Augustowski Klub Golfa
STATUT
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
Augustowski Klub Golfa (Augustow Golf Club), zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem
kultury fizycznej.
§2
Siedzibą Klubu jest Augustów a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
§3
Klub działa zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej oraz niniejszym
statutem
§4
Klub posiada osobowość prawną
§5
Klub może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych zainteresowanych
rozwojem sportu golfowego, w tym w szczególności Polskiego Związku Golfa
§6
Klub jest dobrowolną, samorządną organizacją działającą w oparciu i poprzez zrzeszonych w
nim członków
§7
1. Klub samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala przepisy wewnętrzne dotyczące jego działalności
2. Realizując swe cele statutowe Klub może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
Uchwała walnego zebrania o utworzeniu jednostki terenowej określa również sposób jej
utworzenia oraz strukturę organizacyjną

Cele Klubu i sposoby ich realizacji
§8
Celem Klubu jest promowanie, rozwój i organizacja sportu golfowego oraz reprezentowanie i
ochrona interesów zrzeszonych w nim członków w zakresie związanym z uprawianiem tego
sportu
§9
Cele Klubu realizowane są w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie szkoleń wśród członków Klubu jak i osób niezrzeszonych
2. Współpracę ze szkołami i innymi organizacjami młodzieżowymi w celu popularyzacji
sportu golfowego wśród dzieci i młodzieży
3. Organizację i administrowanie polami golfowymi, terenami i obiektami szkoleniowymi
tak by umożliwić korzystanie z nich członkom Klubu jak i osobom niestowarzyszonym
4. Organizowanie zawodów klubowych, zamkniętych i otwartych oraz branie udziału w
zawodach międzynarodowych i krajowych innych organizacji
5. Ustalanie reguł wewnętrznych klubu oraz popularyzowanie reguł golfa wydawanych
przez Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews wraz z USGA
6. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i
osobami działającymi w sferze popularyzacji i szkoleń sportu golfowego
7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone będą na
wspieranie działalności statutowej Klubu
§ 10
W ramach prowadzonej przez Klub działalności gospodarczej Klub może powoływać zakłady,
agencje, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych
§ 11
Do prowadzenia swych spraw klub może zatrudniać pracowników, w tym dyrektora Klubu.
Prezes Klubu lub wyznaczony przez niego inny członek zarządu reprezentuje Klub wobec
zatrudnionych

Członkostwo Klubu
§ 12
Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych

§ 13
Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba fizyczna bez względu na posiadane
obywatelstwo oraz krajowe bądź zagraniczne miejsce zamieszkania.
Osoba w wieku do lat 16 może zostać zwyczajnym członkiem Klubu za zgodą przedstawicieli
ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na walnych zebraniach Klubu oraz bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu
§ 14
Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba prawna, która tą drogą chce przyczynić się
do popularyzacji i promowania sportu golfowego oraz rozwoju Klubu. Członek wspierający
posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa
wyborczego do władz Klubu. Prawo głosowania na walnych zgromadzeniach realizowane jest
poprzez upełnomocnionego przedstawiciela. Warunki przystąpienia do klubu zawiera umowa
zawarta z Zarządem Klubu.
§ 15
Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, prawna jak również organizacja nie
posiadająca osobowości prawnej szczególnie zasłużona dla rozwoju i promocji sportu
golfowego, lub Klubu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego za
wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Klubu, oraz prawa do głosowania na walnych
zebraniach.
Honorowy członek klubu zwolniony jest z wnoszenia wpisowego oraz rocznych opłat
członkowskich.
§ 16
Osoby fizyczne lub prawne pragnące zostać członkami zwyczajnymi lub wspierającymi Klubu
składają pisemny wniosek do zarządu, deklarację przestrzegania statutu i regulaminów klubu
oraz deklaracje poparcia od dwóch członków zwyczajnych lub jednego członka założyciela
Klubu. Powyższe nie dotyczy członków założycieli, którzy stają się członkami zwyczajnymi
automatycznie z chwilą zarejestrowania Klubu (stowarzyszenia)
§ 17
Decyzję o przyjęciu podmiotu opisanego w § 13 na członka Klubu podejmuje zarząd Klubu.
Podmiot przyjęty decyzją zarządu zobowiązany jest wnieść opłatę wpisową, których wysokości
uchwala corocznie walne zebranie. Pierwszy raz wysokość wpisowego uchwalają członkowie
założyciele Klubu podczas zebrania założycielskiego. Uzyskanie pełni praw członkowskich
następuje z datą wniesienia opłaty wpisowej.
§ 18
Godność członka honorowego nadawana jest uchwałą walnego zebrania na wniosek zarządu
klubu lub dziesięciu członków zwyczajnych Klubu

