS 

zrzeszonych w klubach uczelnianych lub środowiskowych. 

2. Rozstrzyganie powstałych między członkami sporów. 

3. Nakładanie kar określonych w niniejszym statucie. 

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego DOŚ przysługuje pisemne odwołanie do Głównego Sądu 

Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia. 
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Rozdział IX 

Nagrody i kary. 

§ 27 

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę dla Dolnośląskiej Organizacji 

Środowiskowej AZS, Zarząd DOŚ ma prawo przyznać członkom należącym do klubów  

uczelnianych lub środowiskowych, które utworzyły bądź przystąpiły do Dolnośląskiej Organizacji 

Środowiskowej AZS, następujące wyróżnienia: 

a) pochwały, 

b) dyplomy, 

c) nagrody, 

d) odznakę honorową – „Zasłużony dla AZS Dolny Śląsk” 

2. Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS może wystąpić do władz nadrzędnych, państwowych 

oraz innych instytucji i organizacji o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych 

odrębnymi przepisami i regulaminami. 

§ 28 

1. Za przewinienia i czyny niegodne, nieprzestrzeganie statutu i regulaminów mogą być nałożone na 

członków klubów   uczelnianych lub środowiskowych, które utworzyły bądź przystąpiły do 

Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej przez Sąd Koleżeński DOŚ kary: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) pozbawienie okresowe prawa do reprezentowania Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS, 

d) pozbawienie okresowe praw członkowskich, 

e) wykluczenie z grona Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. 

2.  Od nałożonych kar przysługuje pisemne odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego AZS w 

terminie 30 dni od daty nałożenia kary. 

 

Rozdział X 

Majątek i fundusze Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowe AZS. 

§ 29 

1. Na majątek Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS składają się: 

- nieruchomości, 

- ruchomości, 

- fundusze. 

2. Na fundusze Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS składają się: 

a/ składki członkowskie oraz wpisowe, 

b/ wpływy z wynajmowanych urządzeń, obiektów i sprzętu oraz organizowanych imprez  

i zawodów, 

c/ dotacje, darowizny i inne środki publiczne, 

d/ dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego,  

e/ dochód z działalności gospodarczej. 
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3. Zabrania się :  

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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 są 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, 

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. 

 

§ 30 

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje na mocy uchwały Walne Zebranie Delegatów DOŚ większością  

2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania. 

 

 

 

§ 31 

Rozwiązanie Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS następuje na mocy uchwały Walnego 

Zebrania Delegatów DOŚ podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby 

uprawnionych do głosowania i właściwej uchwały Zarządu Głównego AZS. 

 

§ 32 

W przypadku rozwiązania Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS majątek pozostaje 

własnością Akademickiego Związku Sportowego, a dysponuje nim Zarząd Główny AZS. 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity. Uwzględnia wcześniej wprowadzone zmiany. Ostatnia zmiana 2011 rok. 


