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Statut Polskiego Związku Golfa 
 

ROZDZIAŁ I 
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 

 
§ 1. [Nazwa Związku] 
Polski Związek Golfa (ang. „Polish Golf Union”), zwany dalej "Związkiem" jest polskim 
związkiem sportowym.  
 
§ 2. [Teren działania, siedziba władz] 
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Warszawa. 
 
§ 3. [Status Związku i definicje]  
1. Związek jest dobrowolną, samorządną organizacją działającą w oparciu o zrzeszonych w 

nim członków. Czas trwania Związku jest nieograniczony.  
2. Definicje: 

a) „Związek” – Polski Związek Golfa. Nazwa skrócona: PZG. 
b) „klub golfowy” – członek zwyczajny Związku spełniający wymogi określone w   

niniejszym Statucie, działający w formie prawnej przewidzianej dla klubu sportowego.  
c) „licencja PZG” – karta handicapowa lub inny dokument wydawany przez PZG 

uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie w sporcie golfowym.   
 
§ 4. [Osobowość prawna i podstawy prawne działania] 
1. Związek jest polskim związkiem sportowym i posiada osobowość prawną.  
2. Związek działa na podstawie niniejszego Statutu, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz 

na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.   
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i środki działania 

 
§ 5. [Cele Związku]  
Celem Związku jest: 
1. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w golfie amatorskim i zawodowym. 
2. Popularyzacja, promowanie i rozwój golfa. 
3. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Związku. 
4. Działalność szkoleniowa w zakresie sportu golfowego.  
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
 
§ 6. [Sposób realizacji celów]  
Cele Związek realizuje poprzez: 
1. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu golfowego w Polsce. 
2. Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem reguł golfa zatwierdzanych przez R&A Rules 

Ltd, postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, a także 
przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących w sporcie golfowym. 
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3. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz 
o Puchar Polski w golfie. 

4. Ustanawianie i realizację reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek. 

5. Reprezentowanie polskiego golfa w międzynarodowych organizacjach sportowych. 
6. Powoływanie kadry narodowej oraz przygotowywanie jej do uczestnictwa we 

współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do igrzysk olimpijskich, mistrzostw 
świata i mistrzostw Europy.  

7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której wszystkie dochody przeznaczone będą 
na wspieranie działalności statutowej Związku. 

8. Promowanie działalności obiektów sportowych służących uprawianiu sportu golfowego. 
9. Udzielanie klubom golfowym wsparcia w przedmiocie organizowania ich działalności, 

opracowywania statutów oraz innych spraw organizacyjnych. 
10. Prowadzenie ewidencji zawodników, osób prowadzących szkolenie oraz sędziów i 

rejestrację wyników współzawodnictwa sportowego w golfie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

11. Wydawanie dokumentów uprawniających członków klubów golfowych zrzeszonych w 
PZG do gry na polach golfowych w Polsce i zagranicą oraz nadawanie licencji 
zawodniczych, sędziowskich i trenerskich. 

12. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.  
 

ROZDZIAŁ III 
Członkostwo Związku 

 
§ 7. [Członkostwo Związku]  
1. Członkowie Związku dzielą się na:  

a) zwyczajnych,  
b) wspierających, 
c) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać: 
a) działający w Polsce klub golfowy,   
b) stowarzyszenie zrzeszające golfistów zawodowych. 

3. Klub Golfowy uprawniony do ubiegania się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych 
Związku, musi zrzeszać co najmniej 15 osób fizycznych, posiadających licencję PZG lub 
równoważny dokument innego narodowego związku golfa.  

4. Członkiem zwyczajnym Związku może być podmiot, który spełnia następujące warunki: 
a) akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegana Statutu, uchwał i regulaminów Związku, 
b) uznaje zwierzchność sportową i dyscyplinarną Związku, 
c) zobowiązuje się do przestrzegania zasady wyboru swoich władz sportowych i 

dyscyplinarnych, z zastrzeżeniem, iż bierne i czynne prawo wyborcze mogą posiadać   
   wyłącznie osoby z ważną licencją PZG, 

d) zobowiązuje się do przestrzegania zasady rozdziału władz wykonawczych i 
dyscyplinarnych oraz zasady dwustopniowości władzy dyscyplinarnej,  

e) zobowiązuje się do posiadania organów władzy sportowej, którymi w przypadku 
klubu golfowego muszą być co najmniej kapitan sportowy oraz komisja handicapowa, 

f) zobowiązuje się do opłacania składek i opłat uchwalonych przez władze Związku. 
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5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna działająca na 
rzecz rozwoju, szkolenia, promocji golfa w Polsce lub poza jej granicami. 

6. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 
rozwoju sportu golfowego. Godność członka honorowego nadawana jest uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku. 

7. Przepisów § 7 ust. 3, 4 pkt. c)-e) nie stosuje się wobec stowarzyszenia golfistów 
zawodowych. 

 
§ 8. [Uzyskanie członkostwa] 
1. Podmioty, o których mowa w § 7 ust. 2 Statutu, ubiegające się o nadanie statusu członka 

zwyczajnego Związku, składają w tym celu – adresowany do Zarządu Związku – pisemny 
wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku. Do wniosku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim załącza się:  

a) pisemne zobowiązanie do przyjęcia i przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał 
Związku,  

b) egzemplarz statutu/regulaminu, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, przy czym 
dokument ten nie może pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszego 
Statutu,   

c) poświadczoną kopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru stowarzyszeń, KRS lub 
innego publicznego rejestru.  

