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AZS przed rokiem został uznany najlepszym sportowym związkiem akademickim 

na świecie. W tym roku ten sam tytuł przypadł nam także w Europie. 

Do tego sukcesu każdy dołożył swoją cegiełkę. Warto dodać, że za sukcesami 

organizacyjnymi idą także sportowe. Podsumowując, jest dobrze, ale to nie ozna-

cza, że nie może być jeszcze lepiej. W kolejnych latach liczę na lepszą współpracę 

między Zarządem Głównym a organizacjami środowiskowymi oraz na pozyskanie 

nowych partnerów gotowych zwiększyć finansowanie sportu akademickiego. 

Aby to było możliwe, konieczne jest wprowadzenie zmian, których zarys został 

przedstawiony w niniejszym materiale przygotowanym przez nasz zespół 

programowy.

Prof. Alojzy Nowak
Prezes Zg AZS, dziekan Wydziału Zarządzania UW
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1. Wzmocnienie struktury organizacyjnej AZS

 2. Nowa siedziba, biuro AZS

3. Sport przez duże „S”

Siłą Akademickiego Związku Sportowego od samego początku jest struktura. Dzięki naszym Klubom, Organizacjom 
Środowiskowym oraz innym ciałom statutowym od 110 lat udaje nam się bez większych zawirowań prowadzić szeroką 
działalność statutową potwierdzoną sukcesami sportowymi i organizacyjnymi. Nowelizacja ustawy o stowarzysze-
niach rozchwiała dość jednolite stanowisko dotyczące naszej obecnej struktury. Po pierwszych dyskusjach udało nam 
się przeprowadzić procedurę dostosowania statutu do wymogów ustawy. Nie zakończyło to jednak dyskusji na temat 
relacji formalnych pomiędzy poszczególnymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi. Proponujemy szeroką debatę 
opartą na zrozumieniu najważniejszych potrzeb poszczególnych jednostek i wzajemnym zaufaniu. Po pierwsze 
mocne i aktywne Kluby AZS, po drugie operatywne Organizacje Środowiskowe AZS, po trzecie Centrala AZS jako 
koordynator działań i merytoryczne wsparcie dla wszystkich jednostek. Na potrzeby realizacji zadań planujemy 
przywrócić program wsparcia finansowego zatrudnienia w środowiskach.

Chyba nikt nie czuje się dobrze za żelaznymi drzwiami na Kredytowej. Potrzebujemy nowoczesnego biura, 
z elegancką recepcją, salą konferencyjną, a może nawet małym studiem radiowo-telewizyjnym, do którego 
można zaprosić poważnych partnerów. Ważne jest także lepsze zaplecze socjalne, usprawniające pracę 
zespołu oraz stwarzające komfortowe warunki dla gości. Pod hasłem „nowe biuro” kryje się przede wszyskim 
idea innego zarządzania zespołem, projektami, bardziej otwartego na pomysły i potrzeby naszych struktur, 
jednostek, ciał statutowych.

Akademickie Centra Szkolenia Sportowego (ACSS) należy dostosować do współczesnych realiów i potrzeb. 
To jedno z najważniejszych zadań nowej Rady Sportu, w składzie której według naszych założeń znajdą się przedsta-
wiciele każdego ACSS. Wszystkie jednostki realizujące program ACSS będą traktowane na równi wedle tych samych, 
transparentnych, sprawiedliwych i wspólnie ustalonych kryteriów, opartych o wyniki sportowe. Zrobimy wszystko, 
by ACSS stał się międzyuczelnianym ośrodkiem, wspierającym i realizującym ministerialne założenia programu 
dwutorowej kariery sportowców. Odbudujemy, bądź wzmocnimy relacje partnerskie z polskimi związkami sportowy-
mi, starając się jednocześnie o miejsce AZS-u w strukturach zarządów związków. Weryfikacji chcemy poddać 
również system rozgrywek Mistrzostw Polski AZS i tam, gdzie to jest możliwe połączyć je z Akademickimi Mistrzo-
stwami Polski, tworząc jeden duży i niekolidujący ze sobą system ogólnopolskich rozgrywek sportu akademickiego. 

