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STATUT
POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA HOKEJOWEGO
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.

§1
Poznańskie Towarzystwo Hokejowe, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, niezależnym,
samorządnym i trwałym stowarzyszeniem.
Towarzystwo jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U.
2010 Nr 127 poz. 857 z późn. zm.).

§2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Towarzystwo używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym
profilu działania.
§5
Towarzystwo jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.
§6
Towarzystwo działa zgodnie z ustawą o sporcie, prawem o stowarzyszeniach, ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie i innymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem. Przestrzega
ponadto przepisów organizacji, których jest członkiem.

1.
2.

§7
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
Celem Towarzystwa jest popularyzacja i rozwój hokeja na lodzie we wszystkich kategoriach wiekowych.
§9
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1.

Organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie nauki jazdy na łyżwach oraz hokeja na lodzie.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Opracowywanie i realizowanie planów działania, kierunków szkolenia sportowego.
Rozpowszechnianie wiedzy o tradycji i współczesnych trendach obowiązujących w hokeju na lodzie.
Uczestnictwo zawodników Towarzystwa w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski
Związek Hokeja na Lodzie oraz Federacji Międzynarodowych.
Organizację turniejów, memoriałów, itp. rozgrywanych zgodnie z przepisami i regulaminami
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie oraz Federacji Międzynarodowych.
Wspieranie inicjatyw zmierzających do popularyzacji hokeja wśród dzieci i młodzieży szkolnej
(organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie nauki jazdy na łyżwach, pomoc przy organizacji
turniejów, spotkań z zawodnikami, konkursów, plebiscytów, itp.).
Organizowanie i prowadzenie:
1) Szkolenia zawodników
2) Szkolenia kandydatów na instruktorów hokeja na lodzie
3) Kontaktów sportowych z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi o podobnym
profilu działania
Korzystanie z pomocy fachowej i materialnej fundacji gospodarczych oraz innych organizacji
społecznych i gospodarczych a także środków publicznych

§ 9a
Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w § 9 powyżej
nieodpłatnie. Towarzystwo nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 9b
Towarzystwo nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi",
2. Przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe."
§ 9c
W stosunku do działalności pożytku publicznego wskazanej w § 9 powyżej Towarzystwo prowadzi
wyłącznie jako dodatkową działalność gospodarczą, w zakresie:
1. sprzedaży pamiątek klubowych;
2. świadczenie usług promocyjnych i reklamowych na rzecz sponsorów;
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3.

organizowanie i prowadzenie obozów sportowych dla zawodników hokejowych wszystkich kategorii
wiekowych.
Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków. Towarzystwo rozpocznie prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wskazanym powyżej od dnia uzyskania wpisu we właściwym rejestrze Krajowego
Rejestru Sądowego, jednak nie wcześniej niż dnia 03.08.2015 .

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających

1.

2.

3.

4.

1.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która popiera działalność Towarzystwa i aktywnie
współdziałała na rzecz realizacji zadań statutowych oraz zgłosiła pisemną deklarację. Członków
zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa, na podstawie oceny dotychczasowej działalności oraz
opinii jednej osoby wprowadzającej (członka Towarzystwa). Odmowa przyjęcia wymaga uzasadnienia
na piśmie. Od podjętej decyzji Zarządu kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków Towarzystwa – w przeciągu 7 dni od daty pisemnego dostarczenia uzasadnienia.
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być również wszyscy zawodnicy klubu. Czynne prawo
wyborcze przysługuje jednak tylko tym zawodnikom, którzy ukończyli 18 lat. Drużyna seniorów oraz
drużyny młodzieżowe mogą być reprezentowane na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa na
zasadzie: 1 delegat na dziesięciu zawodników poszczególnych drużyn.
Członkami honorowymi są osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla hokeja na lodzie.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków, za
wybitne zasługi, może nadać członkowi honorowemu tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa,
zwłaszcza osobom, które swoją długoletnią działalnością lub szczególnymi osiągnięciami pomogły w
realizacji celów i zadań Towarzystwa.
Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które stale lub jednorazowo (w
znaczący sposób) świadczą na rzecz Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje zarząd
Towarzystwa i prowadzi listę czynnych członków wspierających.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) Czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
2) Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa.
3) Brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa.
4) Wprowadzania i opiniowania nowych członków klubu.
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2.
3.

1.

2.
3.