2. Podmioty, o których mowa w § 7 ust. 5 Statutu, ubiegające się o nadanie statusu członka 
wspierającego Związku, składają w tym celu – adresowany do Zarządu Związku – 
pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków wspierających Związku. Do wniosku, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim załącza się:  

a) dokumentację wykazującą dotychczasową działalność na rzecz rozwoju, szkolenia, lub 
promocji sportu golfowego w Polsce bądź zagranicą,  

b) pisemne zobowiązanie do przestrzegania Statutu, regulaminów  i uchwał Związku,  
c) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych – poświadczoną kopię 

aktualnego wpisu do właściwego rejestru stowarzyszeń, KRS, lub ewidencji 
działalności gospodarczej lub innego publicznego rejestru.  

3. Nabycie praw członkowskich członka zwyczajnego Związku następuje z chwilą łącznego 
ziszczenia się następujących warunków:  

a) podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu do Związku,  
b) wniesienia opłaty wpisowej oraz rocznych opłat licencyjnych PZG. 

4. Nabycie praw członkowskich członka wspierającego następuje z chwilą podjęcia przez 
Zarząd Związku uchwały o przyjęciu danego podmiotu w poczet członków wspierających 
Związku. 

 
§ 9. [Wystąpienie ze Związku] 
Wystąpienie ze Związku odbywa się w trybie stosownego oświadczenia, złożonego na ręce 
Prezesa Zarządu listem poleconym w terminie do 31 grudnia danego roku. W przypadku 
niezachowania wskazanego terminu, oświadczenie o wystąpieniu ze Związku wywołuje 
skutki prawne z początkiem następnego roku kalendarzowego. Do chwili nastąpienia tego 
skutku, członek posiada wszelkie prawa i obowiązki, jakie wiążą się z członkostwem w 
Związku.   
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§ 10. [Utrata członkostwa]  
1. Utrata członkostwa zwyczajnego Związku następuje poprzez:  

a) rozwiązanie lub likwidację – członka Związku,  
b) zmniejszenie się liczby osób zrzeszonych w klubie golfowym poniżej 15 osób,   
c) pozbawienie członkostwa poprzez wykluczenie w drodze uchwały Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Związku, podjętej większością dwóch trzecich głosów 
delegatów uczestniczących w obradach, w przypadku dopuszczenia się, pomimo 
uprzedniego pisemnego upomnienia i wyznaczenia odpowiedniego terminu do 
usunięcia stwierdzonych uchybień, poważnego naruszenia reguł R&A Rules Ltd., 
Statutu, regulaminów lub uchwał Związku.  

2.  Członkostwo w Związku członka wspierającego lub honorowego, wygasa w przypadku:  
a) rezygnacji, dokonanej w formie pisemnej na ręce Prezesa Związku,  
b) pozbawienia członkostwa w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Związku, podjętej większością dwóch trzecich głosów obecnych, w przypadku 
naruszenia przez takiego członka Statutu Związku lub działania na szkodę Związku, 

c) rozwiązania lub likwidacji podmiotu (co do osób prawnych) lub śmierci (co do osób 
fizycznych). 

3. Od decyzji o pozbawieniu członkostwa, członek może odwołać się do Trybunału 
Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

 
§ 11. [Prawa członków]  
1.  Członkowie zwyczajni mają prawo do:  

a) brania udziału, z prawem głosu, w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku, za 
pośrednictwem delegatów;  

b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku;  
c) uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;  
d) wykonywania wszystkich innych praw członka Związku wynikających ze Statutu, 

regulaminów Związku i uchwał władz związku.   
2. Członek wspierający oraz honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Delegatów wyłącznie z głosem doradczym. Wszelkie inne prawa związane 
z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Delegatów zastrzeżone są wyłącznie dla członków 
zwyczajnych.  

 
§ 12. [Zobowiązania członków]  
1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do: 

a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu golfowego, 
b) przestrzegania Statutu i regulaminów Związku, uchwał władz Związku oraz przepisów 

obowiązujących w sporcie golfowym, 
c) regularnego wywiązywania się z opłat na rzecz Związku, a w szczególności składek 

członkowskich, według zasad określonych w Statucie i wysokości wynikającej z 
obowiązującej uchwały Walnego Zgromadzenia, 

d) przekazywania opłat licencyjnych według zasad określonych w Regulaminie 
Licencyjnym. 
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§ 13 [Zawieszenie członkostwa]   
1. Członek Zwyczajny Związku może być zawieszony uchwałą Zarządu Związku w prawach 

członkowskich na czas określony w przypadku naruszenia Statutu lub regulaminów i 
przepisów w stopniu niekwalifikującym do podjęcia działań w trybie § 10. Zawieszenie 
polega na czasowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności 
pozbawieniu prawa do udziału w zawodach członków zawieszonego  klubu golfowego. 
Do podjęcia uchwały potrzebna jest obecność wszystkich członków Zarządu. Uchwała 
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów i musi zawierać pisemne uzasadnienie. 
Okres zawieszenia, jakie może zastosować Zarząd wynosi do 2 lat.  