#statut #partnerzy #zarządzanie #idea

#kluby  #środowiska  #centrala  #wsparcie  #struktura
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4. Rozwój Akademii Liderów AZS, szerszy program szkoleń i mentoring

5. Portal internetowy i Kronika AZS

Zakładamy poszerzenie programu naszych szkoleń, wprowadzenie warsztatów tematycznych, dających uczestnikom 
nie tylko nowe kwalifikacje, ale w miarę możliwości potwierdzone formalnie uprawnienia. Szkolenia instruktorów, 
wolontariuszy, spikerów sportowych, animatorów gier i zabaw ruchowych, komentatorów relacji internetowych, 
administratorów i redaktorów klubowych stron, osób odpowiedzialnych za komunikację w mediach społecznościo-
wych, filmowców i fotografów. Mamy duże pole do działania i  sporą kadrę szkoleniową. Niezależnie od szkoleń 
tematycznych za konieczny i wymagający wzmocnienia uznajemy projekt Akademii Liderów AZS – ogólnopolskiego, 
corocznego wydarzenia, motywującego, inspirującego do działania, współpracy, integracji, budującego klimat 
i sens pracy w naszej organizacji. Oprócz ww. aktywności przewidujemy wprowadzenie mentoringu jako narzędzia 
do rozwoju indywidualnej ścieżki kariery naszych liderów. Planujemy także zredagowanie współczesnego poradnika 
lidera AZS, katalogu dobrych praktyk organizacyjnych dla naszych jednostek.

Akademicki Przegląd Sportowy ma swoją historię oraz dużą wartość kronikarską. Proponujemy przyjąć jego 
bardziej współczesną formę – wyzwolić się z ograniczeń nakładu i przenieść do sieci internetowej. Dzięki czemu 
będzie można lepiej promować najbardziej atrakcyjne treści. Obecna formuła w naszej opinii się wyczerpała. 
Warto zainwestować w nowoczesny portal, opierający się na młodych redaktorach ze wszystkich środowisk, reagu-
jący na bieżące wydarzenia, stanowiący rzetelne źródło szybkiej, sprawdzonej informacji dla uczelni, partnerów, 
mediów i naszej społeczności. Oszczędźmy papier, zbudujmy z szacunkiem do tradycji wersję internetową Akade-
mickiego Przeglądu Sportowego, prowadzoną przez biuro prasowe i zespół korespondentów. W klasycznym, papie-
rowym formacie proponujemy wydanie raz w roku. Kronika będzie podsumowywać cały dorobek organizacyjny 
i sportowy AZS z minionego okresu. W kronice zawarte będą także zestawienia statystyczne, wyniki, najciekawsze 
wywiady, felietony, które już wcześniej trafiły na strony portalu. Obecnie funkcjonująca strona azs.pl zostanie 
wykorzystana jako witryna urzędowa dla działaczy. Portal APS powstanie jako odrębny projekt skierowany do całej 
społeczności organizacji, wspierany przez przemyślaną aktywność w mediach społecznościowych.

#dwutorowa kariera  #ACSS  #związki sportowe  #współpraca  #ambicja 

#rozwój  #liderzy  #uprawnienia  #mentor

#media  #społeczność  #redakcja  #relacje

Akademicka Reprezentacja Polski (AME, AMŚ, Uniwersjady) dzięki profesjonalnym przygotowaniom, obsłudze 
i oprawie, będzie prawdziwą wizytówką polskiego sportu na arenie międzynarodowej.
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6. Podnoszenie poziomu organizacji imprez AZS

7. Współpraca z mediami, nowe patronaty, sponsoring 

8. Ośrodki AZS – mocniejsze zaangażowanie w działania organizacji

Liga Uczelniana, Liga Środowiskowa, Puchary AZS, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa 
Europy, Integracyjne Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Świata, Uniwersjady – to nie tylko nazwy 
typowych wydarzeń sportowych i podstawowej oferty dla członków AZS – sportowców, to również poligon organi-
zacyjny naszego stowarzyszenia. Mamy ambicję podnosić jakość przygotowania poszczególnych imprez sporto-
wych, by w ten sposób przyciągać kolejne pokolenia działaczy AZS. Standaryzacja procedur i działań organizacyj-
nych ma służyć ujednoliceniu przekazu, wizerunku i oferty AZS. Przeszkoleni i sprawdzeni w działaniu organizato-
rzy, to silne zaplecze do podejmowania kolejnych wyzwań. Zakończone sukcesem, profesjonalnie przygotowane 
zgłoszenie AZS Politechniki Łódzkiej o organizację Europejskich Igrzysk Akademickich w 2022 roku niech będzie 
inspiracją do podjęcia starań o organizację letniej Uniwersjady w Polsce. Być może jest to perspektywa 10 lat, 
ale stawiamy sobie taki cel i wierzymy, że jest on realny.

