
Załącznik do zarządzenia Rektora 
nr 18 z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 
Regulamin tworzenia i działalno ści sekcji sportowych  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
 

 
§ 1  

Postanowienia ogólne 

 
1. Upowszechnianiem i rozwojem wychowania fizycznego i sportu w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej Uczelnią, zajmują się: Centrum 

Wychowania Fizycznego i Sportu (CWFiS) oraz Klub Uczelniany 

Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Głównej Handlowej (KU AZS 

SGH).  

2. CWFiS jest pomocniczą jednostką organizacyjną zajmującą się działalnością 

dydaktyczną w dziedzinie wychowania fizycznego. 

3. Akademicki Związek Sportowy (AZS) jest studencką organizacją sportu 

akademickiego o zasięgu ogólnokrajowym. KU AZS SGH jest studencką 

organizacją sportu akademickiego działającą na terenie Uczelni, której 

działalność regulują: art. 204, 205 i 210 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572,  

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, statut SGH i regulaminy AZS. 

4. Na działalność KU AZS SGH na terenie Uczelni wymagana jest zgoda władz 

Uczelni oraz rejestracja w zarządzie głównym AZS. 

5. KU AZS SGH jako organizacja studencka podlega regulacjom określonym  

w zarządzeniu Rektora dotyczącym zakresu funkcjonowania  

i finansowania działalności studenckiej. 

 

§ 2  

Przepisy wst ępne  

 

1. Sekcja sportowa, zwana dalej sekcją, jest najmniejszą jednostką 

organizacyjną KU AZS SGH.  

2. Sekcje tworzone są w celu umoŜliwienia studentom podnoszenia poziomu  

i rozwoju kultury fizycznej poprzez uprawianie róŜnych dyscyplin sportowych.  

3. Przez dyscyplinę sportu rozumie się formę sportu uregulowaną odpowiednimi 

przepisami i normami, zarejestrowaną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 



4. Sekcja KU AZS SGH prowadzona przez trenera, o którym mowa w ust. 8, 

uzyskuje status sekcji dydaktycznej. 

5. Sekcja KU AZS SGH działająca bez trenera, o którym mowa w ust. 8, 

uzyskuje status sekcji samodzielnej.  

6. Warunki zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne studentom będącym 

członkami sekcji określa Regulamin CWFiS. 

7. Kierownictwo nad sekcją KU AZS SGH sprawuje kierownik sekcji. Kierownika 

sekcji samodzielnej wybierają zwykłą większością głosów jej członkowie, zaś 

kierownika sekcji dydaktycznej – członkowie sekcji wraz z trenerem. 

8. Trener jest nauczycielem akademickim upowaŜnionym do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych i zaliczania przedmiotu wychowanie fizyczne (w postaci oceny 

oraz punktów ECTS) studentom Uczelni, ćwiczącym w sekcji dydaktycznej.  

9. Trenerem sekcji dydaktycznej moŜe zostać wyłącznie osoba wyłoniona  

w drodze konkursu, spełniająca warunki określone w art. 110 ust. 2  

i art. 114 ust. 7 ustawy oraz w przepisach statutu SGH. 

10. CWFiS zapewnia kaŜdej sekcji samodzielnej opiekuna, o którym mowa  

w ust. 12, wybranego spośród pracowników dydaktycznych. Opiekun 

zapewnia członkom sekcji pomoc w sprawach: finansowych, związanych  

z zawodami sportowymi, szkoleniowych, rehabilitacyjnych oraz dostępu do 

sprzętu sportowego i uczelnianych obiektów sportowych (w porozumieniu  

z CWFiS).  

11. Opiekunem sekcji samodzielnej jest nauczyciel akademicki, który nadzoruje 

sekcję i przekazuje kierownikowi CWFiS informację będącą podstawą 

zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne (w postaci oceny oraz punktów 

ECTS).  

12. Opiekunem sekcji samodzielnej moŜe zostać wyłącznie osoba wyłoniona  

w drodze konkursu, spełniająca warunki określone w art. 110 ust. 2  

i art. 114 ust. 7 ustawy oraz w przepisach statutu SGH. 

 

§ 3  

Obowi ązki kierownika sekcji 

 

1. Do obowiązków kierownika sekcji naleŜy: 

1) stała współpraca z trenerem lub opiekunem sekcji oraz zarządem KU AZS 

SGH, we wszystkich kwestiach związanych z działalnością sportową 

sekcji; 



2) prowadzenie spraw organizacyjnych sekcji związanych  

z przyjmowaniem nowych członków, opłacaniem składek członkowskich, 

zgłoszeniami do zawodów oraz udziałem w zawodach sportowych; 

3) zapewnianie, w miarę moŜliwości, sprzętu sportowego oraz pomoc przy 

wynajmie obiektów sportowych na potrzeby sekcji; 

4) prowadzenie dokumentacji finansowej i sprawozdawczej sekcji; 

5) nadzór w kwestii waŜności badań lekarskich niezbędnych do udziału  

w zawodach w dyscyplinach sportowych ujętych w regulaminach 

technicznych AZS; 