2. Od podjętej przez Zarząd decyzji o zawieszeniu służy w terminie 30 dni od jej otrzymania 
prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Odwołanie 
wstrzymuje wykonanie uchwały Zarządu do czasu rozpatrzenia przez Walne 
Zgromadzenie. Pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone we 
wskazanym terminie do Zarządu Związku. Zarząd Związku może, jeżeli uzna to za 
właściwe, ponownie rozpatrzyć sprawę i uznając odwołanie za uzasadnione uchylić 
wcześniejszą uchwałę o zawieszeniu, bądź przekazać odwołanie wraz z uchwałą 
Walnemu Zgromadzeniu.  

 
ROZDZIAŁ IV 

Władze i organy Związku 
 

§ 14. [Władze Związku]  
1. Władzami Związku są: 

a) Walne Zgromadzenie Delegatów. 
b) Zarząd. 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Organem powołanym do rozstrzygania zagadnień związanych z przestrzeganiem 
dyscypliny, etyki i przepisów sportowych w Związku jest Komisja Dyscyplinarno – 
Regulaminowa. 

3. Przy Zarządzie Związku działają komisje problemowe, których zakres zadań, skład i 
organizację ustala Zarząd w drodze uchwał. Komisje są powoływane na czas trwania 
kadencji Zarządu.  

4. We władzach Związku, Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej oraz komisjach 
problemowych mogą zasiadać wyłącznie posiadacze ważnych licencji PZG. 

5. W Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej nie może 
zasiadać osoba, która prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z golfem 
lub będąca udziałowcem lub akcjonariuszem lub członkiem kadry kierowniczej lub 
członkiem władz podmiotu prowadzącego taką działalność lub sama odpłatnie świadczy 
prace lub inne usługi na rzecz podmiotu prowadzącego pole golfowe. 

6. W Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej nie może 
zasiadać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 

7. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz 
wymienionych w § 14 ust. 1 pkt. b)-c), oraz § 14 ust. 2  ani pozostawać z  członkami tych 
władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej. 



Tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Walnego Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa 

w dniu 6 maja 2014 r. 

6 

 

 
§ 15. [Walne Zgromadzenie Delegatów]  
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Związku i może być Zwyczajne 

lub Nadzwyczajne. 
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes, po czym następuje wybór przewodniczącego 

zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia.   
3. Głosowanie odbywa się jawnie. Na wniosek 1/5 delegatów głosowanie może być tajne, o 

ile Regulamin Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W sprawach personalnych 
głosowanie jest tajne.  

4. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością 
głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów odbywają się, co najmniej 1 raz w roku, w 
okresie do 31 maja i mogą być sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów zwołuje Prezes na podstawie uchwały 
Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków 
zwyczajnych Związku lub na podstawie decyzji organu rejestrowego. 

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których rozpatrzenia zostało zwołane i winno odbyć się w terminie 3 miesięcy od daty 
złożenia Prezesowi odpowiedniego wniosku. 

8. Uzupełnienie bądź zmiana porządku dziennego obrad Walnego Zgromadzenia 
Delegatów, w tym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w czasie jego 
obrad, wymaga zgody dwóch trzecich delegatów członków zwyczajnych Związku 
obecnych na Zgromadzeniu. 

 
§ 16. [Udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów]  
1. W Walnym Zgromadzeniu prawo uczestniczenia mają delegaci członków zwyczajnych, 

wspierających i honorowych, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Dyscyplinarno-
Regulaminowa, goście zaproszeni uchwałą Zarządu oraz osoby zgłoszone przez kluby, 
jako kandydaci do władz Związku wówczas, kiedy Walne Zgromadzenie ma charakter 
wyborczy. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają także inne osoby 
wezwane w charakterze biegłych, doradców przez władze Związku. Organ, który wezwał 
wskazane osoby może określić czas udziału tych osób w Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów. 

2. Głos stanowiący, czynne prawo wyborcze posiadają wyłącznie delegaci członków 
zwyczajnych. Bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom członków zwyczajnych i 
osobom zgłoszonym przez członków zwyczajnych, jako kandydaci do władz Związku. 
Bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie osobom obecnym na Walnym 
Zgromadzeniu.  

3. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów ustanawiani są przez członków zwyczajnych 
w oparciu o ich statuty lub regulaminy. W ten sam sposób ustanawiani są zastępcy 
delegatów członków zwyczajnych, którzy mogą reprezentować na Walnym 
Zgromadzeniu członka, w przypadku niemożności przybycia delegata. Delegat i zastępca 
delegata mogą reprezentować tylko członka zwyczajnego Związku, do którego 
macierzyście przynależą. 

4. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów z głosem doradczym. Każdemu z członków wspierających i honorowych służy 
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prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście (osoby fizyczne) lub przez jednego 
przedstawiciela (osoby prawne i organizacje nieposiadające osobowości prawnej). 

