STATUT
Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Związek Hokeja na Lodzie w skrócie „SZHL”, zwany w dalszej
części Statutu „Związkiem”.
§ 2
Siedzibą Związku jest miasto Katowice, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
1. Związek posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną , samorządową organizacją sportową
działającą w formie stowarzyszenia i w oparciu o zrzeszonych w nich członków.
2. Związek zrzesza na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia i kluby sportowe.
§ 4
1. Związek działa zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, prawem, o stowarzyszeniach,
innymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem. Przestrzega przepisy organizacji, których
jest członkiem.
2. Związek może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność
w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
§ 5
Związek może być członkiem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie lub innych związków
i stowarzyszeń, w tym również międzynarodowych.
Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami w kraju i zagranicą
§ 6
Związek posiada odznaki organizacyjne i używa pieczątki zgodnie z obowiązującymi przepisami
§ 7
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy dopuszczając
w określonych ramach działalność zawodową.
Rozdział II

CELE I ZADANIA

§ 8
1. Celem Związku jest:
2. Organizacja, rozwój i popularyzacja hokeja na lodzie oraz hokeja na łyżworolkach wśród
dziewcząt i chłopców i dorosłych
3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej hokejowo
4. Reprezentowanie interesów hokeja wobec organizacji administracji państwowej,
samorządowej, lokalnej, Polskiego Związku Hokeja na Lodzie oraz organizacji
i stowarzyszeń międzynarodowych.
5. Związek służy swoją działalnością poprawie stanu zdrowia ludności, dlatego też w całości
podporządkowuje się w zakresie dopingu odpowiednim przepisom zawartym w ustawie
o kulturze fizycznej, przepisach MKOl, PKOl i IIHF.

§ 9
1. Związek realizuje swoje cele poprzez:
1.1. Koordynację działalności osób fizycznych i prawnych w zakresie hokeja.
1.2. Sprawowanie opieki nad członkami Związku, przestrzeganiem przez nich niniejszego
Statutu, przepisów i zasad działalności, w zakresie hokeja.
1.3. Opracowywanie kierunków rozwoju hokeja na terenie działania Związku.
1.4. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych i systemów
organizacji i prowadzenia zawodów.
1.5. Organizowanie i prowadzenie z uwzględnieniem ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych;
-szkolenia zawodników, szkolenia i doszkalania kadry trenersko-instruktorskiej,
sędziów, działaczy i pracowników, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami
i organizacjami;
- organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów wojewódzkich, krajowych
i międzynarodowych;
- ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa, nadzorowanie tej działalności;
- rozgrywek wojewódzkich wszystkich kategorii wiekowych i systemów rozgrywek;
- przestrzeganie postępowania wg zasad fair play;
- prowadzenie rejestracji wyników, ewidencji i dokumentacji sportowej;
- prowadzenie klasyfikacji sportowej;
-prowadzenia ośrodków sportowych, wspierania szkół publicznych działających
w zakresie szkolenia w hokeju na lodzie.
1.6. Inspirowanie tworzenia nowych sekcji i klubów hokeja w miastach i gminach.
1.7. prowadzenie ewidencji członków, zawodników, sędziów i działaczy.
2. Rozstrzyga spory między członkami i ich działaczami na terenie działania SZHL.
3. Stosuje wszelkie inne środki zgodne z prawem, jakie okażą się celowe dla rozwoju hokeja.
§ 10
1. Dla realizacji zadań statutowych Związek czerpie środki finansowe z:
- zadań i akcji zleconych,
- składek,
- darowizn,
- dotacji.
2. W celu pozyskiwania środków na działalność, Związek może:
- przystępować do spółek,
- kupować akcje, udziały, obligacje itp.,
- tworzyć fundacje.
Rozdział III

CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
Członkami Związku są kluby i stowarzyszenia sportowe, w których uprawiany jest hokej,
posiadające osobowość prawną, inne osoby prawne oraz pełnoletnie osoby fizyczne.
§ 12
Członkowie Związku dzielą się na:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.

