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Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
1. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
zwany dalej „Klubem” jest terenową jednostką organizacyjną Akademickiego Związku
Sportowego posiadającą osobowość prawną.
2. Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa zgodnie
z przepisami prawa w oparciu o zarejestrowany Statut zgodny z postanowieniami Statutu
AZS.
3. Klub może używać nazwy skróconej KU AZS UZ.
§2
Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Zielona
Góra.
§3
1. Klub używa pieczęci, flagi, odznak oraz barw organizacyjnych AZS.
2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
§4
1. Klub działa na rzecz sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2. Na koniec roku kalendarzowego Klub składa JM Rektorowi całoroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Klubu.
§5
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników
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ROZDZIAŁ 2

Cele i środki działania
§6
Celem Klubu jest:
1) upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie
stanu zdrowia społeczności akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dzieci i
młodzieży,
2) rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku młodzieżowym i akademickim Uniwersytetu Zielonogórskiego,
3) rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
4) kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej organizacji, szkoły
i środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego,
5) podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a
także wychowanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS,
6) działanie na rzecz środowiska naturalnego,
7) działanie na rzecz usprawnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
w szczególności będących studentami, doktorantami lub pracownikami Uniwersytetu
Zielonogórskiego,
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) działania na rzecz organizacji wolontariatu,
11) przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności narkomanii, alkoholizmowi
i nikotynizmowi zagrażającym środowiskom młodzieży uczącej się,
12) działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
13) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
§7
Klub realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki, w szczególności w środowisku
młodzieżowym i akademickim Uniwersytetu Zielonogórskiego,
2) uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz
w zawodach sportowych krajowych i zagranicznych,
3) współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu,
4) organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz
propagowanie ich różnych form, w szczególności w środowisku młodzieżowym i akademickim Uniwersytetu Zielonogórskiego,
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5) współpracę z władzami uczelni, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
Katedrą Sportu i Promocji Zdrowia oraz Samorządem Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego,
6) utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w
kraju i za granicą,
7) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów z tego tytułu wyłącznie na działalność statutową Klubu,
8) tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie Sekcji sportowych,
9) współdziałanie z administracją państwową i samorządową, związkami sportowymi, stowarzyszeniami
kultury
fizycznej,
organizacjami
społecznymi
oraz
z innymi organizacjami działającymi na rzecz pożytku publicznego,
10) organizowanie zbiórek charytatywnych.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) uczestników,
3) honorowych,
4) wspierających.
§9
1. Członkami zwyczajnymi mogą być wyłącznie studenci, nauczyciele akademiccy oraz inne
osoby pełnoletnie przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie przyjęte przez Zarząd Klubu na
podstawie pisemnej deklaracji za zgodą opiekunów prawnych (ustawowych).
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla sportu akademickiego.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów.
5. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne udzielające Klubowi materialnego wsparcia na podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd.
§ 10
Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
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2) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich
lub
innych
zobowiązań
przez
okres
przekraczający
6 miesięcy – uchwałą Zarządu Klubu.
3) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie przestrzegania Statutu, od
uchwały członek może się odwołać do Walnego Zebrania Delegatów.
4) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Delegatów.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybierani do władz Klubu,
b) uczestniczyć w imprezach sportowych i innych formach działalności Klubu,
c) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia,
d) nosić odznakę z godłem AZS.
2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z ograniczeniami
określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 Prawa o stowarzyszeniach.
3. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
a) korzystać z obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
b) zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:
a) chronić dobre imię Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie,
b) przestrzegać Statutu, Regulaminu i Uchwał Klubu,
c) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
d) czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu,
e) systematycznie opłacać składki członkowskie.
2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów
statutowych Klubu.
3. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.
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ROZDZIAŁ 4

Wyróżnienia i kary
§ 13
Za wybitne osiągnięcia sportowe i ofiarną pracę na rzecz Klubu członkowie mogą otrzymać
wyróżnienia:
1) pochwałę,
2) dyplom,
3) nagrodę,
4) odznakę honorową.
§ 14
Nieprzestrzeganie postanowień i regulaminów Klubu, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu może spowodować nałożenie kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członkowskich,
4) wykluczenie z szeregów Klubu.

