STATUT
Hokejowego Trybunału Arbitrażowego – stałego sądu polubownego działającego
przy Polskim Związku Hokeja na Lodzie
§ 1.
1. Sąd polubowny przy Polskim Związku Hokeja na Lodzie , zwany dalej
„Hokejowym Trybunałem Arbitrażowym”, „Sądem" lub „Trybunałem” jest
wyodrębnioną, samodzielną jednostką powołaną do rozstrzygania sporów
powstałych w związku z określonymi sporami majątkowymi oraz niemajątkowymi,
które mogą być przedmiotem ugody sądowej, poddanymi
przez strony
rozstrzygnięciu tego Trybunału.
2. Siedzibą Trybunału jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Postępowanie przed Trybunałem prowadzone jest na podstawie Regulaminu
Trybunału uchwalonego przez Zarząd PZHL .
4. Trybunał może używać pieczęci i innych wyróżniających go oznaczeń ze swoją
nazwą i wskazaniem siedziby.
§ 2.
Organem wykonawczym Trybunału jest Prezes Trybunału i Wiceprezes Trybunału.
§ 3.
1. Prezesa Trybunału i Wiceprezesa Trybunału powołuje Zarząd PZHL na okres
4‐letniej kadencji, spośród kandydatów posiadających wykształcenie prawnicze,
2. Mandat Prezesa i Wiceprezesa Trybunału w trakcie kadencji wygasa w razie:
śmierci, zrzeczenia się funkcji, prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo karno‐ skarbowe.
3. Zarząd PZHL może odwołać Prezesa lub Wiceprezesa Trybunału w trakcie
kadencji wyłącznie w przypadku
a) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków;
b) podjęcia działalności nie dającej się pogodzić z pełnieniem funkcji w Trybunale
c) zaistnienia innych okoliczności szczególnych, które w świetle zasad współżycia
społecznego uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji Przewodniczącego.
4. W razie odwołania Prezesa lub Wiceprezesa z przyczyn określonych w ust. 3, jego
mandat wygasa z dniem wskazanym w uchwale o jego odwołaniu.

§ 4.

1. Prezes Trybunału kieruje Trybunałem i reprezentuje Trybunał na zewnątrz.
2. Wiceprezes wykonuje uprawniania Prezesa w trakcie czasowej niemożności
sprawowania funkcji przez Prezesa.
3. Do zakresu działania Prezesa Trybunału należy w szczególności:
a) wykonywanie obowiązków i uprawnień przyznanych mu w Regulaminie
Trybunału;
b) powoływanie Arbitrów uprawnionych do orzekania w Trybunale – w liczbie
nie mniejszej niż 3 ( trzech ) - i prowadzenie listy Arbitrów
c) wnioskowanie o dokonywanie zmiany Regulaminu Trybunału;
d) promocja działalności Trybunału;
e) utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi Trybunałami i
instytucjami arbitrażowymi oraz środowiskiem sportowym;
3. Za pełnienie swojej funkcji Prezes lub Wiceprezes otrzymuje wynagrodzenie
finansowane z kosztów postępowania przed Trybunałem.
§ 5.
1. Arbitrem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystająca w pełni z praw publicznych i posiadająca wyższe wykształcenie
prawnicze.
2. Arbiter jest bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i
umiejętności.
3. Arbitrom z tytułu uczestniczenia w postępowaniu przed Trybunałem przysługuje
honorarium .
§ 6.
1. Za swoje czynności Trybunał pobiera opłaty w postaci opłaty administracyjnej i
kosztów postępowania , za zasadach określonych w Regulaminie Trybunału.
2. Działalność Trybunału finansowana jest z dochodów własnych i środków PZHL.
§7
Prezes Trybunału , Wiceprezes oraz Arbitrzy nie mogą
występować przed Trybunałem jako pełnomocnik strony postępowania.

§ 8.
Prezes Trybunału , Wiceprezes oraz Arbitrzy a także osoby obsługujące działalność
Trybunału zobowiązani są do zachowania tajemnicy w sprawach im powierzonych
oraz co do postępowań toczących się przed Trybunałem.
§9
1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd PZHL
2. Likwidacja Trybunału następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne
Zgromadzenie Delegatów PZHL.
§ 10.
Statut wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2017 roku.