5. Członkowie zwyczajni Związku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów reprezentowani są 
w następujący sposób: 
od 15 do 50 licencji PZG– 1 mandat, 
od 51 do 100 licencji PZG— 2 mandaty, 
od 101 do 200 licencji PZG— 3 mandaty, 
od 201 do 300 licencji PZG— 4 mandaty, 
za każdą kolejną rozpoczętą setkę licencji PZG — jeden mandat więcej, z tym, że 
maksymalna liczba mandatów nie może przekroczyć 6. Jeden mandat otrzymuje 
stowarzyszenie golfistów zawodowych, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. b.  
Przyznany w tym trybie jeden mandat jest równoznaczny z jednym głosem stanowiącym 
na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 
Liczba mandatów wynika z liczby licencji, za które członek zwyczajny Związku wpłacił do 
Związku opłatę w pełnej wysokości do 31 grudnia poprzedniego roku. 
Maksymalna liczba delegatów członka związku jest równa liczbie mandatów. Delegat 
może dysponować wszystkimi głosami przysługującymi członkowi zwyczajnemu Związku. 
Dopuszczalne jest aby delegat dysponował głosami tylko jednego członka zwyczajnego 
Związku. Nie jest dopuszczalne, aby delegat reprezentował lub głosował w imieniu 
innego członka zwyczajnego Związku. 

6. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów, oprócz pierwszego 
terminu, podaje się także drugi termin, w którym powinno się odbyć Walne 
Zgromadzenie Delegatów, na wypadek gdyby w pierwszym podanym terminie nie mogło 
się ono odbyć z powodu braku kworum, z tym zastrzeżeniem, że drugi termin nie może 
wykraczać poza datę 31 maja. Do odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów w 
pierwszym proponowanym w zawiadomieniu terminie konieczny jest udział co najmniej 
½ delegatów. W drugim proponowanym w zawiadomieniu terminie — Walne 
Zgromadzenie Delegatów może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych 
delegatów. Powyższe nie odnosi się do przypadków odrębnie uregulowanych w 
niniejszym Statucie.  

7. Jeżeli podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, liczba delegatów zmniejszy się 
poniżej kworum wymaganego dla pierwszego terminu, Walne Zgromadzenie może 
obradować w dalszym ciągu i podejmować skutecznie uchwały, według zasad 
przewidzianych dla drugiego terminu.  

 
§ 17. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia Delegatów]  
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy w szczególności: 
1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy. 
2. Zatwierdzenie bilansu rocznego oraz przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 

sprawozdawczy. 
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi, bądź poszczególnym członkom Zarządu za okres 

sprawozdawczy na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
4. Wybór i odwoływanie władz Związku. 
5. Uchwalenie budżetu oraz określenie wysokości opłat za licencje PZG i składek 

członkowskich. 
6. Wykluczanie członków. 



Tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Walnego Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa 

w dniu 6 maja 2014 r. 

8 

 

7. Uchwalanie zmian w Statucie. 
8. Rozpatrywanie wszelkich spraw, które w Statucie zastrzeżone są do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia. 
9. Ewentualne uzupełnienie porządku dziennego o wnioski klubów zgłoszone z 

uchybieniem terminów wskazanych w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. 
10. Rozpatrywanie wszelkich spraw nieobjętych kompetencjami innych władz Związku. 
11. Nadawanie godności członka honorowego Związku. 
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Związku. 
13. Uchwalenie wewnętrznych regulaminów organów Związku, regulaminu dyscyplinarnego 

PZG oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.  
14. Wybór i odwołanie Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Związku.  
 
§ 18.  [Zwołanie i zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu]  
1. Datę odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów, stosując odpowiednio § 15 ust. 5, 

Zarząd podaje do wiadomości członków Związku wraz z projektem porządku dziennego 
najpóźniej na 7 tygodni przed terminem. Członkom przysługuje prawo zgłoszenia w 
ciągu 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia wniosku o uzupełnienie porządku 
dziennego. Po otrzymaniu tych wniosków Zarząd rozsyła ostateczne zawiadomienie o 
Zgromadzeniu wraz z porządkiem dziennym, sprawozdaniem Prezesa Zarządu, 
sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i planem budżetu na dany rok, 
zachowując termin 14 dni do rozpoczęcia obrad. 

2. Zawiadomienia oraz materiały, o których mowa w ust. 1 mogą być rozsyłane drogą 
pocztową, za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną. 

3. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez wszystkich członków zwyczajnych Związku 
Walne Zgromadzenie może odbyć się w dowolnym terminie.  

4. Tematy nieujęte w porządku dziennym może rozpatrywać Walne Zgromadzenie po 
przyjęciu odpowiednio uzupełnionego porządku obrad większością 2/3 głosów obecnych 
delegatów.  

  
§ 19. [Wybory władz Związku i Komisji]   
1. Wybór Członków Zarządu i Członków Komisji statutowych Związku odbywa się w oparciu 

o uchwalony przez Walne Zgromadzenie  „Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów 
PZG”.  

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku trwa 4 lata. 
3. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie 

kadencje.  
4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednej trzeciej członków zwyczajnych lub w oparciu o 

uchwalę Zarządu, Walne Zgromadzenie głosuje odwołanie wszystkich członków Zarządu 
Związku lub jego poszczególnych członków. Do odwołania wymagana jest kwalifikowana 
większość jak w § 10 ust. 1 pkt. c). 