ROZDZIAŁ 5

Władze Klubu
§ 15
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Delegatów,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata.
3. Członkowie Władz pełnią funkcję społecznie.
4. W Klubie mogą być powoływane w razie potrzeby organy społeczne w charakterze doradczym lub opiekuńczym, działające na podstawie Regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.
§ 16
7
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1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Delegatów.
2. Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne zebranie Delegatów jest zwoływane raz na dwa lata.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Delegatów.
5. Walne Zebranie Delegatów obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
6. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady
i tryb przeprowadzenia wyborów określa regulamin obrad uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów.
7. Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania z wyjątkiem spraw, o których Statut stanowi inaczej.
8. Od decyzji Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów za pośrednictwem Zarządu Klubu w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
9. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
10. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Klubu, większej niż o 1/3 liczbę
członków pochodzących z wyboru, w terminie do trzech miesięcy dokonuje się ponownie
wyboru władz Klubu.
11. W wypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji prezesa Zarządu przed upływem
okresu kadencji Zarząd powierza pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu pochodzącemu z wyboru.
12. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po wyborach, lecz nie później niż w ciągu 7 dni.
13. Władze Klubu, których kadencja skończyła się – działają do chwili ukonstytuowania się
nowych władz, którym zobowiązane są przekazać majątek i wszelkie inne dokumenty w
formie protokolarnej – (dotyczy nowo wybranych osób do władz Klubu).
§ 17
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Klubu:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych,
d) na żądanie Zarządu Głównego AZS.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.
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§ 18
W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym – członkowie Klubu, poprzez swoich delegatów wybieranych na
zebraniach sekcji, które odbywają się przed każdym Walnym Zebraniem.
2) liczbę delegatów ustala każdorazowo Zarząd Klubu przed Walnym Zebraniem.
3) każdy delegat ma jeden głos.
4) mandat delegata zachowuje ważność do chwili wyboru delegata na kolejne Walne Zebranie.
5) członkowie władz wymienieni w paragrafie 15, p pkt. b i c posiadają prawa delegatów
na Walne Zebranie.
6) z głosem doradczym – zaproszeni goście, członkowie wspierający, przedstawiciele
władz AZS.
§ 19
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy delegatów.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1) uchwalenie programu działania Klubu oraz wytycznych do bieżącej działalności jego
organów,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
3) udzielenie absolutorium Zarządowi,
4) wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Krajowy Zjazd AZS, delegatów na Walny Zjazd Lubuskiej Organizacji Środowiskowej AZS.
5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
i członków Klubu,
6) uchwalenie Regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalenie zmian Statutu,
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,
9) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Delegatów.
§ 21
1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków w tym: prezesa, 2-3 wiceprezesów oraz sekretarza
Klubu, wybranych jawnie na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
2. Zarząd może przyjąć do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
3. Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem.
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§ 22
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
Zawiadomienie o terminie i proponowanym porządku obrad powinno być dostarczone zainteresowanym nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.
2. W sprawach nagłych, gdy nie jest możliwe zwołanie posiedzenia Zarządu, decyzje podejmuje Prezydium Zarządu w skład którego wchodzi: Prezes, Wiceprezesi
i Sekretarz Klubu. Na posiedzeniu Prezydium Klubu wymagana jest obecność co najmniej
1/2 składu Prezydium. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby
głosów
decyduje
głos
Prezesa
lub
działającego
w jego imieniu Wiceprezesa.
3. Posiedzenie Zarządu Klubu zwołuje Prezes.
4. Posiedzeniu Zarządu Klubu przewodniczy Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes.
5. Członek Zarządu, który trzy razy z rzędu nie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu bez
usprawiedliwienia, lub nie przejawia inicjatywy i aktywności może być uchwałą Zarządu
zwolniony z pełnionej funkcji.
6. Zebranie Zarządu powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia, również na żądanie:
a) połowy liczby członków Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej.
7. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze uchwał.
8. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub działającego w
jego imieniu Wiceprezesa.
§ 23
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
3) uchwalanie rocznych planów działalności, budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z ich
wykonania,
4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych oraz gospodarowanie funduszami w
granicach określonych budżetem,
5) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,
6) zgłaszania zespołów sportowych do rozgrywek państwowych,
7) uchwalanie wewnętrznych regulaminów, wydawania wytycznych, uchwał,
8) powoływanie i rozwiązywanie Sekcji sportowych Klubu,
9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu,
10) współpraca z władzami Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz z władzami administracyjnymi i sportowymi miasta Zielona Góra.
11) nadzór nad pracą Biura Klubu kierowanego przez Dyrektora,
12) decydowanie w sprawach wyróżnień i nakładania kar,
10

Statut
Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

13)
14)
15)
16)
17)

podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz,
kierowanie i nadzór działalności gospodarczej,
zatrudnianie pracowników do prowadzenia działalności gospodarczej,
uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
wnioskowanie do władz AZS o przyznawanie wyróżnień określonych w § 25 Statutu
AZS.
§ 24

