
S  T  A  T  U  T 
 

ŚLĄSKIEGO  ZWIĄZKU  HOKEJA  NA  TRAWIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarnowskie Góry 28 sierpnia  2019 rok 
  

1 
 



STATUT 
ŚLĄSKIEGO   ZWIĄZKU  HOKEJA  NA  TRAWIE 

 
 
 
 

SPIS  TREŚCI : 
 
Numer  opis , temat strona 
Rozdział  I  postanowienia ogólne, nazwa, teren działania, siedziba      

władz i charakter prawny 
paragrafy nr 1- 9 
 

1 

Rozdział  II cel i środki działania 
paragrafy nr 10 – 13 
 

2 

Rozdział  III członkowie związku, ich prawa i obowiązki 
paragrafy nr 14 – 21 
 

3 

Rozdział  IV władze związku 
paragrafy nr 22 -35 
 

5 

Rozdział  V nagrody i wyróżnienia  
paragrafy nr  36 – 37 
 

9 

Rozdział  VI kary 
paragrafy nr  38 
 

10 

Rozdział  VII majątek i fundusze związku 
paragrafy nr 39 – 41 
 

10 

Rozdział  VIII zmiana statutu i rozwiązanie się związku 
paragrafy nr 42 – 43 
 

12 

Rozdział  IX postanowienia końcowe 
paragrafy nr 44 - 46 

12 

 
  

2 
 



   STATUT 
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne: 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. 

§ 1 

Związek klubów sportowych nosi nazwę „Śląski Związek Hokeja na Trawie”, zwany jest dalej             
„Związkiem” lub „Śl.Z.H.T.” i działa na podstawie Art. 6 Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010r.               
(DZ. U. Nr 127 poz. 857; Nr 15 poz. 1014). 

§ 2 

1. Związek działa zgodnie z Ustawami: Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz. 04                 
z późn. zm.), Ustawa o sporcie z dnia 25.06.2010r. (Dz. U. Nr 127 poz. 857) i niniejszy   Statut. 

2. Związek jest Związkiem klubów sportowych zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze          
Sądowym 

3. Związek posiada osobowość prawną 
 

§ 3 

Terenem działania Śląskiego Związku Hokeja na Trawie jest województwo śląskie          
z przynależnością klubów z tego województwa, nie wyklucza to udziału w aktywnościach           
wykraczających poza województwo. 

§ 4 

Siedzibą Śląskiego Związku Hokeja na Trawie jest miasto: Tarnowskie Góry. 
 

§ 5 

Czas trwania Związku jest nieograniczony. 

§ 6 

Śląski Związek Hokeja na Trawie może być członkiem Polskiego Związku Hokeja na Trawie,             
oraz współpracuje z nim w ramach przepisów i ustaleń w ramach członkostwa i udziału we               
współzawodnictwie.  
 

§ 7 

Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami społecznymi,          
naukowymi, oświatowymi, gospodarczymi i sportowymi zainteresowanymi rozwojem hokeja na         
trawie i hokejem halowym z kraju i z zagranicy. 
 

§ 8 
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1.  Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. 
2.  Związek jest związkiem neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym  
     i rasowym. 
3. Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku z organizacją lub             

uprawianiem sportu hokeja na trawie ze względów etnicznych, rasowych, płci, języka, religii,            
przekonań politycznych lub innego powodu jest zabronione pod groźbą zastosowania sankcji           
dyscyplinarnych.  

 

§ 9 

Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi           
w tym zakresie przepisami. 
 

ROZDZIAŁ II 

Cel i środki działania. 

§ 10 

Celem Śląskiego Związku Hokeja na Trawie jest organizacja i prowadzenie współzawodnictwa           
w hokeju na trawie, popularyzacja i rozwój hokeja na trawie we wszystkich jego odmianach na              
terenie działania.  
 

§ 11 

        Dla osiągnięcia celu określonego w § 10 Śląski Związek Hokeja na Trawie stosuje następujące 
środki działania: 
1.    Zrzesza stowarzyszenia /kluby/ uprawiające sport – hokej na trawie oraz hokej halowy, 
2.    Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i zasad fair play, 
3.    Organizuje zawody sportowe, 
4.    Kontroluje i koordynuje działalność swych członków wynikającą z ich przynależności do  
       Śląskiego Związku Hokeja na Trawie. 
5.    Rozstrzyga spory powstałe w obrębie Śląskiego Związku Hokeja na trawie, 
6.    Wydaje dla zrzeszonych w Śl.Z.H.T. klubów, sekcji jednolite normy organizacyjne oparte  
       na przepisach i Regulaminach PZHT i przestrzega ich wykonania zwłaszcza w zakresie  
       współzawodnictwa sportowego.  
7.    Kontroluje i nadzoruje wszystkiego rodzaju zawody w hokeju na trawie i w hali 

