STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU
UNIHOKEJA
uchwalony na
Walnym
Zjeździe Delegatów
w dniu 16 maja 2015 roku

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
1. Polski Związek Unihokeja, w skrócie PZU, zwany dalej "Związkiem", jest polskim związkiem
sportowym działającym w oparciu o niniejszy statut, zwany dalej Statutem zgodnie z powszechnie
obowiązującym prawem w szczególności z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami), w sprawach nieuregulowanych
w ustawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy "Polish Floorball Federation".
§2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gdańsk.
2. Dla realizacji swoich celów Związek może tworzyć Biura Związku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji swoich celów Związek może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Związek jest zarejestrowany, posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentującym dyscyplinę
unihokej w kraju i za granicą.
2. Uprawnienia innych podmiotów w powyższym zakresie wynikać mogą wyłącznie z upoważnienia
udzielonego przez Związek.
3. Związek może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
4. Polski Związek Unihokeja ma wyłączne prawo do:
4.1. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar
Polski w unihokeju,
4.2. ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek,
4.3. powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy,
4.4. reprezentowania unihokeja w międzynarodowych organizacjach sportowych.
5. Związek jest członkiem International Floorball Federation (IFF), w związku z czym Związek, a także
jego ligi i kluby, zawodnicy i działacze unihokeja mają obowiązek odpowiedniego respektowania
statutów, przepisów i decyzji IFF.
6. Związek działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
akty wewnętrzne określające jego działalność.
§4
1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym
lub podobnym profilu działania.
2. Związek może tworzyć albo być uczestnikiem organizacji gospodarczych krajowych i zagranicznych.
3. Związek, jako krajowy przedstawiciel unihokeja - sportu będącego członkiem światowej rodziny
olimpijskiej, respektuje wszelkie zapisy wynikające z Karty Olimpijskiej MKOl.
§5
1. Związek używa pieczęci. znaków i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
2. Znakiem Związku są dwa kije do unihokeja (górny czerwony, dolny biały) umieszczone w kole na
biało - czerwonym tle, pomiędzy którymi znajduje się biała piłeczka do unihokeja. Na łuku w górnej,
białej części znajduje się napis ,,Polski Związek Unihokeja 1995”.

3. Flagą Związku jest kwadrat w kolorze białym, z centralnie umieszczonym znakiem Związku.
§6
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Związek może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
3. Związek może prowadzić swoją działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze oraz
swoich członków, którym może także powierzać wykonywanie zleconych zadań publicznych.

ROZDZIAŁ 2
Cele i sposoby działania
§7
1. Celem Związku jest:
1.1. organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój unihokeja w Polsce,
1.2. przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym,
1.3. reprezentowanie interesów unihokeja w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
1.4. podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju unihokeja w formie amatorskiej,
profesjonalnej i sportu niepełnosprawnych,
1.5. prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie sportu, promocji zdrowia oraz
ochrony środowiska,
1.6. ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, zawodników, trenerów,
instruktorów, statystyków, członków sztabów szkoleniowych, medycznych, menedżerów,
sędziów i działaczy,
1.7. organizowanie akcji charytatywnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych dla
członków Polskiego Związku Unihokeja,
1.8. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
1.9. podejmowanie działań mających na celu promocję i organizację wolontariatu",
1.10. rozwijanie kontaktów międzynarodowych pomiędzy związkami, federacjami, klubami,
stowarzyszeniami oraz ośrodkami sportu.
2. Dla osiągnięcia celów o których mowa w pkt. 1.1-1.10 Związek może podejmować uchwały i decyzje
wiążące członków Związku, inne organizacje działające w unihokeju, zawodników, trenerów,
instruktorów menedżerów, sędziów i działaczy unihokeja, a także podejmować działania związane
z pozyskiwaniem środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.
§8
1. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.1. opracowanie kierunków i programów rozwoju unihokeja w kraju,
1.2. prowadzenie szkolenia i doskonalenia kadry trenersko – instruktorskiej we współdziałaniu
z odpowiednimi instytucjami i organizacjami oraz wydawanie w tym zakresie odpowiednich
licencji,
1.3. profesjonalizację współzawodnictwa sportowego w najwyższych klasach rozgrywkowych,
1.4. współpracę z Wojewódzkimi Związkami, regionalnymi i ponadregionalnymi stowarzyszeniami
kultury fizycznej,
1.5. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubów
sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich Statutu,
regulaminów oraz innych przepisów i zasad regulujących uprawianie sportu,
1.6. opracowywanie zasad oraz nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we
współzawodnictwie sportowym,
1.7. reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz
organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
1.8. szkolenie zawodników i realizację całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom
licencji na uprawienie sportu,
1.9. określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników,