 
§ 20. [Zarząd Związku]  
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu Członków. O składzie Zarządu i jego liczebności 

decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów. 
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezesi. Jeden z Członków Zarządu jest 

Skarbnikiem Związku. 
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3. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu, a następnie pozostałych 
Członków Zarządu. 

4. W przypadku ustąpienia Członka Zarządu, stałej lub czasowej niemożności pełnienia 
przez niego funkcji, Zarząd według własnego wyboru może kooptować do swego składu 
osoby spełniające wymagania wynikające ze Statutu. Zarząd, na najbliższym Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów przedstawi przyczyny kooptacji nowych Członków Zarządu i 
zwróci się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów o akceptację nowego 
Członka Zarządu lub o przeprowadzenie wyborów uzupełniających, jeśli kandydatura 
zgłoszona przez Zarząd nie uzyska akceptacji Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

5. W przypadku, gdy liczba Członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie 
Delegatów zmniejszy się poniżej trzech, Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Delegatów, które dokona wyboru uzupełniającego. 

6. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać Zarząd w każdym czasie. 
 
§ 21. [Kompetencje Zarządu]  
Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz. W szczególności: 
1. Wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i realizuje cele statutowe. 
2. Organizuje kontakty z klubami golfowymi, władzami i urzędami. 
3. Załatwia sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
4. Zwołuje i przygotowuje Walne Zgromadzenia Delegatów. 
5. Powołuje organy problemowe — komisje i ustala ich kompetencje i obowiązki. 
6. Prowadzi bieżąca gospodarkę funduszami Związku i zarządza jego majątkiem. 
7. Uchwala i wydaje przepisy normujące uprawianie sportu golfowego na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami organizacji międzynarodowych tej 
dyscypliny sportu. 

8. Załatwia wszelkie sprawy wchodzące w zakres tzw. „zwykłego zarządu” — o ile przepisy 
niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

9. Rozstrzyga spory pomiędzy Członkami Związku w zakresie niezastrzeżonym dla Komisji 
Dyscyplinarno-Regulaminowej.  

10. Zarząd sporządza coroczne sprawozdanie finansowe, które podlega ocenie biegłego 
rewidenta. 

11. Wydaje regulaminy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
 
§ 22. [Prace Zarządu]  
1. Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz. 
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Organizacja pracy Zarządu ustalana jest w 

regulaminie Zarządu. 
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu i w głosowaniach także 

za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich 
jak: poczta elektroniczna, faks, telefon, wideofon. 

4. Prezes Zarządu obowiązany jest przynajmniej raz na kwartał zwołać posiedzenie Zarządu 
przy osobistej obecności pozostałych Członków.  

5. Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu są jawne dla członków Związku. 
6. Zarząd może zapraszać na swoje posiedzenia osoby trzecie w celu zasięgnięcia lub 

wysłuchania ich opinii.  
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§ 23. [Komisje Problemowe]  
1. Przewodniczącego komisji powołuje Zarząd. Przewodniczący jest odpowiedzialny za 

koordynację prac komisji z działalnością Zarządu oraz za dokumentację prac komisji. 
Osoba stojąca na czele komisji może być w każdym czasie odwołana uchwałą Zarządu. 

2. Członkowie komisji są powoływani przez Zarząd spośród kandydatów przedstawionych 
przez przewodniczącego komisji. Członkowie komisji mogą być w każdym czasie 
odwołani uchwałą Zarządu. 

3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział: Prezes lub wyznaczony przez niego Członek 
Zarządu — z głosem doradczym. Uchwały komisji są protokołowane. 

4. Komisja może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach przekazanych jej przez 
Zarząd i w granicach tego przekazania. 

5. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb a kopie ich protokołów przekazywane 
są Zarządowi. 

6. Komisje zobowiązane są do przedłożenia Zarządowi do 31 marca sprawozdania ze swych 
prac za poprzedni rok kalendarzowy.  

 
§ 24. [Komisja Rewizyjna]  
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, przy czym dokonując wyboru składu Komisji 
Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Delegatów uwzględnia przygotowanie fachowe i 
kwalifikacje kandydatów do pełnienia funkcji kontrolnych w Związku. 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole pod względem celowości, rzetelności i 
gospodarności, przy czym w określeniu rzetelności mieści się również legalność, a w 
określeniu gospodarność mieści się oszczędność. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komisji Rewizyjnej, jej Członków oraz 
sposób jej prac określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu na 
okres kadencji i wybiera spośród swego grona Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna 
dokonuje, co najmniej 1 raz w roku sprawdzania rachunków Związku, zgodności bilansu i 
rachunku zysków i strat z księgami oraz zgodności wynikających z bilansu wartości 
majątkowych ze stanem faktycznym. 

4. O wynikach kontroli Komisja Rewizyjna informuje w pisemnym sprawozdaniu Walne 
Zgromadzenie Delegatów i Zarząd. 

5. Komisji Rewizyjnej przysługuje wyłączne prawo wnioskowania o uchwalenie przez Walne 
Zgromadzenie absolutorium dla Zarządu. 