organizowane  przez  podległe mu kluby, sekcje. 
8.    Szkoli instruktorów, trenerów i sędziów zgodnie z obowiązującymi przepisami w sporcie. 
9.    Organizuje obozy, treningi, konsultacje, pokazy, kursy itp., 
10.  Reprezentuje zrzeszone w Śl.Z.H.T. kluby, sekcje w Polskim Związku Hokeja na Trawie  
       i na zewnątrz, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu PZHT zgodnie  
       z postanowieniami statutu PZHT, 
11.  Reprezentuje hokej na trawie wobec Władz Wojewódzkich, jednostek samorządowych, oraz 

innych Związków sportowych,  
12.  Propaguje uprawianie hokeja na trawie wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych. 
13.  Popiera wydawnictwa i czasopisma sportowe wydawane przez Związek do popularyzacji  
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       Hokeja na trawie , 
14.  Prowadzi statystykę działalności sportowej zrzeszonych w Śl.Z.H.T. klubów i sekcji, 
15.  Ułatwia powstanie klubów i sekcji hokeja na trawie oraz propaguje dyscyplinę  w 

poszczególnych  ośrodkach poprzez organizację zawodów pokazowych,  
16.  Uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących sportu – hokeja na  
       trawie, 
17.  Inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów inną działalność  
       zmierzającą do realizacji swych statutowych celów i zadań. 
18.  Opracowuje i realizuje plany prac, kalendarze imprez oraz preliminarze finansowe dla  
       swojej działalności, 
19.  może honorować różne osoby odznakami, statuetkami, dyplomami, kwiatami za szczególne  
       Zasługi na rzecz rozwoju i promocji hokeja na trawie. 
20. działa na rzecz integracji środowiska na terenie działania przy współpracy z samorządami  
      i innymi organizacjami pozarządowymi. 
21. Może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele  
      Statutowe związku oraz pozyskuje środki finansowe z innych  źródeł. 

 
§ 12 

 
1. Szczegółowe zasady działania  Związku określają odpowiednie regulaminy i uchwały. 
2. Związek opiera działalność na pracy społecznej, a dla realizacji celów statutowych może            

zatrudnić pracowników. 
 

§ 13 
 
Przez przystąpienie do Związku kluby sportowe poddają się postanowieniom niniejszego Statutu           
i wydanym na jego podstawie zarządzeniom, regulaminom oraz organom władzy dyscyplinarnej          
Związku. Równocześnie uzyskują prawa i uprawnienia wynikające z przynależności do Związku. 

 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 

 
§ 14 

Członkowie Związku dzielą się na: 

a/ członków zwyczajnych 
b/ członków wspierających 
c/ członków honorowych 

 

5 
 



§ 15 

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby i inne stowarzyszenia posiadające          
osobowość prawną działające w zakresie sportu hokeja na trawie. 

2. Członkowie zwyczajni składają deklaracje członkowskie w formie pisemnej przystąpienia do          
Związku. Deklarację podpisują członkowie Zarządu Klubu lub Stowarzyszenia na podstawie          
uchwały ich właściwego organu statutowego. 

3. Członkiem zwyczajnym Związku może być zarejestrowane Stowarzyszenie i klub sportowy          
oraz osoba prawna prowadząca działalność w obszarze sportu zainteresowana hokejem na           
trawie. 

§ 16 

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1. Brania udziału, poprzez swoich delegatów, w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem           

stanowiącym, czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem           
swych delegatów. 

2. Zgłaszania postulatów, wniosków wobec Władz Związku. 
3. Korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku. 
4. Uzyskiwanie od organów Związku – na Walnym Zgromadzeniu Delegatów informacji  

o działalności i zamierzeniach. 
5. Wyrażania opinii o działalności Związku wynikającej z troski o dobro Stowarzyszenia i jego             

Członków. 
6. Wszechstronnej pomocy szkoleniowej. 
 

§ 17 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna uznająca cel i wspieranie            
materialne i niematerialne Związku poprzez złożenie deklaracji Zarządowi Związku, który          
podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 

2. Formę i rodzaj wspierania Związku członkowie wspierający ustalają z Zarządem Związku. 
3. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw określonych dla pozostałych członków  

z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 
4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku : 

a)  wystąpienia na piśmie do Zarządu Związku o skreślenie z listy członków Związku, 
b) wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku rażącego           

naruszenia niniejszego Statutu. 
 