§ 19
Wystąpienie członka Klubu ze stowarzyszenia odbywa się w trybie złożenia stosownego,
pisemnego oświadczenia złożonego na ręce zarządu klubu. Oświadczenie o wystąpieniu jest
skuteczne z pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym oświadczenie
złożono.
§ 20
Walne zgromadzenie, na wniosek zarządu może pozbawić członkostwa Klubu członka
zwyczajnego, wspierającego lub honorowego, przez wykluczenie. Wykluczenie jest możliwe,
gdy członek Klubu działa na jego szkodę, nie przestrzega niniejszego statutu, regulaminów
klubu lub sprzeniewierza się powszechnie uznanym zasadom i obyczajom obowiązującym w
sporcie golfowym, a także, gdy uporczywie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań
finansowych wobec Klubu. Przed złożeniem wniosku o wykluczenie zarząd jest zobowiązany
podjąć stosowne działania dyscyplinujące lub uświadamiające np. w drodze pisemnych
upomnień.
§ 21
W przypadkach opisanych w § 20 zarząd klubu może zawiesić członka zwyczajnego lub
wspierającego w jego prawach i obowiązkach do czasu najbliższego walnego zebrania.
Zawieszony w prawach członek może odwołać się do sądu koleżeńskiego klubu. Sąd koleżeński
może potwierdzić skuteczność zawieszenia do najbliższego walnego zebrania lub uchylić jego
zastosowanie. W tym przypadku zawieszony w prawach członek klubu zachowuje pełnię praw i
obowiązków do najbliższego walnego zebrania, które podejmuje ostateczną decyzję o
wykluczeniu.
§ 22
Członkostwo Klubu osób fizycznych wygasa z chwilą ich śmierci, a osób prawnych bądź
organizacji nie mających osobowości prawnej z chwilą wykreślenia ich z rejestrów.
Prawa i obowiązki członków Klubu
§ 23
Członkowie zwyczajni mają prawo:
- wybierać i być wybieranymi do władz i organów Klubu
- brać czynny udział w walnym zebraniu
- korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu a
w tym z bezpłatnego korzystania z obiektów sportu golfowego administrowanych przez
Klub
- zgłaszania wniosków i postulatów do władz Klubu
- uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Klub

§ 24
Członkowie zobowiązani są do:
- aktywnej działalności na rzecz popularyzowania Klubu i jego celów
- przestrzegania statutu i regulaminów Klubu, przepisów obowiązujących w golfie oraz
zasad postępowania uznawanych za godne w środowisku graczy w golfa
- regularnego wywiązywania się z opłat na rzecz klubu a w szczególności składek
członkowskich
Władze i organy Klubu
§ 25
Najwyższą władzą Klubu jest walne zebranie członków i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest raz w roku, najpóźniej w marcu. Pierwsze zwyczajne
walne zebranie odbędzie się w marcu po upływie pierwszego od zarejestrowania Klubu, pełnego
roku kalendarzowego. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w terminie nie później niż
trzy miesiące od daty złożenia stosownego wniosku. Prawo żądania zwołania walnego zebrania
przysługuje grupie członków zwyczajnych, reprezentujących co najmniej jedną trzecią
wszystkich członków zwyczajnych, komisji rewizyjnej i sądowi koleżeńskiemu. Wniosek musi
zawierać propozycję porządku obrad.
§ 26
Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd. Zebranie otwiera prezes Klubu, stwierdza jego
ważność i zarządza wybór przewodniczącego zebrania. W uzasadnionych wypadkach zebranie
może otworzyć inny członek zarządu bądź przewodniczący sądu koleżeńskiego. Do ważności
zebrania niezbędna jest obecność przynajmniej połowy uprawnionych.
§ 27
Decyzje walnego zebrania podejmowane są w drodze uchwał. Przedmiotem uchwały może być
wyłącznie sprawa wymieniona w porządku obrad. Porządku obrad nie wolno zmieniać, chyba, że
w zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Klubu i podejmą uchwałę o zmianie
porządku obrad. Możliwość ta nie dotyczy punktów wniesionych przez członków wspierających.
§ 28
Prawo wnoszenia punktów pod obrady walnego zebrania przysługuje zarządowi, komisji
rewizyjnej, sądowi koleżeńskiemu oraz grupie członków zwyczajnych reprezentujących
przynajmniej jedną trzecią członków zwyczajnych lub przedstawicielom członków
wspierających reprezentujących co najmniej połowę członków wspierających.