1. Organem kontrolującym Klub jest Komisja Rewizyjna, powołana do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu.
3. Komisja Rewizyjna może przyjąć do swego składu nowych członków na miejsce członków
ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków w tym przewodniczącego i sekretarza.
5. Członkowie AZS będący pracownikami AZS nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej.
§ 25
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo
brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
§ 26
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola całokształtu działalności a zwłaszcza gospodarki finansowej i działalności gospodarczo–usługowej,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) przedstawienie władzom stowarzyszenia wniosków w sprawie działalności Klubu,
5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd Klubu z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Klubu.
§ 28
1. Kontrola działalności odbywa się co najmniej raz do roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy składu Komisji.
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Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

ROZDZIAŁ 6

Sekcja sportowa
§ 29
1. Klub prowadzi swoją działalność przede wszystkim w Sekcjach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
2. Sekcje sportowe są komórkami wewnątrz organizacyjnymi Klubu, skupiającymi wszystkich członków Klubu.
3. Sekcje sportowe powołuje i rozwiązuje Zarząd Klubu Uczelnianego.
4. Sekcje sportowe grupują członków, których łączy wspólne zainteresowanie określoną dyscypliną sportu.
5. Sekcje sportowe działają na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu
Uczelnianego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
6. Kierownictwo Sekcji sprawuje Rada Sekcji i Przewodniczący Rady Sekcji wybrani przez
członków na zebraniu ogólnym Sekcji.
7. Rada Sekcji prowadzi tylko sprawy wewnętrzne Sekcji.
8. Sekcja ma obowiązek wyboru swojego Przewodniczącego Rady Sekcji w terminie 14 dni
od daty poinformowania jej o zaprzestaniu pełnienia funkcji przez poprzedniego Przewodniczącego. Sekcja nowopowstająca wybiera swojego Przewodniczącego Rady Sekcji w
ciągu 14 dni od daty uchwały Zarządu Klubu Uczelnianego dotyczącej jej utworzenia.
9. Nowo wybranego Przewodniczącego Rady Sekcji za każdym razem musi zatwierdzić Zarząd Klubu Uczelnianego.
10. Sekcje sportowe za zgodą Zarządu Klubu mogą do nazwy dodać człon nazwy sponsora.
11. Przynależność do Sekcji następuje na podstawie pisemnej deklaracji członka Klubu.
§ 30
Do obowiązków Przewodniczącego Rady Sekcji należy:
1) troska o właściwą pracę sportowo-wychowawczą w Sekcji,
2) zapewnienie przy pomocy Zarządu Klubu i Władz Uczelni warunków treningowych i
organizowania zawodów,
3) opracowywanie planów pracy, preliminarzy budżetowych Sekcji i sprawozdań
z realizacji planów pracy i preliminarzy budżetowych Sekcji,
4) organizowanie zaopatrzenia sprzętowego,
5) organizowanie systematycznych badań lekarskich, gdy wymagają tego starty Sekcji,
6) kontrola przebiegu płatności składek wśród członków Sekcji.
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ROZDZIAŁ 7

Majątek Klubu
§ 30
1. Majątek stanowią ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
b) wpływy z działalności statutowej,
c) dotacje,
d) świadczenia społeczeństwa, darowizny, zapisy,
e) inne dochody z działalności prowadzonej na podstawie uzyskanych zezwoleń,
f) wpływy z działalności gospodarczej.
§ 31
Majątek Klubu może być użyty wyłącznie na cel statutowy.
§ 32
Nabywanie, obciążenie i zbywanie majątku nieruchomego i ruchomego, przyjmowanie zapisów oraz wszelkich darowizn należy do Zarządu.
§ 33
Oświadczenia w sprawach majątkowych, podpisywania umów, zobowiązania i pełnomocnictwa w imieniu Zarządu Klubu podpisują 2 osoby spośród następujących: prezes, wiceprezes,
sekretarz klubu lub dyrektor klubu.
§ 34
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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 oraz w stosunku
do osób trzecich.
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ROZDZIAŁ 8

Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu
§ 35
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
3. W wypadku likwidacji lub rozwiązania Klubu, Walne Zebranie Delegatów określi cele na
jakie przeznaczony zostanie majątek Klubu - przez Komisję Likwidacyjną powołaną przez
Walne Zebranie Delegatów.

Zmiany w Statucie Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego zostały przyjęte i przegłosowane przez Walne Zebranie Sprawozdawcze
Delegatów KU AZS UZ w dniu 28-02-2018 r. w Zielonej Górze.

Przewodniczący Zebrania

Protokolant
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