§ 18 

1. Tytuł członka “HONOROWEGO” nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku na         
wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu          
hokeja na trawie. 

2. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za          
wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 

 

§ 19 
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Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do: 

1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu hokeja na trawie. 
2. Przestrzegania statutu, regulaminu oraz przepisów obowiązujących w sporcie. 
3. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych przez zarząd          

Związku, a wynikających z udziału w rozgrywkach organizowanych na podstawie ustalonego           
kalendarza imprez. 

4. Branie udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów oraz uczestniczenia w pracach władz 
i organach Związku, do których zostali wybrani. 

5. Przestrzegania etyki i zasad fair play w  sporcie. 
 

§ 20 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku: 
a/  wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu Związku, 
b/  rozwiązanie się stowarzyszenia, względnie sekcji hokeja na trawie w tym stowarzyszeniu, 
c/ wykluczenie na podstawie prawomocnej Uchwały Zarządu Związku w przypadku          
naruszenia postanowień niniejszego Statutu. 

2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku  
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu na okres 3 miesięcy do jednego roku. 

3. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich polega na okresowym         
pozbawieniu go uprawnień statutowych. 

 

§ 21 

Od Uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich           
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku w terminie 30            
dni od daty doręczenia decyzji. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
 
 

Władze Związku: 

§ 22 

1. Władzami Związku są: 
a/ Walne Zgromadzenie Delegatów 
b/ Zarząd 
c/ Komisja Rewizyjna 

2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się tylko na Walnym Zgromadzeniu            
Delegatów Związku. 

 
§ 23 
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Kadencja Władz Związku trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub               
jawnym w zależności od Uchwały Walnego Zgromadzenia delegatów. Zgłaszanie kandydatów,          
tryb postępowania określa regulamin Walnego Zgromadzenia, zgodny z postanowieniami         
niniejszego Statutu. 

§ 24 
 

Najwyższą Władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane przez Zarząd raz na            
cztery lata jako Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów w czteroletniej           
kadencji dla załatwienia spraw związanych z działalnością Związku, wyboru władz, oraz każdego            
roku w terminie do 30 marca jako Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów dla oceny            
działalności Związku. 
 

§ 25 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

1. Uchwalanie generalnych kierunków działania Związku. 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Władz Związku. 
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
4. Uchwalenie regulaminów Walnego Zgromadzenia Delegatów i Komisji Rewizyjnej,        

rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez ustępujący Zarząd, poszczególnych członków 
i delegatów. 

5. Nadawanie godności Członka Honorowego. 
6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej. 
7. Podejmowanie uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu się. 
8. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
9. Podejmuje uchwały w innych sprawach wynikających ze Statutu oraz przepisów prawa. 

 

§ 26 

 

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku biorą udział: 

1. Z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni Związku. 
2. Z głosem doradczym – członkowie Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali 
      wybrani delegatami oraz zaproszeni jako goście. 
3. Każdy członek zwyczajny reprezentowany jest przez jednego delegata plus jeden delegat za            

sekcję męską i jeden delegat za sekcję kobiet. W rozumieniu sekcji, drużyny które uczestniczą              
we współzawodnictwie ogólnopolskim licząc od kategorii juniora młodszego. 

4. Tok Walnego Zgromadzenia Delegatów ustalony jest w regulaminie obrad, zatwierdzony          
przez delegatów na danym Zgromadzeniu. 

5. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym lub jawnym          
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania           
delegatów, z wyjątkiem uchwał w sprawach majątkowych i zmian Statutu, gdzie wymagana            
jest większość 2/3 głosów  obecnych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 
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6. W razie niedojścia w pierwszym terminie do skutku Walnego Zgromadzenia Delegatów           
z powodu braku wymaganej liczby Delegatów wyznacza się 30 minut później drugi termin            
Walnego Zgromadzenia Delegatów, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych. 

 

§ 27 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Związku           
zawiadamia co najmniej na 30 dni przed terminem zgromadzenia. 

§ 28 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane z inicjatywy organu          
nadzorującego Związek, na Wniosek Zarządu Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub           
na wniosek co najmniej połowy liczby członków  Związku.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane jest przez Zarząd Związku         
w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których             
zostało zwołane. 

§ 29 

 
1. Zarząd składa się z 3-7 osób w tym Prezesa, 2 v-ce Prezesów (1 ds..              

organizacyjno-sportowych, 2 ds. sędziowskich) sekretarza i członków Zarządu, wybieranych         
przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

2. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne           
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Prezesa wybiera się w pierwszej kolejności w osobnym głosowaniu, pozostali członkowie           
zarządu Związku wybierani są w drugiej kolejności. 