6) zorganizowanie wyborów nowego kierownika sekcji w przypadku własnej 

rezygnacji z tej funkcji; 

7) integrowanie członków sekcji; 

8) nadzór nad właściwym wykorzystaniem i rozliczeniem środków 

finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) sporządzanie sprawozdań z działalności sekcji, zgodnie z przepisami 

określonymi w zarządzeniu Rektora dotyczącym zakresu funkcjonowania  

i finansowania działalności studenckiej; 

10) sporządzanie harmonogramu treningów i udziału w zawodach wraz  

z kosztorysem wydatków sekcji na dany rok akademicki; harmonogram 

naleŜy złoŜyć do prezesa KU AZS SGH do dnia 10 listopada danego roku 

akademickiego; wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu tworzenia i działalności sekcji sportowych w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie.  

2. Kierownik sekcji na czas swojej nieobecności wyznacza zastępcę pełniącego 

obowiązki kierownika sekcji. 

 

§ 4  

Rejestracja sekcji  

 

1. Sekcja moŜe podjąć formalną działalność po dokonaniu rejestracji. 

2. Organem rejestrującym sekcje jest KU AZS SGH, który podejmuje decyzję  

w terminie 30 dni od daty złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3. 

3. Warunkiem rejestracji sekcji w KU AZS SGH jest: 

1) reprezentowanie przez sekcję dyscypliny sportowej, o której mowa w § 2 

ust. 3; 



2) liczba członków pozwalająca na spełnienie warunków druŜynowej 

klasyfikacji w Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP) lub w innych 

zawodach o zasięgu ogólnopolskim; 

3) złoŜenie wniosku o rejestrację sekcji do zarządu KU AZS SGH, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu tworzenia i działalności sekcji 

sportowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

4. Członkiem sekcji moŜe być wyłącznie student, doktorant lub pracownik 

Uczelni. 

5. Dopuszcza się rejestrację sekcji, która nie spełnia warunku określonego  

w ust. 3 pkt 2, jeŜeli członkiem w sekcji jest co najmniej jedna osoba, która 

spełnia przynajmniej jedno z poniŜszych kryteriów: 

1) posiada co najmniej pierwszą klasę sportową w dyscyplinie, którą 

reprezentuje sekcja; 

2) w okresie ostatnich dwóch lat w dyscyplinie, którą reprezentuje sekcja, 

została medalistą Mistrzostw Polski albo zawodów sportowych co najmniej 

tej rangi. 

 

§ 5  

Działalno ść sekcji  

 

1. Celem działalności sekcji KU AZS SGH jest: 

1) udział w zawodach sportowych i uzyskiwanie jak najlepszych wyników; 

2) reprezentowanie i promowanie Uczelni na zawodach i innych imprezach 

sportowych; 

3) popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku 

akademickim; 

4) podnoszenie poziomu sportowego i zdrowotnego studentów  

i pracowników Uczelni; 

5) organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych na terenie Uczelni; 

6) integracja środowiska akademickiego przez sport. 

2. Sekcje KU AZS SGH, które reprezentują dyscypliny określone w Regulaminie 

Ogólnym AMP mają obowiązek udziału w Akademickich Mistrzostwach 

Warszawy i Mazowsza (AMWiM). Członkowie sekcji spełniający kryteria,  

o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 1 i 2 nie mają obowiązku udziału w AMWiM.  

3. Sekcje KU AZS SGH, o których mowa w § 4 ust. 5 i nie wymienione  

w Regulaminie Ogólnym AMP, są zobowiązane do reprezentowania Uczelni  



w zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym  

w dyscyplinach sportowych, które reprezentują. 

4. Nieuzasadnione niewywiązanie się przez właściwe organy z obowiązków 

ujętych w § 3 oraz w § 4 ust. 2 i 3 pociąga za sobą odpowiedzialność 

dyscyplinarną ujętą w § 119 statutu SGH i moŜe skutkować rozwiązaniem 

sekcji. 

 

§ 6  

Zakończenie działalno ść sekcji  

 

1. Zakończenie działalności sekcji następuje wskutek jej rozwiązania. 

2. Rozwiązanie sekcji następuje w trybie natychmiastowym w drodze: 

1) decyzji sekcji zaopiniowanej przez jej trenera lub opiekuna; 

2) decyzji władz Uczelni, jeŜeli działalność sekcji uporczywie lub raŜąco 

narusza przepisy prawa, dobre imię Uczelni, uczucia religijne lub godzi  

w poczucie moralności;  

3) decyzji zarządu KU AZS SGH w przypadku niedostarczenia przez sekcję 

kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 i 10. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przysługuje prawo złoŜenia 

odwołania w terminie 14 dni do prorektora ds. dydaktyki i studentów. Prorektor  

ds. dydaktyki i studentów rozpoznaje odwołanie w formie decyzji. Jest to 

ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie, od którego nie przysługuje środek 

odwoławczy. 
 


