STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE
uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd PZHL w dniu 16 marca 2013 roku w Sosnowcu,
zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki decyzją nr 33 / 2013 / DP z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY
§1
Polski Związek Hokeja na Lodzie (w skrócie PZHL ) zwany dalej Związkiem lub PZHL, jest polskim
związkiem sportowym działającym w celu rozwoju i popularyzacji hokeja na lodzie w Polsce a także
organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w hokeju na lodzie.
§2
1.

2.
3.

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa
oraz niniejszego Statutu.
Związek posiada osobowość prawną.
Siedzibą władz Związku jest miasto Warszawa.
§3

1. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś dla realizowania swoich celów
Związek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W sprawach określonych w niniejszym statucie lub przepisach wewnętrznych Związek na terenie
Polski działa poprzez właściwe miejscowo Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie .

§4
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym
celu działania.
§5
Związek ma wyłączne prawo do reprezentowania polskiego hokeja
w międzynarodowych organizacjach sportowych działających w tej dyscyplinie.

na

lodzie

§6
Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami w kraju i zagranicą.
§7
1. PZHL jest organizacją neutralną pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.
2. Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku z organizacją lub
uprawianiem sportu hokeja na lodzie ze względów etnicznych, rasowych, płci, języka, religii,
przekonań politycznych lub innego powodu jest wyraźnie zabroniona pod groźbą zastosowania
sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia ze Związku.
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§8
Związek posiada odznaki organizacyjne i używa pieczęci wg ustalonego przez Zarząd wzoru.
§9
Związek może zlecać realizację swoich zadań członkom Związku oraz osobom trzecim .

§ 10
1. Związek jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do spotkań
międzypaństwowych i międzynarodowych reprezentacji Polski w hokeju na lodzie we wszystkich
kategoriach wiekowych oraz do spotkań w ramach krajowych rozgrywek hokejowych, a w
szczególności praw telewizyjnych, reklamowych i marketingowych realizowanych odnośnie
powyższych spotkań i rozgrywek za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych,
radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich istniejących obecnie oraz w przyszłości środków
technicznych.
2. Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności swój wizerunek w stroju
reprezentacji kraju Polskiemu Związkowi Hokeja na Lodzie, który uprawniony jest do
wykorzystywania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez
regulaminy związkowe lub International Ice Hockey Federation.
3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 11
Celem Związku jest:
1)
2)
3)
4)

organizacja, rozwój i popularyzacja hokeja na lodzie wśród mężczyzn i kobiet,
podejmowanie działań na rzecz promocji hokeja na lodzie,
szkolenie młodzieży hokejowej,
ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów i działaczy hokejowych.
§ 12

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
Opracowywanie kierunków rozwoju hokeja na lodzie w Polsce.
Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa sportowego.
Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników oraz szkolenia i doszkalania instruktorów,
trenerów, sędziów, obserwatorów i działaczy sportowych we współdziałaniu z odpowiednimi
instytucjami i organizacjami,
Organizowanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi.
Przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata,
Europy oraz innych rozgrywkach międzynarodowych.
Organizowanie krajowych, międzypaństwowych i międzynarodowych zawodów sportowych w
hokeju na lodzie.