4. Zarząd Związku angażuję i zwalnia pracowników etatowych związku. 
5. Zarząd może wyłonić ze swego składu Prezydium jako organ kierującym pracami Związku            

między posiedzeniami. 
6. Członek Zarządu Związku winny czynu zaniedbania swych obowiązków, przez który Związek           

poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie            
przepisami. 

7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, lub zwrot poniesionych kosztów za          
czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcja. 

8. Zasady wynagrodzenia członków zarządu uchwala Komisja Rewizyjna.  
9. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim            

stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazanej w uchwale tej komisji lub           
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

§ 30 

Do kompetencji Zarządu Związku należy: 

1. Zarząd powołuję stałe i doraźne Komisje oraz ciała doradcze i określa zakres ich działania              
uchwalając regulaminy. Zarząd powołuje:  
a/ Wydział Gier i Dyscypliny. 
b/ Wydział Wyszkolenia.. 
c/ Wydział Sędziowski. 
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2. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. 
3. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz realizowanie wytycznych 

i zaleceń organów nadzorujących. 
4. Zarządzanie funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz uchwalenie         

planów działania i planów finansowych Związku. 
5. Wspólnie oceniać pracę i działalność klubów, sekcji hokeja na trawie, oraz udzielać pomocy             

potrzebującym. 
6. Rozpatrywanie odwołań od postanowień, Zarządów Klubów Sportowych. 
7. Reprezentowanie Związku w Polskim Związku Hokeja na Trawie. 
8. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.  
9. Opracowanie Regulaminów wewnętrznych działania Zarządu w których może się znaleźć          

określenie, że przy głosowaniu nad wnioskiem w obrębie Zarządu przy równej ilości głosów             
przeważa głos Prezesa Zarządu. 

10. Podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w drugiej instancji w stosunku do klubów, działaczy,           
trenerów, sędziów, zawodniczek i zawodników oraz zatwierdza kary wnioskowane przez          
Wydziały  i Komisje. 

11. Wnioskowanie w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych. 
12. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności. 

 

§ 31 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale.             
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub V-ce Prezes. 

2. Co najmniej raz w roku Zarząd zaprasza na posiedzenie Prezesów klubów sportowych,            
kierowników sekcji lub osoby przez nich upoważnione. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy           
członków. 

4. w okresie między posiedzeniami Zarządu w sprawach nagłych decyzję podejmuje Prezes.           
Decyzję te wymagają akceptacji na najbliższym zebraniu zarządu. 

5. Zarząd może dla usprawnienia swojego funkcjonowania powołać Prezydium zarządu, którego          
uchwały są obowiązujące. 

6. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin. 
 

§ 32 

 

1.  Praca Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Związku. 
  2. Wyniki takiej kontroli są przedstawiane Zarządowi oraz na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 

     z  odpowiednimi wnioskami, zaleceniami lub nakazami. 
 

§ 33 
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2. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji – wybory nowego Prezesa             
dokonują członkowie zarządu spośród aktualnego składu na najbliższym posiedzeniu Zarządu          
Związku. 

3. Zarząd Związku ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce             
tych, którzy z różnych przyczyn ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych            
osób nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru. 
 

§ 34  

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.            
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybierają członkowie komisji spośród        
siebie, przy obecności wszystkich 3 osób które zostały wybrane w skład Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we             

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane          

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub          

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie         
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego za         
rok poprzedni.  

3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli            
całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności         
działań. 

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada         
wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium. 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń             
kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

6. Komisja Rewizyjna w trakcie 4-ro letniej kadencji ma prawo uzupełnić skład Komisji             
Rewizyjnej do pełnego składu /trzy osoby/, w przypadku rezygnacji lub śmierci           
któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej, a po ponownym ustaleniu funkcji informuje           
Zarząd Śląskiego Związku Hokeja na Trawie. Wszystkie zasady działania określa Regulamin           
Komisji Rewizyjnej. 

  
§ 35 

Wszystkie powołane Wydziały i Komisje działają na podstawie odrębnych Regulaminów          

ustanowionych dla danego Wydziału i Komisji.  

