
 
 

 
 

S T A T U T 
 

Wielkopolskiego Związku Hokeja na Trawie w Poznaniu 
 
 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie zwany w dalszej czę-

ści Statutu WZHT.  

2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 

§ 2 

Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie jest dobrowolnym i trwałym stowarzyszeniem skupia-

jącym kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe działające w zakresie hokeja na trawie, których 

celem jest rozwój kultury fizycznej. 

 

§ 3 

Siedzibą Wielkopolskiego Związku Hokeja na Trawie jest miasto Poznań a terenem działania 

jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności województwa wielkopolskiego. 

 

§ 4 

WZHT jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 5 

Czas trwania WZHT jest nieograniczony. 

 

§ 6 

1. WZHT opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. 

2. WZHT może zatrudniać pracowników dla prowadzenia jego działań statutowych. 
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§ 7 

WZHT może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie ogólnie obowiązujących przepi-

sów prawa i uzyskanie oddzielnej rejestracji w KRS. 

 

§ 8 

 

1. WZHT jest członkiem Polskiego Związku Hokeja na Trawie i w swej działalności kieruje się 

także jego statutem, regulaminami, uchwałami jego władz, wskazaniami i zaleceniami. 

2. WZHT może być także członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania. 

3. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 2 bądź wystąpieniu z nich decyduje 

Walne Zebranie Delegatów. 

 

§ 9 

WZHT posiada odznakę organizacyjną (emblemat) oraz używa pieczęci zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

 

 

Rozdział II 

Cele i kierunki działania 

 

§ 10 

Celem działania WZHT jest rozwój i popularyzacja hokeja na trawie. 

 

§ 11 

WZHT realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie zawodów i imprez sportowych, 

2. sprawowanie opieki organizacyjnej, szkoleniowej i wychowawczej nad członkami WZHT, 

3. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków WZHT statutu WZHT (zawodni-

ków, szkoleniowców i działaczy) i wydanych przez Polski Związek Hokeja na Trawie prze-

pisów dotyczących uprawiania hokeja na trawie. 
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4. inicjowanie i organizowanie treningów, obozów, pokazów i kursów doskonalących poziom 

sportowy  dzieci, młodzieży i dorosłych, 

5. inicjowanie wydawnictw dotyczących tradycji i popularyzacji hokeja na trawie, 

6. ułatwienie powstawania klubów, stowarzyszeń i sekcji hokeja na trawie, 

7. tworzenie warunków dla podnoszenia kwalifikacji kadry instruktorskiej i sędziowskiej, 

8. reprezentowanie wielkopolskiego hokeja na trawie wobec władz samorządowych, admini-

stracyjnych i PZHT.  

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 12 

Członkowie WZHT  dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§ 13 

Członkami zwyczajnymi WZHT mogą być kluby sportowe oraz stowarzyszenia posiadające 

osobowość prawną mające swe siedziby na terenie działania WZHT, prowadzące działalność w 

hokeju na trawie. 

 

§ 14 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne popierające rozwój hokeja na trawie. 

Członkowie wspierający dobrowolnie przyjmują na siebie obowiązek wspierania WZHT or-

ganizacyjnie i materialnie umożliwiając szkolenie dzieci i młodzieży oraz rozwój talentów 

sportowych. 

2. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego 

prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów. 

3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd WZHT. 

4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku: 

1) pisemnego wniosku członka wspierającego otrzymanego przez Zarząd WZHT; 

wykluczenia członka wspierającego na podstawie uchwały Zarządu WZHT w przypadku 

rażącego nie przestrzegania statutu lub działania na szkodę WZHT 

 

§ 15 
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1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne szczególnie zasłużone dla 

hokeja na trawie. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu. 

Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o utracie członko-

stwa honorowego w przypadku rażącego nie przestrzegania statutu lub działania na szko-

dę WZHT.  

3. Członkowie honorowi posiadają prawa członka WZHT, za wyjątkiem czynnego prawa 

wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów. 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek. 

 

§ 16 

 

Członkowie zwyczajni  WZHT mają prawo do: 

1. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów. 

2. czynnego i biernego prawa wyborczego. 

3. zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz WZHT oraz oceny ich działania. 

4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależności do WZHT. 

5. noszenia odznak WZHT. 

 

§ 17 

Członkowie zwyczajni obowiązani są do: 

1. przestrzegania statutu WZHT, regulaminów i uchwał oraz wszelkich przepisów regulujących 

uprawianie hokeja na trawie w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników, właściwej po-

stawy szkoleniowców i działaczy. 

3. udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez WZHT. 

4. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w WZHT. 

5. podporządkowania się uchwałom władz WZHT. 

6. spełniania deklarowanych świadczeń. 

 

§ 18 

Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadku: 
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1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań wobec 

WZHT. 

