
REGULAMIN DYSCYPLINARNY STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW GOLFA – PGA 
POLSKA z dnia 16 czerwca 2021 roku 

 
Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Instruktorów Golfa PGA Polska, przyjmuje 
się Regulamin Dyscyplinarny StowarzyszeniaZawodowego Golfa – PGA Polska w 
następującym brzmieniu:  
 

§1 
 
Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Stowarzyszenia wszczyna Zarząd 
Stowarzyszenia.  
 

§2 
 
W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zarząd wyznacza 3 osobową 
komisję dyscyplinarną spośród członków Stowarzyszenia, przy czym przewodniczącym 
komisji zostaje członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.  
 

§3 
 
Członek Stowarzyszenia, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub 
karne, może być tymczasowo, do czasu wyjaśnienia sprawy, zawieszony w prawach 
członkowskich. Uchwałę o tym zawieszeniu podejmuje Zarząd z urzędu lub na wniosek 
komisji dyscyplinarnej.  
 

§4 
 
Komisja dyscyplinarna przeprowadza dochodzenie mające na celu wyjaśnienie faktów, 
okoliczności oraz przebiegu zdarzenia, które spowodowało wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego. W oparciu o przeprowadzone dochodzenie i zgromadzone materiały w 
sprawie, komisja formułuje stosowny wniosek, który przedstawia Zarządowi do 
rozpatrzenia.  
 

§5 
 
Zarząd, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o którym mowa w §4, rozpatruje 
całokształt sprawy i podejmuje uchwałę o umorzeniu postępowania lub ukaraniu członka 
Stowarzyszenia stosownie do katalogu kar przewidzianych w §17 Statutu Stowarzyszenia.  
 

§6 
 
W przypadku podjęcia uchwały o ukaraniu, ukaranemu członkowi Stowarzyszenia, którego 
dotyczy postępowanie dyscyplinarne, doręcza się uchwałę z treścią rozstrzygnięcia. 
Ukarany, który zamierza się od uchwały odwołać, może wnieść do Zarządu wniosek o 
uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały. Po otrzymaniu wniosku, Zarząd 
sporządza pisemne uzasadnienie uchwały o ukaraniu i doręcza ją ukaranemu.  
 

§7 



 
Od uchwały Zarządu o ukaraniu z uzasadnieniem, członkowi Stowarzyszenia przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o 
ukaraniu wraz z uzasadnieniem.  
 

§8 
 
Zarząd, w wypadku wniesienia odwołania przez ukaranego, zwołuje celem jego 
rozpatrzenia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 6 miesięcy od otrzymania 
odwołania, chyba że w tym terminie zaplanowane jest Zwyczajne Zebranie Członków. 
Walne Zebranie Członków po rozpoznaniu odwołania podejmuje uchwałę: a- o utrzymaniu 
zaskarżonej uchwały w mocy, b- o zmianie zaskarżonej uchwały, c- o przekazaniu sprawy do 
ponownego rozpatrzenia przez Zarząd. W przypadku o którym mowa w lit. c Walne 
Zebranie Członków zakreśla Zarządowi termin do ponownego rozpatrzenia sprawy oraz 
wskazuje niejasności w przeprowadzonym postępowaniu w sprawie, zaś Zarząd wyznacza 
komisję, o której mowa w §2 w innym składzie, niż ten który przeprowadzał postępowanie 
wyjaśniające w sprawie. Treść uchwały Walnego Zebrania Członków doręcza się ukaranemu 
wraz z uzasadnieniem.  
 

§9 
 
Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji 
Rewizyjnej prowadzi się uwzględnieniem postanowień powyższych, z tym, że członkami 
komisji dyscyplinarnej mogą być wyłącznie członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji 
Rewizyjnej. 
 

§10 
 
Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia. 
 