6. Komisja Rewizyjna może kierować do Zarządu wnioski dotyczące gospodarki finansowej 
oraz w razie potrzeby, wniosek do Prezesa w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 

7. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Związku, żądać 
od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać oceny stanu majątku Związku.  

8. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, stałej lub czasowej niemożności 
pełnienia przez niego funkcji, Komisja Rewizyjna według własnego wyboru może 
kooptować do swego składu osoby spełniające wymagania wynikające ze Statutu. 
Komisja Rewizyjna, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, przedstawi 
przyczyny kooptowania nowego Członka Komisji Rewizyjnej. W takiej sytuacji, Komisja 
Rewizyjna zwróci się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów o akceptację 
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nowego Członka Komisji Rewizyjnej zgodnie ze Statutem lub o przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających, jeśli kandydatura zgłoszona przez Komisję Rewizyjną nie 
uzyska akceptacji Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
Komisji Rewizyjna ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Prezesa Zarządu o osobie, o 
którą dokonano uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i w 
głosowaniach także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, takich jak: poczta elektroniczna, faks, telefon, wideofon. 

10. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać Komisję Rewizyjną w każdym czasie, jak 
i jej poszczególnych członków. 

 
ROZDZIAŁ V 

Władza dyscyplinarna Związku. Postępowanie dyscyplinarne. 
 
§ 25. [Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa]  
1. Związek sprawuje władzę dyscyplinarną w stosunku do swoich członków, zawodników, 

sędziów, działaczy i szkoleniowców.  
2. Organem Związku powołanym do realizacji zadań określonych w ust. 1 jest Komisja 

Dyscyplinarno-Regulaminowa będąca Komisją Stałą Związku.   
3. Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa składa się z 3 do 5 (trzech do pięciu) osób 

powoływanych przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym. Kadencja 
Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji Władz 
Związku.   

4. Dokonując wyboru składu Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Walne Zgromadzenie 
Delegatów uwzględnia przygotowanie fachowe i kwalifikacje kandydatów do pełnienia 
funkcji dyscyplinarnych w Związku, biorąc pod uwagę przede wszystkim prawnicze 
przygotowanie kandydatów.  

5. W przypadku ustąpienia członka Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej, stałej lub 
czasowej niemożności pełnienia przez niego funkcji, Komisja Dyscyplinarno-
Regulaminowa według własnego wyboru może kooptować do swego składu osoby 
spełniające wymagania wynikające ze Statutu. Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa, na 
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, przedstawi przyczyny dokooptowania 
nowego Członka Komisji. W takiej sytuacji, Komisja zwróci się do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów o akceptacje nowego Członka Komisji zgodnie ze Statutem lub 
o przeprowadzenie wyborów uzupełniających, jeśli kandydatura zgłoszona przez Komisję 
Dyscyplinarno-Regulaminową nie uzyska akceptacji Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

6. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić Prezesa Zarządu o osobie, o którą dokonano uzupełnienia składu Komisji. 

7. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Komisji i w głosowaniach także za 
pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak: 
poczta elektroniczna, faks, telefon, wideofon. 

8. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać Komisję Dyscyplinarno-Regulaminową w 
każdym czasie, jak i jej poszczególnych członków.  

 
§ 26. [Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa – prezydium, kompetencje]  
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1. Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze 
swego grona: Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza – Prezydium Komisji. 

2. Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa może orzekać w sprawach dla niej zastrzeżonych 
w składach 3 osobowych, przy udziale, co najmniej jednego Członka Prezydium Komisji.  

3. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej w szczególności należy:  
a) prowadzenie postępowania dyscyplinarnego i stosowanie kar dyscyplinarnych 

względem członków Związku, zawodników, sędziów, działaczy i szkoleniowców, 
b) opiniowanie  regulaminów turniejów organizowanych przez Związek oraz turniejów 

rozgrywanych pod patronatem Związku,                                                                                                                                                 
c) zgłaszanie, uwag i propozycji zmian do obowiązujących regulaminów turniejów oraz 

regulaminów komisji tematycznych, działających przy Związku,                                                                                               
d) inne zlecone Komisji przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Komisje problemowe 

zadania związane z opracowywaniem regulaminów lub wykładnią obowiązujących 
przepisów.  

4. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej oraz 
tryb jej pracy określa Regulamin Dyscyplinarny uchwalony przez Walne Zgromadzenie 
Delegatów.  

5. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej nie należą sprawy zastrzeżone do 
właściwości Komitetów Turniejowych powoływanych na turniejach organizowanych 
przez Związek lub na jego zlecenie.  

 
§ 27. [Kary, zasady postępowania]  
1. Właściwa w sprawach prowadzenia postępowania i orzekania o karach jest Komisja 

Dyscyplinarno-Regulaminowa.  
2. Regulamin Dyscyplinarny określa w szczególności typy przewinień dyscyplinarnych oraz 

przewidzianych kar za ich popełnienie oraz reguły postępowania dyscyplinarnego przed 
organem dyscyplinarnym I instancji - Komisją Dyscyplinarno- Regulaminową oraz 
organem dyscyplinarnym II instancji - Zarządem Związku.  