2. Rozwiązania, likwidacji lub upadłości podmiotu będącego członkiem zwyczajnym – z dniem 

prawomocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. 

3. skreślenia z listy członków w przypadku nieopłacenia składek przez okres dwóch lat po 

uprzednim dwukrotnym upomnieniu – na podstawie uchwały Zarządu WZHT, z dniem pra-

womocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. 

4. wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu WZHT za nieprzestrzeganie statutu, 

regulaminów, uchwał władz lub działania na szkodę WZHT. 

 

§ 19 

W przypadku naruszenia przez członka zwyczajnego WZHT postanowień statutu, regulaminów 

lub uchwał władz, Zarządowi WZHT przysługuje prawo do: 

1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie. 

2. odmówienia pomocy organizacyjnej i wspierania finansowego do czasu usunięcia uchybie-

nia. 

3. zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy: zawieszenie polega na 

okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień, w szczególności prawa do udziału w roz-

grywkach sportowych, organizowanych przez WZHT. Uchwała Zarządu WZHT o zawiesze-

niu w prawach członkowskich jest natychmiast wykonalna z dniem jej podjęcia.  

4. wykluczenia określonego w § 18 ust. 4. 

 

§ 20 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie zawieszenia, wykluczenia oraz skreślenia, przysługuje pra-

wo odwołania się do WZD w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się 

za pośrednictwem Zarządu WZHT. Do czasu rozstrzygnięcia przez WZD odwołania złożonego 

przez danego członka zwyczajnego od uchwały w przedmiocie jego wykluczenia lub skreślenia 

pozostaje od zawieszony w prawach członkowskich, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesię-

cy.    

 

 

Rozdział IV 

Władze 
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§ 21 

Władzami WZHT są: 

1. Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Hokeja na Trawie, 

2. Zarząd WZHT, 

3. Komisja Rewizyjna WZHT. 

 

 

 

 

§ 22 

1. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym 

według postanowienia WZD. 

2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. 

3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykła 

większością głosów – przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do gło-

sowania. 

 

§ 23 

 

1. Zarząd WZHT ma prawo uzupełnienia swego składu w miejsce tych, których członkostwo  

w Zarządzie ustało w czasie trwania kadencji. 

2. Komisja Rewizyjna WZHT ma prawo do dokooptowania nowych członków w miejsce tych, 

których członkostwo w Komisji Rewizyjnej WZHT ustało w czasie trwania kadencji. 

3. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących  

z wyboru. 

 

 

Walne Zebranie Delegatów 

§ 24 

 

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Delegatów (WZD), które może być 

zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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2. WZD jest władne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy delegatów 

uprawnionych do głosowania w I- szym terminie, zaś w II -gim terminie bez względu na 

ilość obecnych. 

3. Członkowie zwyczajni mają równe prawa. W Walnym Zebraniu Delegatów każdy z człon-

ków zwyczajnych jest reprezentowany przez jednego delegata. Każdemu delegatowi przy-

sługuje jeden głos.  

 

 

 

§ 25 

1. Zebranie sprawozdawcze WZD jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, zaś zebranie spra-

wozdawczo-wyborcze WZD zwoływane jest przez Zarząd co  cztery lata.    

2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZD, Zarząd powiadamia delegatów co najmniej 14 

dni przed terminem WZD. 

3. Nadzwyczajne WZD może być zwołane: 

a) na mocy uchwały Zarządu WZHT, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków WZHT. 

4. Nadzwyczajne WZD zwoływane jest przez Zarząd WZHT w terminie 21 dni od daty podję-

cia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§ 26 

Do kompetencji WZD należy : 

1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz WZHT. 

2. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

3. uchwalanie ogólnych kierunków i programów działania WZHT. 

4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się WZHT. 

6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego WZHT. 

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

8. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hokeja na Trawie, 

   jeśli wymaga tego Statut tegoż Związku. 

9. zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

10. ustalenie wysokości składek członkowskich i trybu ich opłacenia. 
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§ 27 

 

W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą: 

1. Z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych WZHT. 

2. Z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami, a nadto 

członkowie wspierający i zaproszeni goście WZHT. 

 

 

 

§ 28 

1. Zarząd WZHT składa się z 5 do 9 członków – wybranych przez WZD, o ilości członków 

Zarządu każdorazowo decyduje WZD. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona prezesa, wice-

prezesa do spraw sportowych, wiceprezesa do spraw sędziowskich oraz skarbnika. 

 

§ 29 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

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

członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos prze-

wodniczącego obrad. 

3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd, uchwalo-

ny przez najbliższe WZD. 

§ 30 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. reprezentowanie WZHT na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. realizowanie uchwał WZD. 

3. kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem WZHT. 

4. opracowywanie preliminarza budżetowego WZHT.  

5. opracowywanie i zatwierdzanie wg potrzeb planów działania i planów finansowych WZHT 

oraz ustalenie wysokości opłat za organizację i udział w imprezach sportowych. 

