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Statut  

Tyskiego Klubu Golfowego 

(tekst jednolity na dzień 31.12.2015 r.) 
  

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Tyski Klub Golfowy dalej zwany Klubem. 

2. Klub może używać w obrocie nazwy Tyski Klub Golfowy lub skrótu TKG. 
 

§2 

Siedzibą klubu są Tychy, woj. śląskie, Polska. 

  
§3 

Klub działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, 

w szczególności Ustawy z dnia 07.04.1989r Prawo o stowarzyszeniach, 

statutu oraz uchwał organów Klubu. 
 

§4 

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach.  
 

§5 

Działalność klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej 
członków. Do prowadzenia swych spraw klub może zatrudniać 

pracowników. 
 

§ 6 

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 7 

Czas trwania Klubu jest nieograniczony.  
 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 8 
Celem Klubu jest:  

1. Tworzenie warunków do uprawiania golfa w Tychach. 

2. Poszukiwanie obszarów niezbędnych dla utworzenia pola golfowego w 

Tychach lub jego okolicach. 
3. Aktywizowanie mieszkańców Tychów oraz propagowanie wśród nich 

golfa. 

4. Aktywizowanie i integrowanie cudzoziemców mieszkających lub 

pracujących w Tychach poprzez zachęcanie ich do gry w golfa. 
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5. Aktywizowanie młodzieży i propagowanie wśród niej gry w golfa, 

6. Propagowanie gry w golfa jako dyscypliny sportowej, 

7. Propagowanie gry w golfa jako sposobu spędzania wolnego czasu, 
8. Krzewienie znajomości zasad i przepisów gry w golfa, 

9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji, 

 

§ 9 
Klub realizuje swoje cele poprzez: 

1. Współpracę z władzami i samorządem miasta Tychy, tyskimi 

szkołami, przedsiębiorcami oraz innymi instytucjami w zakresie 

propagowania golfa, 
2. Organizowanie nauki gry w golfa, szkółek dla młodzieży, wykładów z 

etykiety gry oraz propagowanie reguł Royal and Ancient Golf Club of 

St. Andrews.  

3. Utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z Polskim Związkiem 
Golfa oraz innymi klubami golfowymi w Polsce i za granicą.  

4. Zapewnienie swym członkom warunków do uprawiania gry w golfa.  

5. Organizacja imprez związanych ze współzawodnictwem sportowym w 

golfie. 

6. Prowadzenie działalności integrującej członków Klubu poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

7. Doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów 

zainteresowanych działalnością Klubu, 

8. Współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu, 
 

ROZDZIAŁ III  

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10 
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być 

jedynie członkiem wspierającym Klub. 
 

§ 11 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych, 
2. Członków wspierających, 

3. Członków honorowych, 

4. Członków juniorów (dalej Juniorów). 

 
§ 12 

1. Członkami zwyczajnym są założyciele Klubu oraz mogą nimi zostać 

osoby fizyczne spoza grona założycieli, które opłaciły składkę 

członkowską, otrzymały rekomendację przynajmniej jednego członka 
Rady Klubu, wobec członkostwa której przynajmniej ¾ członków Rady 

Klubu nie zgłosiła sprzeciwu,  posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, są niekarane za przestępstwa określone w §16 

i niepozbawione praw publicznych. 
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2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana 

działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc 

finansową lub rzeczową, niekarana za przestępstwa określone  w §16. 

Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie 
zasłużona dla Klubu, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację 

celów statutowych Klubu, niekarana za przestępstwa określone  

w §16. 

4. Członkiem juniorem może być osoba małoletnia poniżej 18 roku 
życia, za zgodą przedstawicieli ustawowych, która otrzymała 

rekomendację przynajmniej jednego członka Rady Klubu, opłaciła 

składkę członkowską, wobec członkostwa której przynajmniej 

¾ członków Rady nie zgłosiła sprzeciwu, niekarana za przestępstwa 
określone w §16. 
 

§13 
1. Członkiem zwyczajnym oraz członkiem juniorem zostaje się po 

złożeniu zarządowi deklaracji członkowskiej i po spełnieniu przesłanek 

określonych w §12 ust. 1 i ust. 4. 

2. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej Zarząd niezwłocznie przesyła 

ją pocztą, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub za 
pośrednictwem innego środka porozumiewania się na odległość 

każdemu członkowi Rady Klubu celem zgłoszenia ewentualnego 

sprzeciwu. 

3. Tytuł członka honorowego nadaje Rada Klubu bezwzględną 
większością głosów. Tytuł członka honorowego może zostać odebrany 

przez Radę Klubu większością ¾ głosów. 
 