3. Postępowania w sprawie dyscyplinarnej wszczyna Komisja Dyscyplinarno-
Regulaminowa, z urzędu lub na wniosek. Uprawnionymi do złożenia wniosku o 
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego są: członkowie władz klubów golfowych 
zrzeszonych w Polskim Związku Golfa, zawodnicy, trenerzy, sędziowie, jak również 
działacze sportowi tych klubów oraz osoby będące w strukturach PZG.   

4. Ustala się następujące rodzaje kar:  
a) upomnienie;  
b) nagana;  
c) utrata prawa udziału w turniejach organizowanych przez Związek na okres od 2 

miesięcy do 2 lat; 
d) zawieszenie licencji PZG na okres od 2 miesięcy do 2 lat; zawieszenie licencji PZG 

oznacza brak oficjalnego handicapu Związku w okresie wykonywania kary;  
e) unieważnienie licencji PZG; 
f) dożywotnia dyskwalifikacja; 
g) wykluczenie ze struktur Związku.  

5. Wobec podmiotu, względem, którego prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne 
mogą być stosowane kary określone w § 27 ust. 4 pkt. a)-f), jeżeli wymierzenie tych kar 
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za przewinienia określone w § 27 ust. 6 pkt. a)-d) nie kwalifikują się do wymierzenia kary 
wykluczenia ze Związku.  

6. Członkowie Związku lub osoby fizyczne zrzeszone w ich strukturach mogą zostać 
wykluczeni ze Związku, w przypadku:  

a) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku;  
b) rażącego naruszania reguł sportowych gry w golfa;  
c) umyślnego działania na szkodę Związku;  
d) składania nieprawdziwych oświadczeń do Związku.  

7. Kara wykluczenia może zostać nałożona na członków Związku, zawodników, sędziów, 
działaczy i szkoleniowców zrzeszonych w strukturach Związku. 

8. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej osobie ukaranej przysługuje 
odwołanie do Zarządu Związku. Odwołanie składa się w terminie 21 dni od daty 
doręczenia orzeczenia Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej. Odwołanie wniesione po 
terminie, Zarząd może pozostawić bez rozpoznania.  

9. Od decyzji Zarządu Związku utrzymującą w mocy karę wymienioną w ust. 4 pkt. f)-g) 
służy odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie 
Olimpijskim.  

 
ROZDZIAŁ VI 

Nagrody i wyróżnienia 
 
§ 28. [Zasady Przyznawania]  
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla sportu golfowego 

członków Związku, zawodników, szkoleniowców, sędziów oraz działaczy. 
2. Związek może występować do władz państwowych i sportowych o przyznanie odznaczeń 

osobom wymienionym w ust. 1. 
3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przepisy i 

regulaminy Związku. 
  

ROZDZIAŁ VII 
Majątek i fundusze Związku 

 
§ 29. [Majątek Związku]  
1. Majątek Związku stanowić mogą nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery 

wartościowe i pieniądze. 
2. Na fundusze Związku składają się: 

a) Opłaty wpisowe członków. 
b) Opłaty licencyjne. 
c) Składki członkowskie. 
d) Wpływy z wydawnictw. 
e) Darowizny, dotacje, środki pochodzące z fundacji. 
f) Wpływy uzyskane z działalności gospodarczej. 
g) Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku. 

 
§ 30. [Gospodarka finansowa]  
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Za gospodarkę finansową Związku i jej zgodność z przepisami odpowiedzialny jest Zarząd, a 
za obieg dokumentacji finansowej, rachunkowość i jej rzetelność — Skarbnik Związku, który 
wydaje wiążące dyrektywy odnośnie wszystkich spraw dotyczących gospodarki finansowej 
Związku. Dyrektywa wymaga dla swej ważności pisemnego powiadomienia o jej treści 
pozostałych Członków Zarządu. Uchwała Zarządu może w każdym czasie skutecznie zakazać 
wydania określonej dyrektywy albo uchylić dyrektywę już wydaną.  
 
§ 31. [Projekt budżetu]  
Projekt budżetu opracowuje Skarbnik Związku na 3 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem 
Delegatów; najpóźniej na tydzień przed tym terminem winny być mu dostarczone przez 
właściwe komórki Związku kompletne materiały niezbędne do sporządzenia tego projektu. 
 
§ 32. [Oświadczenia w sprawach majątkowych]  
1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku o 

wartości: 
a) do 50.000 zł – wymagane jest oświadczenie Prezesa Zarządu lub współdziałanie 

dwóch Członków Zarządu, 
b) powyżej 50.000 zł – wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu lub 

upoważnionego przez Prezesa innego Członka Zarządu oraz drugiego Członka 
Zarządu. 

2. Za oświadczenie dotyczące praw i obowiązków majątkowych Związku o wartości 
przewyższającej 50.000 zł rozumie się także każde następne oświadczenie składane 
temu samemu podmiotowi w ciągu roku obrachunkowego, jeżeli jego wartość łącznie z 
wartością poprzednich oświadczeń mu składanych w tym samym roku obrachunkowym 
przewyższa kwotę 50.000 zł. 