2

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

Prowadzenie rejestracji wyników, statystyki i dokumentacji sportowej.
Prowadzenie ewidencji zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów.
Prowadzenie działalności promocyjnej i gospodarczej – w tym poprzez obejmowanie akcji i udziałów w
spółkach z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową Związku.
Nadawanie przewidzianych prawem lub przepisami wewnętrznymi Związku licencji.
Promocję hokeja na lodzie we wszystkich dostępnych formach.
Organizowanie i prowadzenie lig zawodowych z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących
przepisów prawa.
Reprezentowanie hokeja na lodzie w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych.
Wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających w hokeju na lodzie.
Prowadzenie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego w hokeju na lodzie i ośrodków
sportowych oraz wspieranie szkół publicznych działających w zakresie szkolenia w hokeju.
Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Związku oraz zawodników, trenerów, sędziów,
komisarzy i działaczy przepisów wewnętrznych Związku .
Nakładanie kar dyscyplinarnych.
Przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych organizacji o nadanie
odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez te organizacje a także o nadania odznaczeń
państwowych.
Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych.
Popularyzację sportu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 13
Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
§ 14
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe działające w hokeju na lodzie a także
okręgowe związki hokeja na lodzie , zrzeszające kluby sportowe działające w hokeju na lodzie , będące
związkami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
2. Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie obejmują swoim terenem działania obszar jednego lub kilku
województw.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku.
4. Członkami honorowymi są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla organizacji, rozwoju i
upowszechniania sportu hokeja na lodzie w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walny
Zjazd.
5. Walny Zjazd może nadać godność Prezesa Honorowego PZHL osobom, które swoją długoletnią
działalnością lub szczególnymi osiągnięciami pomogły w realizacji celów oraz zadań Związku i
pełniły funkcję Prezesa PZHL co najmniej przez 2 kadencje. Prezes Honorowy uczestniczy w
Walnym Zjeździe i może być zapraszany na posiedzenia Zarządu Związku.
6. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Związku i
deklarująca pomoc organizacyjną lub finansową na rzecz Związku, która zostanie przyjęta w poczet
członków wspierających uchwałą Zarządu Związku.
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§ 15
1. Członkowie zwyczajni mają prawo poprzez swych uprawnionych delegatów do:
1) Brania udziału w Walnych Zjazdach Związku oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Związku – za pośrednictwem delegatów, na zasadach określonych w przepisach niniejszego statutu
2) Wyrażania opinii o działalności Związku.
3) Uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku.
4) Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
5) Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku.
6) Pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku.
7) Żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących działalności w
zakresie hokeja .
8) Korzystania z innych uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Związku.
2. Członkowie honorowi , w tym Prezesi Honorowi, a także członkowie wspierający Związku
posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnym
Zjeździe Związku .
§ 16
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów i zadań Związku,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz związkowych oraz innych przepisów
obowiązujących w sporcie,
3) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających z
działalności w ramach Związku.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej
przez Zarząd Związku .

§ 17
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1) Rezygnacji złożonej na piśmie przez członka Związku do Zarządu Związku.
2) Likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej członka Związku.
3) Wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku
naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego Statutu.
2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
1) rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku,
2) wykluczenia przez Zarząd Związku w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej
z postanowieniami Statutu Związku lub interesem Związku,
3) rozwiązania się podmiotu będącego członkiem wspierającym Związku, postawienia go w stan
likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej,
4) śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną.
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§ 18
1.

2.
3.

Od decyzji Zarządu Związku o wykluczeniu członka Związku przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty
otrzymania pisemnej i zawierającej uzasadnienie decyzji w sprawie wykluczenia.
Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję Rewizyjną, która powinna podjąć decyzję w ciągu
30 dni od otrzymania odwołania , prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.
Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU
§ 19

1. Władzami Związku są:
1) Walny Zjazd
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy
członków, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Statucie.
§ 20
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.
2. Kandydatami na Prezesa PZHL oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być delegaci na
Walny Zjazd PZHL lub inne osoby.
3. Kandydatów na Prezesa PZHL oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają członkowie
zwyczajni Polskiego Związku Hokeja na Lodzie na 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu.
4. Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera w głosowaniu tajnym Walny Zjazd. Wybrany
Prezes ma prawo zgłoszenia kandydatów do Zarządu spośród osób, o których mowa w ust. 3.
§ 21
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować w toku kadencji nowych członków na
zwolnione miejsca.
2. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby
członków pochodzących z wyboru.
3. W przypadku ustąpienia lub skreślenia w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej, Zarząd PZHL zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiej sytuacji
Nadzwyczajny Walny Zjazd PZHL celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, który musi
się odbyć w terminie 3 miesięcy od posiedzenia Zarządu.
4. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu.
WALNY ZJAZD
§ 22
Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd.
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§ 23
1. Walne Zjazdy zwoływane są przez Zarząd Związku.
2. Walny Zjazd Związku jest zwoływany raz w roku.
3. Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbywa się co cztery lata.
§ 24
1. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy w szczególności :
1)
2)
3)
4)
5)

uchwalanie kierunków działalności Związku,
rozpatrzenie sporządzonego przez Zarząd Związku sprawozdania z jego działalności za ostatnie
12 miesięcy oraz sprawozdania finansowego,
nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego PZHL,
podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Związku oraz o rozwiązaniu się Związku,
Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku

2. Do kompetencji Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
wskazanymi w ust. 1 – należy ponadto:
1)
2)
3)

– poza kompetencjami

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku,
podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 25