§ 13
1. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby i stowarzyszenia posiadające sekcje hokeja na
lodzie.
2. Członkami wspierającymi są inne osoby prawne oraz osoby fizyczne.
3. Członkostwo w Związku uzyskuje się na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
§ 14
1. Członkami honorowymi są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju
i upowszechniania sportu hokeja na lodzie.
2. Godność ta nadana zostaje przez Walny Zjazd Związku.
3. Członkowie honorowi wpisywani są do Księgi Zasłużonych dla Związku.
§ 15
Członkowie zwyczajni i wspierający Związek mają prawo do:
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Związku bezpośrednio lub przez swoich
przedstawicieli.
2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów Związku.
3. Korzystania z uprawnień członkowskich, wynikających z działalności statutowej Związku.
4. Żądania poparcia i pomocy organów Związku, w ramach jego zadań i możliwości.
5. Korzystania z urządzeń, publikacji i materiałów Związku oraz współzawodnictwa z innymi
członkami Związku, lub innymi organizacjami.
§ 16
Członkowie zwyczajni i wspierający Związku są obowiązani do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, przepisów i zasad obowiązujących
w działalności kultury fizycznej i sporcie.
2. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego hokeja.
3. Poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających
z działalności w ramach Związku.
4. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składek członkowskich oraz wnoszenia
należnych opłat wg zasad ustalanych przez organy Związku.
5. Dokonywania innych opłat na rzecz Związku,
§ 17
Członkowie honorowi Związku posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych i wspierających,
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 18
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1.1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie, z dniem przyjęcia przez Zarząd Związku,
1.2. Rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji hokeja w tym stowarzyszeniu,
z dniem rozwiązania,
1.3. Rozwiązania lub upadłości sportowej spółki akcyjnej względnie sekcji hokeja na
lodzie w spółce z dniem prawomocnego rozwiązania lub zgłoszenia upadłości,
1.4. Skreślenia członka Związku z powodu zaniechania udziału we współzawodnictwie
sportowym i nie podjęcia tego udziału w okresie 12 miesięcy od zaniechania nadto
z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec
Związku,
1.5.wykluczenia ze Związku za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem,
uchwałami i decyzjami władz Związku.
2. Skreślenia i wykluczenia dokonuje Zarząd Związku na piśmie i wymagane jest uzasadnienie.
3. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w Związku powinna być przekazana listem
poleconym do biura SZHL najpóźniej na 3 miesiące przed końcem roku kalendarzowego.

4. Rezygnacja z członkostwa w Związku staje się prawnie skuteczna od momentu, w którym
członek wypełnił wszystkie zobowiązania wobec SZHL lub innych jego członków

1.
2.

3.

§ 19
Członek Związku może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd Związku,
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
Zwieszenie klubu sportowego lub sekcji hokeja w prawach członkowskich, polega na
okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, w szczególności prawa do udziału w
systemie rozgrywek sportowych oraz prawa wyborczego.
Od uchwały o zwieszeniu lub wykluczeniu, wymienionej w § 15 ust.2, przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zjazdu Związku, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tej
uchwały.

§ 20
Uchwały organów Związku poza wyjątkami określonymi w Statucie, podejmowane są zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu Związku.

Rozdział IV
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WŁADZE ZWIĄZKU

§ 21
Władzami Związku są:
1.1. Walny Zjazd Związku.
1.2. Zarząd.
1.3. Komisja Rewizyjna.
Poza Walnym Zjazdu Związku pozostałe organy Związku są wybieralne.
Kadencja organów wybieralnych Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się na Walnym
Zjeździe Związku.
W przypadku zmniejszenia się liczby członków wybieralnego organu Związku poniżej 50 %
składu podstawowego, przeprowadza się wybory uzupełniające.
W przypadku wygaśnięcia w czasie kadencji mandatu Prezesa Związku, obowiązki Prezesa
pełni członek Zarządu, upoważniony przez Zarząd Związku.
Szczegóły związane z liczbą i nazwą funkcji w organach Związku oraz sposób wyboru
członków tych organów określa ordynacja wyborcza uchwalana przez Walny Zjazd Związku.
Zebrania organów Związku są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa
członków danego organu.
§ 22
Członkostwo w organach Związku ustaje wskutek:
- śmierci,
- pisemnej rezygnacji,
- zawieszenia lub wykluczenia.
Przyjęcie do wiadomości rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Związku, następuje na zebraniu Zarządu Związku, a członka Komisji Rewizyjnej – na zebraniu Komisji Rewizyjnej.
Zawieszenie może nastąpić w przypadku dwukrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności na zebraniach Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej, albo zaniedbywania obowiązków powierzonych do wykonania przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
Wykluczenie może nastąpić wskutek popełnienia przez członka organu rażących wykroczeń,
których waga oraz rodzaj uniemożliwiają bez szkody dla hokeja, pozostawienie go w składzie
danego organu Związku.
Uchwała o zawieszeniu lub wykluczeniu członka organu jest podejmowana w głosowaniu
tajnym i jest skuteczna, jeżeli głosowało na nią co najmniej 2/3 członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, a udział w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 członków danego organu
Związku.
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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