§ 29
W przypadku przekroczenia liczby 300 przez zwyczajnych członków Klubu, walne zebranie
członków może podjąć decyzję o zmianie zebrania członków na zebranie delegatów jako
najwyższej władzy Klubu. Decyzja taka, podjęta w formie uchwały przyjętej przynajmniej
dwiema trzecimi głosów ustali zasady wyboru delegatów oraz czas trwania ich kadencji
§ 30
Najpóźniej sześć tygodni przed terminem walnego zebrania, zarząd ma obowiązek powiadomić
wszystkich członków o jego terminie, miejscu oraz porządku obrad. Powiadomienie odbywa się
w sposób przyjęty w Klubie jako najbardziej efektywny włączając w to ogłoszenia w siedzibie
klubu w tym na stronach internetowych Klubu oraz pocztą (listem zwykłym) lub faksem lub
internetem (e-mail).
§ 31
Do kompetencji walnego zebrania (zebrania delegatów) należy w szczególności:
1. Przyjęcie rocznego sprawozdania zarządu
2. Przyjęcie bilansu rocznego i sprawozdania komisji rewizyjnej
3. Przyjęcie sprawozdania Sądu koleżeńskiego
4. Udzielenie absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej
5. Wybór i odwoływanie władz i organów Klubu
6. Uchwalanie budżetu Klubu, określanie wysokości i trybu uiszczania składek
członkowskich oraz opłat wpisowych, na wniosek zarządu
7. Rozpatrywanie wniosków zarządu o wykluczenie członka
8. Uchwalanie zmian w statucie
9. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Klubu
10. Nadawanie godności członka honorowego Klubu
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Klubu
12. Uchwalanie ordynacji wyborczych do władz i organów Klubu
13. Rozpatrywanie wszystkich innych spraw nie zastrzeżonych w statucie do kompetencji
innych organów Klubu
§ 32
Zarząd klubu składa się z przynajmniej trzech członków, w tym prezesa Klubu. O liczebności
zarządu decyduje walne zebranie. Wyboru prezesa i pozostałych członków zarządu dokonuje
walne zebranie w oparciu o uchwaloną ordynacje wyborczą. Odwołać członków zarządu bądź
cały zarząd, może walne zgromadzenie wyłącznie w rezultacie nieuzyskania przez zarząd bądź
poszczególnych członków absolutorium za poprzedni rok.
§ 33
Kadencja zarządu trwa 5 lat z tym, że kadencja pierwszego zarządu wyłonionego przez
członków założycieli upływa w marcu podczas drugiego, zwyczajnego, walnego zebrania.
Członkowie zarządu po upływie kadencji mogą być wybierani na kolejna kadencję

§ 34
Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje klub na zewnątrz. Kompetencje zarządu
obejmują w szczególności:
1. Wykonywanie uchwał walnego zebrania i realizacja celów statutowych Klubu
2. Utrzymywanie kontaktów z innymi klubami, stowarzyszeniami, władzami, urzędami i
lokalnymi społecznościami
3. Zwoływanie i organizacja walnych zebrań
4. Zarządzanie majątkiem Klubu
5. Wydawanie regulaminów wewnętrznych, w tym dotyczących szczególnych warunków
uprawiania sportu golfowego na terenach Klubu. Regulaminy podlegają zatwierdzeniu
przez walne zebranie
6. Prowadzenie spraw z zakresu tzw. zwykłego zarządu o ile nie są one niniejszym statutem
zastrzeżone do kompetencji innych organów
§ 35
Do podejmowania decyzji w ramach zwykłego zarządu oraz reprezentowania Klubu na zewnątrz
upoważnieni są członkowie zarządu jednoosobowo. Podejmowanie decyzji rodzących
zobowiązania majątkowe Klubu niezbędne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków
zarządu. Zaciąganie zobowiązań majątkowych znacznej wielkości, zaciąganie kredytów i
pożyczek, ustanawianie zabezpieczeń na majątku Klubu oraz udzielanie gwarancji finansowych
wymaga podjęcia uchwały zarządu. Uchwały zarządu są ważne, jeśli zapadły w obecności co
najmniej dwóch trzecich liczby członków zarządu i uzyskały w głosowaniu zwykłą większość
§ 36
Pracami zarządu kieruje prezes. Prace zarządu odbywają się w oparciu o zatwierdzony przez
walne zebranie regulamin. Wyjątek stanowi pierwszy zarząd, który pracuje, do czasu odbycia
pierwszego walnego zebrania na podstawie niezatwierdzonego regulaminu
§ 37
Komisja rewizyjna liczy trzech członków w tym przewodniczącego. Kadencja komisji
rewizyjnej trwa trzy lata. Pierwsza kadencja ubiega z wraz z kadencją pierwszego zarządu.
Członkowie komisji rewizyjnej, wyłonieni spośród członków zwyczajnych nie mogą być
członkami zarządu lub organów Klubu. Nie mogą być także jego pracownikami.
§ 38
Kompetencje komisji rewizyjnej obejmują:
1. Przynajmniej raz w roku sprawdzenie rachunków Klubu, zgodności bilansu i rachunku
strat i zysków z księgami oraz zgodności bilansowych wartości majątkowych ze stanem
faktycznym
2. Informowanie walnego zebrania o wynikach kontroli
3. Wnioskowanie do walnego zebrania o udzielenie, bądź nie, absolutorium zarządowi za
poprzedni okres obrachunkowy
4. Kierowanie do zarządu wniosków dotyczących gospodarki finansowej
5. Składanie zarządowi wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania

§ 39
Delegowany członek komisji rewizyjnej może uczestniczyć, z głosem doradczym w
posiedzeniach zarządu
§ 40
Sąd koleżeński liczy pięciu członków w tym przewodniczącego. Kadencja sądu trwa pięć lat.
Pierwszy skład sądu jest wyłoniony podczas pierwszego, zwyczajnego walnego zebrania spośród
członków zwyczajnych. Nie mogą być oni członkami zarządu ani innych organów Klubu. Nie
mogą być również jego pracownikami. Do czasu wyłonienia sądu pierwszej kadencji, jego
kompetencje sprawuje zarząd
§ 41
Do kompetencji sądu koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywanie odwołań członków Klubu od decyzji zarządu o zawieszeniu w prawach
członka
2. Rozstrzyganie sporów o charakterze sportowym pomiędzy członkami Klubu
3. Rozpatrywanie wniosków zarządu o nakładanie kar na członków klubu
nieprzestrzegających postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych, łamiących reguły
gry w golfa oraz sprzeniewierzających się zwyczajowym zasadom zachowania na
obiektach sportu golfowego
4. Składanie zarządowi wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania
5. Składanie walnemu zebraniu sprawozdania z działalności za poprzedni rok
§ 42
Delegowany członek sądu koleżeńskiego może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem
doradczym.
§ 43
Sąd koleżeński przeprowadza postępowanie oraz wydaje orzeczenia w składzie przynajmniej
trzyosobowym. Postępowanie przed sądem jest jawne, chociaż rozstrzygnięcie zapada wśród
składu sędziowskiego w głosowaniu tajnym. Orzeczenia sądu są ostateczne i nie podlegają
zaskarżeniu do innych organów ani władz Klubu.
§ 44
Sąd koleżeński dokłada starań by napływające wnioski były rozstrzygane w rozsądnym terminie.
Sąd starannie zawiadamia strony o terminie postępowania biorąc pod uwagę możliwości
czasowe stron do stawienia się. Rozstrzygnięcia zapadają również pod nieobecność stron, w
trybie zaocznym.

§ 45
Zasady karania, rodzaj kar oraz tryb postępowania dyscyplinującego określa regulamin
porządkowy Klubu uchwalony przez zarząd a zatwierdzony przez walne zebranie
Majątek i fundusze Klubu
§ 46
1. Majątek Klubu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe i
pieniądze
2. Na fundusze Klubu składają się:
a. Opłaty wpisowe członków zwyczajnych
b. Opłaty wpisowe członków wspierających
c. Składki członków zwyczajnych
d. Składki członków wspierających
e. Darowizny i dotacje, krajowe i zagraniczne
f. Środki z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych
g. Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych przez graczy nie będących
członkami Klubu
h. Wpływy z działalności gospodarczej Klubu
i. Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Klubu
§ 47
Za gospodarkę finansową Klubu i jej zgodność z przepisami odpowiedzialny jest zarząd
Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu
§ 48
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje walne zebranie
większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych
§ 49
Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie
majątek Klubu
Postanowienia końcowe
§ 50
Statut niniejszy został uchwalony jednogłośnie przez zebranie założycielskie Augustowskiego
Klubu Golfa w dniu 15 października 2003 roku
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje walnemu zebraniu, a w okresach między
zebraniami sądowi koleżeńskiemu, który ma obowiązek potwierdzenia tej interpretacji na
najbliższym walnym zebraniu