3. Zarząd Związku nie może zawierać umów długoterminowych o dużej wartości 
wykraczających znacząco poza czas trwania jego kadencji. Za umowę długoterminową o 
dużej wartości uważa się umowę, która rodzi dla Związku zobowiązania finansowe 
przekraczające wartość 20% ostatniego zatwierdzonego budżetu w okresie dwóch lat 
obrachunkowych. Za czas wykraczający znacząco poza czas trwania kadencji uważa się 
okres powyżej roku od zakończenia kadencji zgodnie ze Statutem.  

4. W przypadku zamawiania usługi na rzecz Związku, której wartość przekracza 20% 
ostatniego zatwierdzonego budżetu Zarząd zobowiązany jest do wybrania usługodawcy 
w drodze przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o przetargu musi być podane do 
wiadomości publicznej. Za podanie do wiadomości publicznej uznaje się  co najmniej 
zamieszczenie wezwania do przetargu na stronie internetowej Związku przez 4 tygodnie 
i umieszczenie ogłoszenia o przetargu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 

5. Związek nie może zawierać umów o wartości przewyższającej rocznie 10% ostatniego 
zatwierdzonego budżetu z członkami zwyczajnymi Związku.   

 
§ 33. [Działalność gospodarcza]  
1. Związek, w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych, może prowadzić 

działalność gospodarczą w zakresie:  
a) usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych;  
b) wydawania książek, czasopism lub innych publikacji;  
c) sprzedaży gadżetów nawiązujących do sportu golfowego;  
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d) udzielania licencji na sprzedaż przez osoby trzecie przedmiotów związanych ze 
sportem golfowym, przy wykorzystaniu symboli Związku lub organizowanych przez 
Związek imprez lub wydarzeń sportowych;  

e) prowadzenia szkoleń; 
f) organizacji imprez, pokazów i widowisk związanych z uprawianiem sportu golfowego;  
g) usług marketingowych, promocyjnych, w szczególności reklamy.  

2. Związek prowadząc działalności gospodarczą może w tym celu powoływać spółki prawa 
handlowego, w których będzie posiadał większość udziałów i głosów. 

 
§ 34. [Ochrona majątku Związku]  
Zabrania się: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do 

członków Związku, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie 
organów oraz pracownicy Związku 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. Przekazywania majątku Związku na rzecz  członków Związku, członków organów lub 
pracowników Związku 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. Wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków Związku, członków organów lub 
pracowników Związku oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, 
członkowie  organów lub pracownicy Związku oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Status polskich golfistów i licencje PZG 
 

§ 35. [Amatorzy i zawodowcy] 
1. Zawodnicy uprawiający sport golfowy w Polsce mogą posiadać status amatora, lub 

zawodowca. 
2. Status zawodników uprawiających sport golfowy oraz zasady zmiany przynależności 

klubowej określa Zarząd PZG, zgodnie z przepisami międzynarodowych organizacji 
sportowych prowadzących działalność w sporcie golfowym. 

 
§ 36. [Licencje PZG]  
1. Zawodnicy, o których mowa w § 35 ust. 1 obowiązani są posiadać licencje PZG 

uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie w sporcie golfowym, wydawane 
na zasadach określonych przez Zarząd PZG. 

2. Licencje PZG mogą być przyznawane wyłącznie członkom podmiotów, o których mowa 
w § 7 ust. 2 Statutu. 

 
ROZDZIAŁ IX 
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Sekretarz Generalny i Biuro Związku  
 
§ 37. [Sekretarz Generalny PZG] 
1. Sekretarz Generalny PZG jest organem administracyjnym Związku. Swoje funkcje i 

zadania realizuje przy pomocy pracowników Biura PZG. 
2. Sekretarz Generalny PZG jest powoływany i odwoływany przez Zarząd PZG i realizuje 

swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy. 
3. Sekretarz Generalny PZG jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biura 

Związku, korzystając z uprawnień przyznanych mu przez Zarząd Związku w odrębnym 
regulaminie. 

4. Sekretarz Generalny PZG, na zaproszenie Zarządu, może uczestniczyć w posiedzeniach 
Zarządu z głosem doradczym. 

  
§ 38. [Biuro PZG] 
1. Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro PZG. 
2. Biuro PZG działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd. Pracownicy 

Biura podlegają Sekretarzowi Generalnemu PZG. 
 

ROZDZIAŁ X 
Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku 

 
§ 39. [Zmiany Statutu, rozwiązanie Związku]  
1. Uchwałę w sprawie  zmiany Statutu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów 

większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych delegatów, w 
pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów. 

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów 
większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych delegatów. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony 
zostanie majątek Związku. 

 
ROZDZIAŁ XI 

Postanowienia końcowe 
 
§ 40. [Interpretacja Statutu  i dokumentów Związku]  
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu oraz innych aktów stanowionych przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów Związku przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 
Związku. 

2. Prawo interpretacji pozostałych uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych 
Związku przysługuje Zarządowi Związku.    

3. Statut w niniejszym brzmieniu został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Delegatów w dniu 30 września 2011 r. 

 
§ 41 [Przepisy przejściowe]  
1. Wybór pierwszej Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Związku nastąpi w terminie do 

dnia 31 maja 2012 r. 
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2. Kadencja powołanej w terminie określonym w ust. 1 Komisji Dyscyplinarno– 
Regulaminowej zakończy się wraz z zakończeniem kadencji władz Związku. 