Członkowie honorowi Towarzystwa posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem
czynnego prawa wyborczego.
Członkowie wspierający Towarzystwa mają prawo zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz
Towarzystwa.
§ 13
Członkowie zwyczajni Towarzystwa, zawodnicy, kadra trenerska, instruktorzy oraz działacze są
zobowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów i zadań Towarzystwa.
2) przestrzegania przepisów prawa o stowarzyszeniach, postanowień statutu, regulaminów i uchwał
władz Towarzystwa.
3) poddania się jurysdykcji uprawnionych organów w sprawach wynikających z działalności
Towarzystwa.
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej
przez Walne Zebranie Członków.
Członkowie honorowi oraz wspierający mają obowiązki wynikające z zapisu zawartego w § 13, pkt 1a
i 1b
§ 14

Członkowstwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie, z dniem przyjęcia wystąpienia przez Zarząd Towarzystwa.
2. Rozwiązania Towarzystwa.
3. Wykreślenia członka
4. Wykluczenia członka

1.

2.

1.
2.
3.

§ 15
Wykreślenie członka z rejestru członków zwyczajnych, honorowych i wspierających następuje w
przypadku:
1) rozwiązania osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
2) nie uczestniczenia w działalności statutowej Towarzystwa przez okres 6 miesięcy.
3) nie opłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
Wykluczenie członka z rejestrów członków zwyczajnych, honorowych i wspierających następuje w
przypadku:
1) uporczywego naruszania podstawowych obowiązków członkowskich,
2) umyślnego działania na szkodę Towarzystwa.
§ 16
Ustanie członkowstwa na skutek wystąpienia stwierdza Zarząd Towarzystwa na podstawie uchwały.
Wykreślenia i wykluczenia członka dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie uchwały.
Od uchwał Zarządu dotyczących stosunku członkowstwa, członkom Towarzystwa przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia
postanowień uchwały. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zebranie
Członków.
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1.

2.

§ 16a
Członkowie Towarzystwa oraz osoby szczególnie wspierające jego działalność, za szczególne zasługi
dla hokeja na lodzie, aktywną działalność, uzyskane osiągnięcia i wyniki sportowe oraz za wzorowe
wykonywanie swoich obowiązków mogą być wyróżnieni i nagrodzeni:
1) złotą, srebrną lub brązową odznaką zasłużonego dla PTH,
2) dyplomem lub pisemnym podziękowaniem Zarządu Klubu,
3) nagrodą rzeczową.
Decyzje w sprawie wyróżnień i nagród wymienionych w ust. 1 podejmuje Zarząd Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 17
1.

Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Towarzystwa,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Szczegółowy zakres i zasady działania władz Towarzystwa określają regulaminy i uchwały przyjęte
przez Walne Zebranie Członków.
3. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.
4. Zarząd i Komisję rewizyjną wybiera, w głosowaniu tajnym, Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
5. Prezesa Zarządu wybiera, w głosowaniu jawnym, Zarząd Towarzystwa spośród wybranych członków
Zarządu, na swoim pierwszym posiedzeniu.
6. W przypadku ustąpienia Prezesa lub Członka Zarządu w toku kadencji, Zarządowi przysługuje prawo
wyboru nowego Prezesa spośród wybranych członków Zarządu.
7. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo zmienić swój skład w trakcie trwania kadencji, tylko i
wyłącznie w formie uzupełnienia składu osobami będącymi członkami zwyczajnymi Towarzystwa.
8. Zarząd Towarzystwa może uzupełnić swój skład o nowych członków, jednakże w ilości nie większej
niż określa to Statut Towarzystwa.
9. Zarząd Towarzystwa może podejmować uchwały przewidziane dla kompetencji Zarządu, bez
potrzeby zwoływania Walnego Zebrania Członków.
10. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo skreślenia ze swojego składu członków, którzy nie biorą
aktywnego udziału w ich pracach, bądź członków naruszających w sposób szczególny jakikolwiek z
przepisów dotyczących działalności Towarzystwa.
11. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków na zasadach
określonych w § 16, pkt. 3.
12. W przypadku równej ilości głosów podczas posiedzenia Zarządu, decydujący głos przysługuje
Prezesowi Zarządu Towarzystwa.
§ 18
Jeżeli Statut lub obowiązujące regulaminy nie stanowią inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Prezesa Zarządu Towarzystwa.
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 19
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. W obradach Walnego Zebrania Członków
mogą brać udział: członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający oraz w miarę możliwości zaproszeni przez
Zarząd gościa a także kandydaci na członków. Do jego zakresu działania należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Towarzystwa.
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi za okres poprzedniej kadencji.
4. Wybór władz Towarzystwa.
5. Nadawanie godności honorowych.
6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
7. Uchwalanie planów działalności i planów finansowych Towarzystwa przedstawionych przez Zarząd.
8. Uchwalenie Statutu i jego zmian, przy czym wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności
co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby członków Towarzystwa. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga
głos Prezesa Zarządu Towarzystwa.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz majątku trwałego
Towarzystwa.
10. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków i jego komisji, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa.
12. Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu finansowego.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do innych kompetencji władz Towarzystwa i
wniosków wniesionych dodatkowo pod obrady Walnego Zebrania Członków.