§ 14 

1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich 

władz Klubu, 
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, 

3) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach 

dotyczących działalności Klubu, 

4) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji 

celów statutowych Klubu, 
5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu, 

6) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Klubu. 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania etykiety gry w golfa, statutu, regulaminów i uchwał 
władz Klubu oraz reguł gry w golfa, 

2) terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu, 

3) aktywnego uczestniczenia w działalności Klubu, 

4) dbania o dobre imię Klubu. 
3. Członek wspierający ma prawa określone w ust. 1 z wyjątkiem pkt 1. 

4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w ust. 2. 
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5. Członek honorowy ma prawa określone w ust. 1 z wyjątkiem pkt 1. 

6. Członek honorowy posiada obowiązki określone w ust. 2 pkt 1 i 4. 

7. Członek junior ma prawa i obowiązki określone w §25. 
 

§ 15 

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na 

piśmie Zarządowi - w tym przypadku członek zobowiązany jest do 

uregulowania wszelkich zobowiązań względem Klubu, 

2) śmierci członka, utraty osobowości prawnej lub wykreślenie z 
odpowiedniego rejestru członka wspierającego, 

3) wykluczenia członka z powodu zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 

miesięcy, 
4) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, 

regulaminów oraz uchwał władz Klubu lub działanie na szkodę 

Klubu oraz na skutek prawomocnego skazania członka Klubu za 

przestępstwa określone w §16. 

5) rozwiązania Klubu. 
2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. 3 i 4 orzeka Rada Klubu z 

własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Klubu podając przyczyny 

wykluczenia. 

3. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem 
Zarządu do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty 

doręczenia stosownej uchwały, które rozpatrzy odwołanie na swoim 

najbliższym zebraniu i może zmienić decyzję Rady Klubu uchwałą 

podjętą większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków. 

4. Na czas trwania procedury określonej powyżej członek Klubu jest 

zawieszony. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY KLUBU 

§ 16 

1. Członkiem organów Klubu, może być tylko członek Klubu nie karany 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 

Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu 

spółek handlowych. 

2. O skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 
ust. 1 członek Klubu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Radę 

Klubu za pośrednictwem Zarządu. 

3. Z ważnych powodów, po uprzedniej uchwale Rady Klubu podjętej 

większością ¾ głosów, przy obecności połowy członków Rady Klubu 
członkiem Klubu może być osoba nie spełniająca wymagań, o których 

mowa w ust. 1. 

 

§17 
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1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Klubu.  

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,  
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, juniorzy 

poprzez swoich przedstawicieli oraz zaproszeni goście. 
 

§18 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

1) Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w 

roku, nie później niż do końca miesiąca czerwca danego roku, 
przez Zarząd Klubu.  

2) Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w 

każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd lub na wniosek Rady 

Klubu lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 
zwyczajnych Klubu.  

2. W przypadku, kiedy Zarząd Klubu nie zwoła zgodnie z ust. 1 Walnego 

Zebrania Członków Walne Zebranie Członków może zostać zwołane 

przez Radę Klubu. 

3. Termin, miejsce oraz porządek obrad określony jest w zaproszeniu, 
które musi zostać wysłane do wiadomości wszystkich członków 

zwyczajnych, honorowych oraz wspierających na adresy przez nich 

wskazane, za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej 

oraz wywieszone w siedzibie Klubu. 
4. Walnego Zebrania Klubu mogą odbywać się w Tychach lub domach 

klubowych klubów golfowych znajdujących się w odległości nie 

większej niż 300 km od Tychów. 
 

§19 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną 

większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba 
że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. 

2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawny. Na wniosek członka Klubu 

jawność głosowania może być wyłączona na mocy uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów. 
3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

1) zmiany statutu, 

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Klubu, 

3) udzielanie członkom organów Klubu absolutorium, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności 
Klubu, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Klubu, 

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego 
majątku. 

 

§ 20 
1. Zarząd Klubu składa się z 1 – 5 osób.  
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2. Członkowie zarządu są powoływani oraz odwoływani przez Walne 

Zebranie Członków bezwzględną większością głosów na czas 

nieokreślony. 
3. Mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji, 

odwołania lub na skutek prawomocnego skazania za przestępstwa 

określone w §16 ust. 1. 

 
§21 

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do 

kompetencji innych organów Klubu, a w szczególności:  

1) realizacja celów Klubu,  
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,  

4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,  

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
6) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Klubu. 