1.10. szkolenie i doskonalenie kwalifikacji sędziów, określanie niezbędnych warunków, jakie należy
zapewnić sędziom sportowym dla umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego
oraz przyznawanie licencji sędziego sportowego,
1.11. określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to
postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i wysokość
wymierzanych kar,
1.12. prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez opracowywanie planów i kierunków szkolenia
oraz doszkalania osób związanych z unihokejem, w tym trenerów, instruktorów, sędziów,
zawodników, menedżerów, licencjonowanych organizatorów imprez, działaczy społecznych
i pracowników etatowych oraz weryfikację metod szkolenia przy współpracy z instytucjami
i uczelniami zajmującymi się problematyką unihokeja,
1.13. utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki
informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Związku,
1.14. podejmowanie działań służących pozyskiwaniu różnorodnych środków finansowych w tym
funduszy unijnych na realizację celów i zadań statutowych,
1.15. zgłaszanie kandydatów do prac w Komisjach IFF,
1.16. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z unihokejem,
1.17. podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczeniu środków finansowych
na realizację celów i zadań statutowych Związku,
1.18. realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Związku, zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów, działaczy unihokeja i pracowników Związku w związku z ich codzienną
działalnością na rzecz Związku, poprzez ponoszenie kosztów:
1.18.1. ubezpieczenia zawodników powoływanych do zespołów reprezentacyjnych,
1.18.2. organizacji Walnego Zgromadzenia Związku, posiedzeń, narad, konferencji i innych
spotkań okazjonalnych realizowanych przez Związek dla członków statutowych organów
Związku oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów, licencjonowanych
organizatorów imprez i działaczy unihokeja oraz pracowników Związku, w tym także m.in.
kosztów wynajęcia lokali, zakwaterowania uczestników,
obsługi technicznej i usług
gastronomicznych,
1.18.3. zakupu ubiorów i strojów dla osób realizujących cele statutowe Związku związane
reprezentowaniem go w kontaktach zewnętrznych,
1.18.4. zakupu zwyczajowo przyjętych okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych imieniu
Związku,
1.18.5. nagród oraz nieodpłatnego przekazywania proporczyków, koszulek, gadżetów i podobnych
prezentów dla członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, działaczy
i pracowników Związku
1.19. popularyzację unihokeja poprzez:
1.19.1. nieodpłatne przekazywanie osobom trzecim proporczyków, koszulek, gadżetów
i podobnych prezentów,
1.19.2. finansowanie i współfinansowanie organizacji konferencji , seminariów, narad
szkoleniowych i metodyczno-szkoleniowych przeprowadzonych na rzecz rozwoju
i popularyzacji unihokeja,
1.20. ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy,
menedżerów, licencjonowanych organizatorów imprez oraz pracowników Związku,
1.21. prowadzenie działalności związanej z promocją i organizacją imprez sportowych na powietrzu
i w halach w unihokeju,
1.22. prowadzenie działalności reklamowej związanej z unihokejem,
1.23. ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją celów statutowych Związku,
1.24. podejmowanie działań na rzecz rozwoju unihokeja jako sportu osób niepełnosprawnych
poprzez organizację i pomoc w organizacji rozgrywek oraz współpracę z innymi organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Zarząd Związku w drodze uchwał może zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1, swoim
członkom, Wojewódzkim Związkom Unihokeja oraz osobom trzecim.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie Związku

§9
1. Związek zrzesza członków:
1.1. zwyczajnych,
1.2. honorowych,
1.3. wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym mogą być:
2.1. kluby sportowe,
2.2. Okręgowe Związki Unihokeja zrzeszające kluby sportowe, inne organizacje i stowarzyszenia
sportowe działające w zakresie unihokeja posiadające osobowość prawną, której statut, umowa
albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w unihokeju.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla kraju, Związku lub sportu polskiego.
4. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna popierająca cele Związku
i wspierające go materialnie.
5. Klub sportowy będący członkiem Związku uczestniczy we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez ten Związek.
§ 10
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.1. uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Walnych Zjazdach Delegatów Polskiego Związku
Unihokeja, którzy to delegaci mogą wybierać i być wybierani do władz Związku,
1.2. zgłaszać postulaty i wnioski do władz Związku,
1.3. korzystać z pomocy Związku oraz uprawnień wynikających ze statutu i działalności Związku.
2. Członkowie honorowi mają prawo:
2.1. uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zjazdach Delegatów Polskiego Związku Unihokeja,
2.2. być wybierani do władz Związku,
2.3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
3.1. uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym w Walnych Zjazdach Delegatów
Polskiego Związku Unihokeja, którzy to przedstawiciele mogą być wybierani do władz Związku,
3.2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku.
§ 12
Wszyscy członkowie Związku niezależnie od ich statusu mają obowiązek:
1. dbania o dobre imię Związku i szanowanie jego imienia,
2. dbanie o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy, sędziów, zawodników,
trenerów, instruktorów, statystyków, członków sztabów medycznych oraz pracowników
zatrudnionych w unihokeju,
3. przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w unihokeju,
4. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego unihokeja w Polsce,
5. opłacania składek członkowskich, od tego obowiązku zwolnieni są członkowie honorowi,
6. prowadzenia aktualnego rejestru swoich członków (dotyczy tylko Wojewódzkich Związków Unihokeja
i klubów),
7. nie utrzymywania żadnych relacji natury sportowej z podmiotami nie uznanymi przez Związek oraz
z członkami, którzy są zawieszeni lub wykluczeni w prawach członkostwa.
§ 13
1. Utrata członkostwa w Związku następuje w przypadku:
1.1. wystąpienia ze Związku na własne żądanie - zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku,
1.2. likwidacji lub rozwiązania się członka Związku,

