
POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA TRAWIE  

Uchwała nr 29 

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie 
z dnia 01.09.2021 roku 

w sprawie badań lekarskich w sezonie 2021/2022 

§ 1 

1. Prezydium Zarządu PZHT, postanawia uchylić uchwały dotyczące badań lekarskich oparte na 
rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
2. Prezydium Zarządu PZHT, postanawia, iż każda osoba posiadająca licencję uprawniającą do gry w 
hokej na trawie i uczestnicząca w rozgrywkach organizowanych przez PZHT, zobowiązana jest posiadać 
aktualną zdolność lekarska zgodnie z ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom 
orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich 
niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. 

§ 2 

Zmiany wywołane niniejszą uchwałą wchodzą w życie z dniem podjęcia. 

         Za Prezydium Zarządu: 

Piotr Wilkoński 

POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA TRAWIE  



Uchwała nr 30 

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie 
z dnia 01.09.2021 roku 

w sprawie badań lekarskich w sezonie 2021/2022 

§ 1 

1. Prezydium Zarządu PZHT, postanawia przyjąć regulamin licencji trenerskich zgodnie z załączonym 
tekstem regulaminu. 

§ 2 

Zmiany wywołane niniejszą uchwałą wchodzą w życie z dniem podjęcia. 

         Za Prezydium Zarządu: 

Piotr Wilkoński 

POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA TRAWIE  

Uchwała nr 31 



Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie 
z dnia 01.09.2021 roku 

w sprawie wniosku o dodatkowe finansowanie i organizację szkolenia w grupach seniorskich. 

§ 1 

Prezydium Zarządu PZHT podjęło uchwałę o udzieleniu zgody Sekretarzowi Generalnemu wraz z 
Główną Księgową, na złożenie wniosków o zawarcie umów na dofinansowanie ze środków budżetu 
państwa, w tym do zatwierdzenia wszelkich akcji na jakie zostaną przeznaczone środki finansowe. 

§ 2 

Zmiany wywołane niniejszą uchwałą wchodzą w życie z dniem podjęcia. 

         Za Prezydium Zarządu: 

Piotr Wilkoński 
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