§ 23
Walny Zjazd Związku jest najwyższym organem Związku i odbywa się co najmniej dwa razy
w kadencji.
W Walnym Zjeździe Związku uczestniczą przedstawiciele Członków Związku.
Liczbę przedstawicieli poszczególnych Członków na Walny Zjazd Związku uchwala Zarząd
Związku, a ich wyboru dokonuje uprawniony organ danego Członka Związku.
Termin Walnego Zjazdu Związku podaje się do wiadomości pisemnie zainteresowanym
minimum 30 dni przed jego wyznaczeniem.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Związku zwołuje Prezes Związku na podstawie:
5.1. Uchwały Zarządu Związku.
5.2. Wniosku Komisji Rewizyjnej.
5.3. Pisemnego wniosku ½ zarejestrowanych Członków Związku, w terminie
do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Związku obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zjazdu Związku należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności pozostałych organów Związku.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 25.
5. Uchwalanie kwot składek członkowskich.
6. Nadawanie godności Honorowego Członka i Honorowego Prezesa Związku
7. Uchwalanie Ordynacji Wyborczej dotyczącej wyborów członków organów Związku
z wyjątkiem liczby przedstawicieli na Walny Zjazd Związku.
8.Podejmowanie uchwał dotyczących treści Statutu lub rozwiązaniu Związku.
9.Rozpatrywanie odwołań i uchwał innych organów związku z wyjątkiem organów
dyscyplinujących.
§ 25
1. Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku, liczy od 7 do 11 członków w tym
Prezesa Związku, wybieranego w odrębnym głosowaniu.
2. W razie ustąpienia Prezesa w toku kadencji Zarządowi służy prawo wyboru nowego Prezesa
spośród wybranych członków Zarządu.
§ 26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów w głosowaniu jawnym.
3. Zarząd Związku działa na podstawie własnego regulaminu.
§ 27
Do kompetencji Zarządu Związku w szczególności należy:
- Realizacja uchwał Walnego Zjazdu Związku oraz własnych.
- Uchwalanie planów działania oraz planów finansowych Związku.
- Prowadzenie działalności statutowej Związku.
- Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
- Reprezentowanie Związku w organizacjach, których Związek jest członkiem oraz przed
organami administracji różnych szczebli;

- Powoływanie, nadzorowanie lub rozwiązywanie komisji problemowych działających na
podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd Związku;
- Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do innych organów Związku.
- Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zjazdowi Związku.
- Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania sponsorów, środków niezbędnych
dla rozwoju hokeja.
- Koordynację działalności członków zwyczajnych.
- Uchwalanie liczby przedstawicieli Członków Związku na Walny Zjazd Związku.
- Prezes, a w razie jego nieobecności, jego Zastępca(y) reprezentuje Związek.
- Prezes zwołuje zebrania Zarządu i przewodniczy jego obradom. W czasie jego nieobecności
kompetencje te należą do jego Zastępcy.

ORGANY ZARZĄDU
§ 28
1. Organami Zarządu są:
1.1. Wydział Gier i Dyscypliny.
1.2. Wydział Sędziowski.
1.3. Wydział Wyszkolenia.
2. Szczegółowy zakres działania wydziałów określają regulaminy wewnętrzne.
ORGANY DYSCYPLINARNE
§ 29
Organem Dyscyplinarnym SZHL jest Wydział Gier i Dyscypliny, który jest powołany do
orzecznictwa w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych oraz rozpatrywanie odwołań od
uchwał/decyzji organów dyscyplinujących.
1. Wydział Gier i Dyscypliny (WGiD) jest powoływany przez Zarząd Związku i działa na
podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku.
2. WGiD działa w składzie od 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zatwierdzanych przez
Zarząd Związku.
3. Do zakresu działania WGiD należy:
3.1. Opracowywanie terminarzy rozgrywek dla poszczególnych grup wiekowych.
3.2. Czuwanie nad przebiegiem rozgrywek, prowadzenie ewidencji uzyskanych wyników
w poszczególnych grupach.
3.3. Nakładanie kar za popełnione wykroczenia, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
3.4. Wnioskowanie do Zarządu Związku o wyróżnienia dla trenerów, zawodników
i działaczy.
3.5. Realizacja innych zadań programowych zleconych przez Zarząd Związku.
3.6. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas
i w związku z zawodami hokejowymi na szczeblu okręgowym.
3.7. Sprawowanie odpowiedzialności regulaminowej w związku z naruszeniem reguł
technicznych w czasie lub w związku z zawodami hokejowymi.
3.8. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących statusu
prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach szczebla
okręgowego.
3.9. Orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom
hokejowym w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego SZHL.
§ 30
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia
dyscyplinarnego, niezależnie od innego toczącego się postępowania przeciwko obwinionemu
przed jakimkolwiek organem orzekającym.