1.3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego statutu.
2. Zarząd może wykluczyć Członka Związku w przypadku zalegania z opłatą składek przez okres 1 roku,
pomimo wezwania do ich uiszczenia.
3. Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu, stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.
§ 14
1. Członek Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu może być zawieszony
w prawach członkowskich przez Zarząd Związku.
2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu, stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.
3. Członek Związku zawieszony w prawach członkowskich nie korzysta ze swoich praw określonych
w niniejszym Statucie.

ROZDZIAŁ 4
Władze Związku
§ 15
Władzami Związku są:
1. Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja,
2. Zarząd Związku,
3. Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Unihokeja.
§ 16
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Funkcję prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
3. Członek Zarządu nie może:
3.1. łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego Związku,
3.2. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ten
Związek jego zadań statutowych,
3.3. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
4. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów,
§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1.1. uchwalenie głównych kierunków działania Związku,
1.2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Związku,
1.3. udzielanie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
1.4. wybór Prezesa Związku, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
1.5. nadawanie godności członka honorowego Związku,
1.6. uchwalanie zmian w statucie Związku,
1.7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
1.8. ustalenie ilości członków Zarządu Związku,
1.9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku,
1.10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną
Związku,
1.11. coroczne rozpatruje sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności Zarządu oraz
sprawozdanie finansowe, ocenione przez biegłego rewidenta,
1.12. Walny Zjazd Delegatów Związku uchwala regulamin dyscyplinarny,

2. W przypadku nie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, jego członkom nie przysługuje
bierne prawo wyborcze do Zarządu następnej kadencji.
§ 18
1. W Walnych Zjazdach Delegatów uczestniczą z czynnym i biernym prawem wyborczym delegaci
wybrani przez członków zwyczajnych Związku.
2. Każdemu z członków zwyczajnych Związku przysługuje prawo delegowania jednego delegata na
Walny Zjazd Delegatów Związku.
3. Pozostali delegaci wybierani są przez zebrania członków Wojewódzkich Związków. Liczba mandatów
uzależniona jest od liczby klubów mających siedzibę na terenie Wojewódzkiego Związku i wynosi:
3.1. W przypadku klubów szczebla centralnego tj. seniorzy i seniorki:
3.1.1. od 1 do 5 klubów - 1 mandat,
3.1.2. od 6 do 10 klubów - 2 mandaty,
3.1.3. od 11 do 15 klubów - 3 mandaty
3.1.4. od 16 do 20 klubów - 4 mandaty
3.1.5. 21 klubów i więcej – 5 mandatów
3.2. W przypadku klubów biorących udział w rozgrywkach klas niższych tj. juniorów i juniorek
starszych, juniorów i juniorek młodszych, młodzików i młodziczek oraz dzieci – dziewcząt
i chłopców dodatkowo:
3.2.1. od 1 do 20 klubów - 1 mandat,
3.2.2. od 21 do 40 klubów - 2 mandaty,
3.2.3. 41 klubów i więcej – 3 mandaty
4. Liczba klubów zostaje określona według stanu na dzień pierwszego stycznia danego roku
kalendarzowego.
§ 19
O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ilości delegatów w pierwszym
wyznaczonym terminie oraz bez względu na ilość delegatów w drugim wyznaczonym terminie.
§ 20
Zarząd Związku zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu
Delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 21
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany:
1.1. przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy,
1.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku,
1.3. na wniosek co najmniej połowy ilości członków Związku,
1.4. na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Związku.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie 3 miesięcy
od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Zarząd Związku zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu Delegatów co najmniej 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Delegatów.
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, na którym dokonano wyboru nowych władz, nie przedłuża
kadencji władz.
§ 22
1. Zarząd Związku składa się z 5 - 16 członków, stosownie do uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
2. W skład Zarządu Związku wchodzi Prezes Związku, wiceprezes, Sekretarz Generalny Związku oraz
pozostali członkowie Zarządu Związku.
3. Członkowie Zarządu w ilości 5 - 16 wybierani są przez Walny Zjazd Delegatów. Prezes Związku
wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.
4. Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego wybiera Zarząd Związku spośród swoich członków.