1. W Walnym Zjeździe Związku udział biorą z głosem stanowiącym delegaci reprezentujący:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kluby posiadające drużyny w PLH – po 3 delegatów
Kluby posiadające drużyny w rozgrywkach I ligi – po 2 delegatów
Kluby hokeja na lodzie kobiet i II ligi – po 1 delegacie
Kluby PLH i I Ligi posiadają dodatkowo po 1 delegacie za drużynę kobiecą oraz po 1 delegacie
za udział w rozgrywkach co najmniej 4 drużyn młodzieżowych tego klubu
Kluby młodzieżowe posiadające w rozgrywkach 4 drużyny młodzieżowe, z tego co najmniej 1
na szczeblu centralnym – po 2 delegatów
Pozostałe kluby młodzieżowe – po 1 delegacie
Okręgowe związki hokeja na lodzie prowadzące rozgrywki – po 2 delegatów
Pozostałe okręgowe związki hokeja na lodzie – po 1 delegacie

2. W Walnym Zjeździe – bez głosu stanowiącego - biorą udział członkowie władz Związku,
członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika lub w drodze korespondencyjnej.
§ 26
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu, Zarząd Związku zawiadamia
uprawnionych, co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
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§ 27
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na
żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych Związku.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie co najmniej 60 dni
od zgłoszenia takiego żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.

ZARZĄD ZWIĄZKU
§ 28
1. Zarząd Związku składa się z 7-9 członków, w tym Prezesa wybieranego w oddzielnym głosowaniu.
W pracach Zarządu bierze udział bez prawa głosu Sekretarz Generalny lub Dyrektor Generalny
powoływany i odwoływany przez Zarząd Związku.
2. W razie ustąpienia Prezesa lub jego śmierci w toku kadencji, Zarządowi służy prawo wyboru
nowego Prezesa spośród członków Zarządu.

§ 29
1.

Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i działa w jego imieniu
w kontaktach z innymi osobami i organizacjami.

2.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu
opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych,
zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
reprezentowanie Związku na zewnątrz,
ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym w zakresie przyjmowania i wykluczania
członków Związku,
7) prowadzenie ewidencji członków,
8) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i innych
organizacji, w tym międzynarodowych, a także w sprawie powołania lub przystąpienia Związku
do spółek prawa handlowego i innych organizacji gospodarczych,
9) prowadzenie współzawodnictwa sportowego w hokeju na lodzie,
10) podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku, a nie zastrzeżonych dla
innych władz Związku,
11) nadzór nad organizacją i pracą biura Związku.
12) uchwalanie regulaminów , nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Związku.
§ 30
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków,
w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
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§ 31
1.
2.
3.

4.

Zarząd powołuje ze swojego grona nie więcej niż trzech Wiceprezesów Związku.
Zarząd może powołać ze swojego grona Prezydium Zarządu w składzie nie większym niż pięć osób.
W skład Prezydium wchodzą z urzędu Prezes i Wiceprezesi Związku.
Strukturę organizacyjną Zarządu, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków
i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu określa uchwalony przez Zarząd
i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Związku Regulamin Pracy Zarządu
W sprawach nieuregulowanych w Statucie, kompetencje Prezesa, Wiceprezesów oraz Prezydium
Zarządu określa Regulamin , o którym mowa w ust.3 .
§ 32

1.

2.

Zarząd - dla usprawnienia pracy Związku - może powoływać wydziały, komisje i zespoły
problemowe, a także inne organy wykonawcze dla prowadzenia określonych spraw.
Zarząd może powołać Sekretarza Generalnego Związku, który jest
uprawniony do
jednoosobowego reprezentowania Związku w stosunku do osób trzecich w granicach udzielonego
pełnomocnictwa.
§ 33
Rodzaje kar dyscyplinarnych oraz tryb i zasady ich orzekania a także strukturę organów orzekających
w sprawach dyscyplinarnych określa regulamin dyscyplinarny Związku, uchwalony przez Walny Zjazd
Związku.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 34

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo
stawiania wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
4. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
Związku.
5. Protokóły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi Związku.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli i do żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać
udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez komisję Regulaminu.
§ 35
Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla hokeja członków Związku,
działaczy, sędziów, trenerów i instruktorów, zawodników oraz innych osób prawnych i fizycznych.
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§ 36
Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i innych osobom szczególnie
zasłużonym dla hokeja.
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 37
1. Majątek Związku stanowią w szczególności : nieruchomości, ruchomości, fundusze, akcje i udziały
w spółkach, papiery wartościowe.
2. Na fundusze Związku składają się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

składki członkowskie,
opłaty,
wpływy z zawodów,
dotacje i darowizny
dochody z działalności gospodarczej,
inne dochody.
§ 38

Dla ważności oświadczeń dotyczących zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Związku
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez
niego Wiceprezesa Związku.
§ 39
Zarząd realizuje sprawy finansowe Związku w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd roczne plany
finansowe oraz regulamin finansowy.
ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie
przeznaczony zostanie majątek Związku.
§ 41
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o sporcie,
ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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