1.
2.

3.

4.
5.

1.

2.

§ 20
Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Prezesa Zarządu
lub upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu, najpóźniej miesiąc po sporządzeniu rocznego
sprawozdania z działalności Towarzystwa oraz bilansu finansowego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez Zarząd inny
członek Zarządu na:
1) wniosek Zarządu Towarzystwa.
2) wniosek Komisji Rewizyjnej.
3) pisemny wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien zawierać uzasadnienie
oraz proponowany porządek obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia
zgłoszenia wniosku.
§ 21
Informacja o Walnym Zebraniu Członków powinna być doręczona lub opublikowana w środkach
masowego przekazu wraz z proponowanym porządkiem obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem
Zebrania.
Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu, lecz co najmniej
po upływie 1 godziny, co należy podać w informacji lub zawiadomieniu o Zebraniu. Uchwały i decyzje
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podjęte w trakcie obrad prowadzonych w drugim terminie nabierają mocy prawnej i wykonawczej,
bez względu na ilość przybyłych członków Towarzystwa.

1.
2.

§ 22
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Towarzystwa.
ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 23
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa.
2. Członkowie Zarządu Towarzystwa wybierani są przez Walne Zebranie Członków.
3. W razie ustąpienia Prezesa w toku kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa
spośród wybranych członków Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Oświadczenia w imieniu Towarzystwa składa Prezes wraz z innym członkiem Zarządu lub dwóch
upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu.
3. Uchwalanie regulaminów obowiązujących w Towarzystwie.
4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
5. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Uchwalanie planów działalności i planów finansowych Towarzystwa.
8. Podejmowanie uchwał dotyczących transferów zawodników.
9. Prawo do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz oraz podpisywania umów cywilno-prawnych
przysługuje Prezesowi Zarządu oraz osobie upoważnionej przez Zarząd.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków,
w tym Prezesa. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Towarzystwa.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 26
Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa. Do zakresu jej działalności
należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w szczególności finansowej, która powinna być
przeprowadzona przynajmniej raz w roku.
2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.
3. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

1.
2.

§ 27
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:
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a) nie jest członkiem Zarządu Towarzystwa,
b) nie pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub
przestępstwo skarbowe

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

1.
2.

§ 28
Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze, akcje, udziały w spółkach,
papiery wartościowe oraz środki trwałe.
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) wpływy pochodzące z pomocy fundacji i innych organizacji gospodarczych i społecznych,
4) inne dochody.

§ 29
Zasady działalności finansowej Towarzystwa określają przepisy ogólne.

ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

§ 30
W przypadku zaistnienia przyczyn wskazujących na konieczność rozwiązania Towarzystwa, Walne
Zebranie Członków powołuje Komisję w celu analizy ekonomicznej oraz przedstawienia wniosków co
do dalszego funkcjonowania Towarzystwa.
Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa, podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych Towarzystwa, uprawnionych
do głosowania.

§ 31
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek
Towarzystwa.
§ 32
Uchwalanie zmian w statucie oraz rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zostało
to zgłoszone w porządku obrad.
§ 33
Oświadczenie w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: Prezes Towarzystwa lub inny
członek Zarządu oraz główny księgowy.

Strona 8 z 9

Poznańskie Towarzystwo Hokejowe
ul. Konopnickiej 6/2, 60-771 Poznań
Tel. 510 861 494, 509 236 015
www.pth-hokej.pl, e-mail: biuro@pth-hokej.pl

§ 34
Prawo interpretacji Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa.
§ 35
Powyższy tekst statutu jest trzecią poprawką Statutu założycielskiego i przyjęty został przez Walne
Zebranie Członków Towarzystwa w Poznaniu, w dniu 8 czerwca 2015 roku.
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