6. powoływanie Wydziałów, Komisji i innych jednostek organizacyjnych WZHT oraz zatwier-

dzanie ich regulaminów. 

7. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami WZHT. 
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8. przyjmowanie, zawieszanie, wykluczenia i skreślanie członków WZHT. 

9. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach: 

a) budownictwa sportowego uwzględniającego potrzeby hokeja na trawie, 

b) systemów rozgrywek hokeja na trawie ustalonych przez WZHT, 

c) wojewódzkich planów szkolenia kadry trenersko-instruktorskiej oraz sędziowskiej, 

d) struktur i organizacji sportu związanych z hokejem na trawie. 

10. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz WZHT. 

11. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządu.  

12.  podejmowanie decyzji dyscyplinarnych. 

 

 

 

§ 31 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

a) śmierci, 

b) rezygnacji, 

c) odwołania, 

d) skreślenia, 

2. Rezygnacja z członkostwa Zarządu winna być złożona na piśmie. 

3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić na podstawie uchwały WZD, podjętej w głoso-

waniu tajnym większością 2/3 oddanych głosów. 

4. Decyzję o skreśleniu ze składu Zarządu podejmuje Zarząd w głosowaniu tajnym. Dla ważno-

ści uchwały wymagana jest większość 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej 2/3 

członków Zarządu. 

5. Od uchwały odwołania lub skreślenia ze składu Zarządu przysługuje członkowi prawo odwo-

łania się do WZD. 

Komisja Rewizyjna 

§ 32 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego, jego 

zastępcy i sekretarza. O ilości składu decyduje WZD. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo do 

udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

3.  Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:  
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a) śmierci; 

b) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej; 

c) odwołania przez WZD. 

 

§ 33 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności WZHT. 

2. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnie-

niem działalności finansowej, gospodarności oraz celowości i zgodności z postanowieniami 

statutu i uchwałami WZD. 

3. wydawanie zaleceń pokontrolnych, określanie terminu oraz sposobów ich usunięcia. 

4. składanie sprawozdań WZD i wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absoluto-

rium ustępującemu Zarządowi. 

5. uchwalanie własnych planów pracy. 

 

Rozdział V 

Nagrody i kary 

 

§ 34 

 

1. WZHT ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla hokeja na trawie członków 

WZHT oraz zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy oraz innych osób działają-

cych na rzecz hokeja na trawie. 

2. WZHT ma prawo nakładania kar na osoby wyszczególnione w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny Pol-

skiego Związku Hokeja na Trawie i wytyczne władz sportowych. 

 

Rozdział VI 

Majątek 

 

§ 35 

1. Majątek WZHT stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

Na fundusz WZHT składa się: 

a) wpływ ze składek członkowskich, wpisowego i inne wpływy od członków WZHT, 
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b) dotacje, 

c) darowizny, zapisy i spadki, 

d) dochody uzyskane z imprez sportowych, z działalności gospodarczej, wspomagającej 

działalność statutową uregulowanej odrębnymi przepisami, 

e) pomoc od osób fizycznych i prawnych. 

2. Wysokość składek członkowskich i wpisowego ustala WZD. Wysokość innych opłat za or-

ganizację i udział w imprezach sportowych ustala Zarząd WZHT. 

3. WZHT prowadzi gospodarkę majątkową i finansowo-księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

§ 36 

1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych WZHT wymagane 

są podpisy dwóch osób: prezesa oraz innego członka Zarządu. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionego 

członka Zarządu. 

3. Do realizacji zadań Wielkopolskiego Związku Hokeja na Trawie Zarząd może ustanowić 

pełnomocników upoważnionych do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. Oso-

by upoważnione do składania w imieniu Zarządu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych działają łącznie lub oddzielnie tylko w granicach upoważnienia. 

 

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązania WZHT 

 

§ 37 

1. Zmiany statutu uchwala WZD WZHT większością 2/3 głosów w obecności co najmniej po-

łowy liczby delegatów. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu WZHT podejmuje WZD i określa sposób likwidacji oraz cel na jaki 

przeznaczony zostanie majątek WZHT. 

3. Prawo wiążącej interpretacji statutu przysługuje WZD. 

4. Prawo wiążącej interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów oraz innych niż statut aktów 

wewnętrznych obowiązujących w WZHT przysługuje Zarządowi. 

5. WZD jest uprawnione do zmiany uchwał w przedmiocie interpretacji aktów, o których mowa 

w ust. 4 powyżej, podjętych przez Zarząd.  
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6. Uchwały WZD zmieniające uchwały Zarządu w przedmiocie interpretacji aktów, o których 

mowa w ust. 4 powyżej, nie mogą mieć mocy wstecznej.  

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 38 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem 

tego terminu WZHT uzyskuje osobowość prawną. 

 

 

 

 

 

 

 

  