2. W uzasadnionych przypadkach Wydział Gier i Dyscypliny SZHL może zawiesić obwinionego
w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego lub działacza hokejowego z chwilą uznania,
że ze względu na rodzaj wykroczenia dyscyplinarnego wymaga tego dobro polskiego hokeja,
a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa.
3. Związek ma prawo nakładania kar dyscyplinarnych, zasadniczych i dodatkowych na:
- członków Związku,
- zawodników,
- trenerów i instruktorów,
- sędziów,
- działaczy hokejowych.
4. Wymierza się następujące kary zasadnicze:
- upomnienie,
- naganę,
- karę pieniężną,
- zawieszenie lub pozbawienie licencji,
- zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe,
- dyskwalifikację, określoną ilością meczów, czasową lub na stałe,
- weryfikacja zawodów jako walkower (5:0),
- skreślenie z listy sędziów,
- wykluczenie z SZHL.
5. Karami dodatkowymi są:- kara pieniężna w wysokości określonej przez Regulamin Dyscyplinarny SZHL,
- zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach SZHL,
Okręgowych Związków Hokeja na Lodzie oraz sekcjach hokejowych klubów będących
członkami SZHL, czasowy lub stały,
- wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla lub wykluczenie z kadry,
czasowe lub stałe,
- odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, czasowe lub stałe.
6. Po zakończonym postępowaniu Wydział Gier i Dyscypliny SZHL wydaje orzeczenie, które
ogłasza, a następnie doręcza wraz z uzasadnieniem - sporządzonym w ciągu 7 dni od ogłoszenia
– obwinionemu, pouczając go o sposobie i terminie odwołania.
7. Odwołanie od orzeczenia Wydziału Gier i Dyscypliny SZHL składa się za jego pośrednictwem
do Zarządu SZHL w terminie 14 dni od otrzymania przez skarżącego pisemnego uzasadnienia
orzeczenia dyscyplinarnego lub wydanego w sprawach regulaminowych.
8. Przewodniczący WGiD lub upoważniony przez niego członek WGiD ma prawo brać udział
w zebraniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
§ 31
Wykonawstwo zadań statutowych, obsługę administracyjną i techniczną organów Związku i jego
komisji zabezpiecza biuro Związku.
§ 32
Zarząd Związku ma prawo nagradzania, wyróżniania oraz występowania o nadanie odznaczeń
państwowych, resortowych i innych dla zasłużonych dla hokeja zawodników, działaczy, trenerów,
sędziów oraz innych osób fizycznych i prawnych.

KOMISJA REWIZYJNA

1.
2.
3.

§ 33
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Działa wg potrzeb oraz przyjętego
przez siebie planu i regulaminu.
Zebrania Komisji odbywają się co najmniej dwa razy w każdym roku kalendarzowym.
Liczbę członków Komisji Rewizyjnej uchwala Walny Zjazd Związku.

4.
5.
6.
7.

Komisja przedkłada Walnemu Zjazdowi Związku swoje sprawozdania i wnioskuje
o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
Komisja ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń
pokontrolnych, żądania wyjaśnień oraz usunięcia powstałych nieprawidłowości.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Członek Komisji, ma
prawo brać udział w zebraniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
Komisja ma prawo wnioskować do Zarządu Związku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zjazdu Związku, określając tematykę zebrania.

Rozdział V

1.
2.

1.
2.
3.

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 34
Majątek Związku stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze.
Na fundusze składają się:
- wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;
- dotacje;
- składki członkowskie;
- darowizny;
- wpływy z zadań i akcji zleconych Związkowi;
- inne opłaty regulaminowe.
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane
jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.
Wszystkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Związku w obrębie
nieruchomości, wymagają uchwały Zarządu Związku i opinii Komisji Rewizyjnej.
Zobowiązanie finansowe Związku podpisuje Prezes Związku lub jego zastępca oraz skarbnik
Związku.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35
Uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku podejmuje Walny Zjazd Związku, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków i przedstawicieli tych
członków.
§ 36
Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walny Zjazd Związku liczbą 2/3 głosów, w obecności
co najmniej połowy liczby członków i przedstawicieli tych członków, określając sposób likwidacji
i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku oraz wyznacza likwidatora.
§ 37
Związek może posiadać flagę, sztandar, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, których
wzory zatwierdza Zarząd Związku.
§ 38
Niniejsza treść Statutu została uchwalona na Walnym Zjeździe Związku odbytym w dniu
26 czerwca 2012 r. zawiera 38 paragrafów.

