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Kluby  Uczelniane  AZS 

z terenu Podkarpacia 

 

Nasz znak:  LA/WZD-KU/2/V/2020                                       Rzeszów, 11-05-2020 

Dotyczy   :  aktualizacji  zmian  organizacji   Walnego  Zebrania  Delegatów ZŚ  

                   oraz kampanii  sprawozdawczo-wyborczej w Klubach Uczelnianych  

                   AZS. 

 

                  W związku z łagodzeniem obostrzeń stanu epidemicznego zmianie 

ulega brzmienie pisma z dnia 04.05.2020. Poniższe stanowi aktualizację 

brzmienia w/w pisma. Zmiana polega na tym, iż tradycyjna formuła 

przeprowadzenia WZD ZŚ jest aktualna, a przeprowadzenie Zebrania w formie 

zdalnej /głosowania elektroniczne/ stanowi alternatywę dla formuły tradycyjnej. 

 

                 W nawiązaniu do przesłanego elektronicznie w dniu 27.04.2020 r. 

Biuletynu ZG AZS wraz z zatwierdzoną przez Prezydium ZG dokumentacją 

dotyczącą kampanii sprawozdawczo-wyborczej AZS potwierdzamy,                       

że przeprowadzenie kampanii jest obligatoryjne przy wymogu realizacji                

w następujących terminach : 

-  do 14 czerwca br. dla KU AZS, 

-  do 21 czerwca br. dla organizacji środowiskowych. 

                Jednocześnie z uwagi na ograniczenia stanu epidemicznego nie każda 

jednostka organizacyjna AZS ma możliwość organizacji zebrań sprawozdawczo     

-wyborczych w dotychczas stosowanej formie.   
                  W  przypadku  braku  możliwości  przeprowadzenia  Walnego  

Zebrania  Delegatów w tradycyjnej formule dopuszcza się przeprowadzenie 

WZD w trybie zdalnym, tj poprzez głosowania elektroniczne. 

                 Jest to zgodnie ze stanowiskiem ZG AZS – przedstawionym w w/w 

Biuletynie – dopuszczalne jest zdalne przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo       

-wyborczych przy zastosowaniu formy elektronicznego głosowania. 
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                Zawiadamiamy zarazem, że Walne Zebranie Delegatów ZŚ odbędzie         

się w dniu 19.06.2020 r. o godz. 16.00.  

                  Stosowne informacje dotyczące harmonogramu działań oraz  

wymagalne dokumenty będą zamieszczane na stronie internetowej 

www.azs.rzeszow.pl oraz przekazywane do Klubów pocztą elektroniczną. 

Podstawowe dane przekażemy do 11.05.2020 r.  

                  Jednocześnie w oparciu o Biuletyn oraz o wideokonferencję 

zorganizowaną przez Sekretarza Generalnego AZS prosimy do 11.05.br.                

o wstępną informację /pocztą elektroniczną/ jaka forma przeprowadzenia 

własnych zebrań jest planowana i jaki jest ich termin. 

                 Wiedza ta jest nam niezbędna do rozeznania jaki jest koszt zdalnej 

organizacji kampanii i czy istnieją możliwości pozyskania dofinansowania. 

Powyższe nie stanowi gwarancji pozyskania dofinansowania i sugerujemy 

rozważenie jaka jest ewentualność skorzystania z możliwości uczelnianych. 

                 Zaznaczamy jednocześnie, że zgodnie z naszą uprzednią 

korespondencją przyjęty na zebraniu Zarzadu w dniu 5.02.br. podział Mandatów 

na poszczególne Kluby, jest aktualny i przedstawia się następująco : 

KU AZS UR – 6, KU AZS PRz – 6,  KU AZS PWST-E Jarosław – 4, KU AZS 

PWSZ Krosno – 4,  UP Sanok – 3, WSIiZ Rzeszów – 2,  PWSW Przemyśl – 2, 

WSPiA RzSzW Rzeszów. Odnośnie Delegatów na Krajowy Zjazd to po 1 Mandacie 

dla Klubów : UR, PRz, PWST-E J, PWSZ K, UP Sanok. 

 

Z  wyrazami  szacunku,- 

                                                                                                 Andrzej Lisiak 

                                                                                                  Sekretarz ZŚ 
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