§ 23
Do
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kompetencji Zarządu Związku należy:
realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
uchwalanie rocznych planów działania i budżetu Związku,
opracowywanie i uchwalanie regulaminów Związku,
współdziałanie z klubami sportowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi Związku,
powoływanie, rozwiązywanie i ocena działalności Wydziału Sędziowskiego, Wydziału Gier
i Dyscypliny, Wydziału Szkolenia oraz innych jednostek organizacyjnych,
zatwierdzanie regulaminów określających funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Związku,
rozstrzyganie odwołań od postanowień Okręgowych Związków Unihokeja i innych jednostek
organizacyjnych Związku,
opracowywanie i uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,
podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
§ 24

Do
1.
2.
3.
4.

kompetencji Prezesa należy:
realizowanie uchwał Zarządu Związku,
prowadzenie bieżącej działalności Związku,
reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
występowanie z wnioskami w sprawie:
4.1. finansowania działalności Związku,
4.2. szkolenia kadry trenersko - instruktorskiej i sędziowskiej,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
6. reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach unihokeja,
7. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Związku
§ 25
Sekretarz Generalny organizuje i prowadzi bieżącą działalność biura Zarządu Związku oraz
przygotowuje projekty uchwał Zarządu Związku.
§ 26
1. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Posiedzenia Zarządu Związku zwołuje Prezes Związku lub Wiceprezes wraz z Sekretarzem.
3. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków tych organów.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna Związku jest powołana do przeprowadzenia kontroli całokształtu działalności
Związku co najmniej raz w roku ciągu kadencji ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej. Komisja Rewizyjna Związku bada działalność Związku pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 członków w tym, Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosek w sprawie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Związku.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli i żądania wyjaśnień.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem
doradczym.
§ 28

W przypadku zmniejszenia się ilości członków Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej Związku
organom tym przysługuje prawo dokooptowania do swych składów nowych członków z tym, że ich ilość
nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.
§ 29
1. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
2. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscyplinarne
i regulaminowe władz Związku związane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego,
3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo:
3.1. żądać udostępnienia odpisów uchwał władz Związku oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień
dotyczących działalności Związku,
3.2. dokonywać kontroli Związku.
4. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest objęta działalność Związku pod względem
zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.
5. W zakresie wykorzystania środków publicznych kontrola prowadzona jest pod względem legalności,
celowości, gospodarności i rzetelności.

ROZDZIAŁ 5
Okręgowe Związki Unihokeja
§ 30
1. Okręgowe Związki Unihokeja rejestrują się jako związki stowarzyszeń.
2. Na obszarze danego województwa może działać tylko jeden Okręgowy Związek Unihokeja.
3. Okręgowe Związki Unihokeja zrzeszają wszystkie kluby sportowe mające swoją siedzibę na obszarze
danego województwa, których przedmiotem działalności statutowej jest uprawianie dyscypliny
unihokej.
4. Okręgowy Związek Unihokeja samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność

ROZDZIAŁ 6
Nagrody i wyróżnienia
§ 31
Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania działaczy, trenerów, sędziów i zawodników
zasłużonych dla rozwoju unihokeja w Polsce.
§ 32
Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych zawodnikom,
trenerom, działaczom i sędziom.
§ 33
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy
wewnętrzne Związku oraz ogólnie obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ 7
Kary
§ 34

1. Związek ma prawo nakładania kar na:
1.1. członków Związku,
1.2. zawodników,
1.3. trenerów i instruktorów,
1.4. sędziów,
1.5. działaczy.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaje kar określa regulamin uchwalony przez Walny
Zjazd Delegatów

ROZDZIAŁ 8
Majątek i fundusze Związku
§ 35
Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 36
1. Majątek Polskiego Związku Unihokeja powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Polskiego Związku Unihokeja oraz
z ofiarności publicznej.
2. Polski Związek Unihokeja, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Polski Związek Unihokeja może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Polskiego Związku
Unihokeja służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków
§ 37
Dla ważności oświadczeń woli Związku, wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród
następujących: Prezesa Związku, Wiceprezesa lub Sekretarza Generalnego Związku.

ROZDZIAŁ 9
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walny Zjazd
Delegatów większością 2/3 w obecności co najmniej połowy ilości uprawnionych delegatów.
§ 39
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza w drodze decyzji, Statut Polskiego
Związku Unihokeja oraz jego zmiany, które Polski Związek Unihokeja przedstawia niezwłocznie po ich
uchwaleniu.
§ 40
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie
majątek Związku.
§ 41
Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