W minionej kadencji, głównie przy okazji organizacji Akademickich Mistrzostw Polski udało się pozyskać 
patronaty medialne: prasowy Przeglądu Sportowego oraz internetowy Onet.pl. Planujemy poszerzenie ww. 
patronatów na całą aktywność Związku, a także pozyskanie stałych patronów radiowych i telewizyjnych, 
tak, aby jak najszerzej wzmocnić przekaz o prowadzonych przez organizację projektach, rozgrywkach. 
To nowy kierunek działań, który kładzie nacisk nie tylko na komunikację wewnętrzną w organizacji, ale 
także na szersze grono odbiorców niezwiązane na co dzień z nasza działalnością, a wartościowe dla poten-
cjalnych partnerów i sponsorów.Sporo uwagi i energii poświęcimy na stworzenie spójnej i kompleksowej 
oferty dla sponsorów obejmującej różne sfery działalności ZG AZS. W przypadku ich pozyskania zadbamy 
o najwyższy poziom ich obsługi tak, aby budować relacje długofalowe, pozwalające na lepszą koordynację 
i organizację naszych wydarzeń.

Widzimy konieczność zwiększenia nadzoru nad działalnością ośrodków AZS, szczególnie w sferze aktywności 
inwestycyjnej. Pod hasłem „Więcej AZS w ośrodkach AZS” podejmiemy starania, aby grupy, akcje, inicjatywy 
AZS nie były traktowane w ośrodkach jako zło konieczne. 

 #rozgrywki  #cel #EUSA Games #Uniwersjada

5

#nadzór  #aktywność  #dla AZS



10. Nowe horyzonty w poszukiwaniu partnerów do działania

9. Z myślą o wszystkich członkach AZS, 
z propozycją dla różnych grup i pokoleń

Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że na tym polu mamy wiele do nadrobienia. Akademie Liderów, festiwale, 
obozy to tylko niektóre z projektów, w które aktywnie powinny włączyć się kadry zarządzające naszymi bazami 
w Wilkasach, Zieleńcu i Górkach Zachodnich.

AZS to organizacja międzypokoleniowa, której różne projekty środowiskowe już dawno wybiegły poza sferę samej 
społeczności akademickiej. Zależy nam na rozwoju akcji typu „Z SKS-u do AZS-u”, „Od Młodzika do Olimpijczyka”, 
których odbiorcy mają dopiero studia przed sobą, ale także rozwinięciu, w oparciu o własną bazę i ośrodki, regular-
nych obozów oraz rozgrywek dla pracowników uczelni, weteranów AZS a także osób niepełnosprawnych.

Chcemy zabiegać o zwiększenie aktywności w zakresie prezentowania działalności AZS w małych i średnich 
jednostkach samorządu terytorialnego. W tej sferze ogromną rolę będzie miała aktywność nowych władz naczel-
nych. Świadomi, że nasze akcje, wydarzenia mają ogromny potencjał, planujemy wykorzystać go szerzej niż tylko 
w ramach sportowej rywalizacji międzyuczelnianej. Imprezy sportowe gromadzą akademików, którym możemy 
pokazać, że AZS jest organizacją wyznającą określone wartości, wrażliwą na potrzeby innych ludzi, wskazującą 
kierunki rozwoju, zachęcającą do szerszej aktywności. Na bazie wydarzeń AMP zaproponujmy rzucenie pozasporto-
wego wyzwania organizatorom każdej z imprez. Niech obok zmagań prowadzona będzie akcja dotycząca np. zbiórki 
środków dla potrzebujących, wsparcia niepełnosprawnych sportowców czy osób pokrzywdzonych przez los. 
Odrębne, przykładowe kierunki takich działań to: ochrona środowiska, walka z zachowaniami ryzykownymi, 
promocja zdrowego stylu życia. Nasze zawody to idealny czas na mocniejsze zaakcentowanie zadań statutowych. 
Takie wyzwanie poza wzmocnieniem sensu działania w organizacji będzie także mile widziane w mediach. 
Do akcji warto zaangażować nasze sportowe gwiazdy, które reprezentują bądź reprezentowały barwy AZS.

#samorządy  #misja  #wartości  #cele  #wyzwania  #kampanie społeczne  #gwiazdy

#dzieci #młodzież  #seniorzy  #osoby niepełnosprawne  #społeczność

#prasa  #radio #telewizja  #internet #sponsor
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