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Nagrody i wyróżnienia. 
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§ 36 

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla dyscypliny działaczy, trenerów,           
instruktorów, sędziów i zawodników/czek. Nagrodami i wyróżnieniami mogą być:  

a) nagroda pieniężna nie wyższa niż 1.000,00 zł jednorazowo, raz w danym roku             
kalendarzowym, 

b) nagroda rzeczowa o wartości nie wyższej niż 500,00 zł jednorazowo, raz w danym roku               
kalendarzowym, 

c)    statuetki, puchary, dyplomy, kwiaty.  
 

§ 37 

Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych,          
działaczom, trenerom, sędziom zawodnikom/czkom w dyscyplinie hokej na trawie. 

ROZDZIAŁ VI 

Kary. 

§ 38 

1. Związek ma prawo nakładania kar na: 

a/ członków Zarządu 
b/ zawodników 
c/ trenerów i instruktorów 
d/ działaczy 
e/ sędziów 
f/ kluby sportowe, sekcje hokeja na trawie 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaj kar określa regulamin dyscypliny Związku 
uchwalony przez Związek w oparciu o Regulamin Rozgrywek PZHT. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VII 

Majątek i fundusze związku 

 
§ 39 

 
1. Majątek Ś1.Z.H.T stanowią nieruchomości i ruchomości, fundusze, papiery wartościowe          

i pieniądze. 
2. Na fundusz Śl.Z.H.T.  składają się: 

a/  wpływy z zawodów organizowanych przez Związek 
b/  środki na realizację zadań zleconych 
c/  składki roczne z tytułu uczestnictwa członków i klubów 
d/  dotację i darowizny i środki pochodzące z fundacji i innych źródeł 
e/   inne wpłaty uzyskane z działalności statutowej Śl.Z.H.T. 
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f/ wpływy uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku jej          
prowadzenia. 

 

§ 40 

W celu uzupełnienia i zwiększenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji i celów            
statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach           
określonych przepisami. Decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej         
podejmuje Zarząd Związku na podstawie Uchwały w głosowaniu jawnym przy obecności co            
najmniej 2/3 Członków. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, będzie miał          
wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego. 
 
 

§ 41 

 

1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw, podpisywania umów i zobowiązań majątkowych          
Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym Prezesa. 

2. Oświadczenie w sprawach, o których mowa w ust. 1, składane są w ten sposób, że na                 
dokumencie, pod nazwą Związku, osoby wymienione w ust. 1 składają swoje podpisy            
w sposób ustalony przepisami finansowymi obowiązującymi w kraju. 

3. Do realizacji zadań Związku – Zarząd może ustanowić pełnomocników upoważnionych do           
dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. Osoby upoważnione do składania          
w imieniu Zarządu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków działają łącznie lub oddzielnie            
w granicach umocowania. 

4. Zakres i zasady działalności finansowej Związku regulują przepisy obowiązujące Związki          
sportowe w kraju. 

5. Wynagrodzenie Związku w odniesieniu do danego rodzaju działalności pożytku publicznego          
nie może być wyższe od tego jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów działalności. 

6. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej         
działalności nieodpłatnej i odpłatnej nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego         
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

7. Prowadzona przez Związek działalność gospodarcza i działalność pożytku publicznego są          
odrębnie ewidencjonowane organizacyjnie oraz księgowo, zgodnie z obowiązującymi        
przepisami. 

8. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego i z działalności gospodarczej służy           
wyłącznie realizacji celu statutowego. 

9. Zabrania się: 
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Związku w stosunku do jego          

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy          
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub         
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej          
do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,           
zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

b) Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub          
pracowników oraz ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób             
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trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na          
preferencyjnych warunkach.  

c) Wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organu lub pracowników         
oraz ich ”osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich             
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze stosunku celu Związku. 

10. Związek wykonuje swoje obowiązki przy pomocy biura, którym kieruje Prezes lub           
upoważniony członek Związku. 

11. Biuro pracuję w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd. 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 

Zmiana statutu i rozwiązanie się związku. 

§ 42 

Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie            
Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 
 

§ 43 

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony              
majątek Związku. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
 
 

Postanowienia końcowe 

§ 44 

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów . 
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych         

przysługuje Zarządowi Związku. 
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniające interpretację Zarządu Związku nie działają         

wstecz. 
 

§ 45 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy          
o Stowarzyszeniach, Ustawy o Sporcie i innych przepisów prawa. 
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§ 46 

Zmiany w Statucie zostały przyjęte uchwałą przez Walne Zgromadzenie Delegatów Śląskiego           
Związku Hokeja na Trawie  w dniu 30 marca 2019  roku i obowiązują od dnia zatwierdzenia. 
 

 

Tarnowskie Góry,  28 sierpnia  2019  rok. 
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