2. Do składania oświadczeń w imieniu Klubu wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków zarządu. Do składania oświadczeń w 

imieniu Klubu do kwoty 5.000 zł uprawniony jest Prezes lub 

Wiceprezesi Zarządu samodzielnie. 
3. Do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu 

wymagane jest współdziałania dwóch członków Zarządu. 

  

§22 
1. Organem kontroli wewnętrznej Klubu jest Rada Klubu 

2. Rada Klubu składa się z 5 – 30. 

3. Członkowie Rady Klubu są powoływani oraz odwoływani przez Walne 

Zebranie Członków na czas nieokreślony większością ¾ głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków, z wyjątkiem członków 

założycieli, którzy na swój wniosek mogą być powołani do Rady Klubu 

zwykłą większością głosów. 

4. Mandat członka Rady Klubu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji, 

odwołania lub na skutek prawomocnego skazania za przestępstwa 
określone w §16 ust. 1. 

5. Rada Klubu może ze swego grona wybrać Prezesa oraz Wiceprezesów.  
 

§23 

1. Oprócz spraw określonych przepisami prawa oraz niniejszym statutem 

do kompetencji Rady Klubu należy:  

1) kontrolowanie działalności Zarządu, 
2) uchwalanie wysokości i zasad uiszczenia składek członkowskich 

oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,  

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków. 
2. Posiedzenia Rady Klubu zwołuje jej Prezes lub Wiceprezesi na 7 dni 

przed planowanym posiedzeniem za pośrednictwem poczty, poczty 

kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka 

Rady Klubu. 
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3. Rada Klubu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów 

jeżeli na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie. 

4. Członkowie Rady Klubu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 

Klubu oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

5. Każdy z członków Rady Klubu w terminie 3 dni od daty otrzymania 
deklaracji przystąpienia do Klubu nowego członka może wyrazić 

sprzeciw co do jego członkostwa. Sprzeciw musi być uzasadniony 

przez niego na piśmie i wysłany do wiadomości innych członków Rady 

Klubu. 
 

 

ROZDZIAŁ V  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

§ 24 

Klub prowadzi działalność gospodarczą w poniższym zakresie: 
1. Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z). 

2. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z). 

3. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 

93.13.Z). 

4. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z). 
5. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z). 

6. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 

77.21.Z). 
7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych (PKD 85.51.Z). 

8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 
9. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A). 

10. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z). 

11. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.71.Z). 
12. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z). 

13. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 79.90.C).  

14. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 

15. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
(PKD 82.30.Z) 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
KLUB JUNIORA TKG 

§ 25 

1. Klub Juniora jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Klubu mającą 

za zadanie realizację celu określonego w §8 ust. 5. 
2. Do Klubu Juniora należą wszyscy Juniorzy. 
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3. Juniorzy ze swego grona wybierają Kapitana i zastępców Kapitana. 

4. Juniorzy nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego do 

organów Klubu, jednakże wyznaczeni przez nich przedstawiciele mogą 
uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i wyrażać na nim opinie co 

do kwestii związanych z działaniem Klubu Juniora. 

5. Juniorzy mają prawo do: 

1) korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętu znajdującego się w 
Klubie, 

2) uczestniczenia w zawodach organizowanych przez Klub, 

3) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji 

celów statutowych Klubu, 
4) korzystania ze świadczeń i pomocy Klubu. 

4. Juniorzy są zobowiązani do: 

1) przestrzegania etykiety, statutu, regulaminów i uchwał władz 

Klubu oraz reguł gry w golfa; 
2) szacunku wobec innych golfistów, a w szczególności wobec 

członków Klubu; 

3) stałego podnoszenie swoich umiejętności w zakresie gry w golfa, 

4) dbania o dobre imię i wizerunek Klubu, 

5) promowania Klubu, w szczególności poprzez noszenie 
emblematów i znaków klubowych. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 26 

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 27 

1. Źródłami powstania majątku Klubu są:  

1) składki członkowskie,  
2) darowizny, zapisy i spadki,  

3) wpływy z działalności statutowej Klubu (dochody z majątku 

klubu), 

4) dotacje, 

5) dochody z działalności gospodarczej. 
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału 

każdego roku, za cały rok z góry. Nowo przyjęci członkowie wpłacają 

składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w 

ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet 
członków Klubu.  

3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu 

podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.  
 

§ 29 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określi 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.  
 

 

 

Tychy, dnia 31.12.2015 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ _______________  

Wojciech Dudzik 

Prezes Zarządu 

Tomasz Sekuła 

Członek Zarządu 

 


