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Polski Związek Golfa 
Lim Center, Al. Jerozolimskie 65/79 

00-697 Warszawa   

Tel: +48 22 6305560 
Fax: +48 22 6305561 

  

www.pzgolf.pl 
 

 

Uzasadnienie do propozycji zmiany opłat wpisowych do Polskiego Związku Golfa na 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dniu 26 października 2020 r. 

 

Obowiązujące od kilkunastu lat w PZG opłaty wpisowe dla klubów golfowych 

ubiegających się o nadanie statusu członka zwyczajnego PZG wymagają ponownej analizy. 

Dotychczas największe ciężary związane z rejestracją ponosiły kluby - pola golfowe, które nie 

tylko musiały uiścić najwyższą kwotę wpisowego, ale także ponieść później obowiązkowe 

koszty kalibracji, które wynoszą 4 000 zł netto (w przypadku 18 dołkowego pola golfowego). 

Jednocześnie najniższe opłaty ponoszą kluby golfowe bez pól, które w zasadzie muszą 

jedynie wykazać, że zrzeszają minimum 15 graczy posiadających kartę HCP.  

W ostatnich latach, skutkowało to rejestracją wielu klubów nieposiadających dostępu 

do obiektów, których cykl życia był często bardzo krótki. Przy czym rejestrujący z reguły nie 

ukrywali, że głównym celem powołania nowego klubu jest bezpłatny dostęp do bazy 

mailingowej systemu Eagle i jego innych modułów, odłączenie się grupy członków od 

dotychczasowego klubu macierzystego, czy też powołanie drużyny na klubowe mistrzostwa 

Polski.  

Biorąc po uwagę, że golf jest sportem, który uprawia się wyłącznie na przeznaczonych 

do tego obiektach, w tym szczególności na polach golfowych, wydaje się, że PZG nie powinno 

obciążać większymi opłatami wpisowymi klubów – pól golfowych. Z drugiej strony, 

dotychczasowa wysokość opłat wpisowych stała się nieproporcjonalnie i rażąco niska  

w stosunku do innych usług golfowych oferowanych na rynku i stąd nie wyraża już 

doniosłości procesu rejestracji nowego klubu golfowego.  

W załączeniu przedstawiamy propozycję zmiany opłaty wpisowej do PZG, która  

w przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie obowiązywałaby od 1 stycznia 2021 r.  

 

http://www.pzgolf.pl/
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Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Golfa, 

 

 
Marek Michałowski 
Prezes Zarządu 
Polski Związek Golf 
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Załącznik nr 1 

 
Rodzaj opłaty obecnie 

 
Wysokość opłaty obecnie 

 
Wysokość opłaty od 01.01.2021 r. 

 
 
Kluby działające przy Driving Range (strzelnice golfowe) oraz bez pól 

 
300 zł 

 
2000 zł 

 
Kluby działające przy polach 9-dołkowych 

 
500 zł 

 
2000 zł 

 
Kluby działające przy polach 18-dołkowych lub więcej 

 
1000 zł 

 
2000 zł 

 


