
 

 

Katowice dnia 22.03.2015r. 

 

Do Zarządu 

Śląskiego Klubu Golfowego 

LIST OTWARTY 

Szanowni Panowie, 

 

Ze zdziwieniem i zażenowaniem  odczytałem zawiadomienie o   zwołaniu Nadzwyczajnego  Zebrania 

Członków Klubu na dzień 30.03.2015r.  

Treść samego zawiadomienia, jak i przywołana na jego uzasadnienie „opinia „ zmuszają mnie do 

zajęcia stanowiska i prezentacji niniejszej polemiki. 

W pierwszej kolejności pragnę zaznaczyć, że przywołane w „opinii” uzasadnienie prawne budzi moje 

poważne zastrzeżenia.  

 Faktem jest ,że żaden obowiązujący przepis prawa jak i Statutu naszego Klubu nie zabrania 

Zarządowi zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu, z proponowanym 

porządkiem obrad. Postanowienia ustawy o Stowarzyszeniach są tym zakresie bardzo 

lapidarne , pozostawiając członkom stowarzyszenia znaczną swobodę w kształtowaniu relacji 

wewnętrznych.  

 Faktem jest również i to, że zapisy naszego Statutu – mając na uwadze okres jego tworzenia – 

pozostawiają wiele do życzenia i nie przystają do dzisiejszych czasów. Konieczność ich zmiany 

wydaje się oczywista. 

W obliczu tych oczywistości należy jednak stwierdzić, że  relacje pomiędzy Członkami Klubu, 

kompetencje jego organów, cała sfera techniczna związana z organizacją, zwołaniem, przebiegiem 

głosowania na Zebraniach Członków Klubu, w tym  następstwa powziętych uchwał etc., podlegają nie 

tylko czystej zapisanej literze prawa.  

W  sprawach, przez te przepisy nieunormowanych, pełne zastosowanie mają : etykieta, dobry 

obyczaj, zwykłe zasady logiki, przyzwoitości i wzajemnego szacunku!  

To właśnie te, niepisane normy moralne, stanowią najczęściej podstawy naszych działań i to one 

winny stanowić  ograniczenia dla nadużywania prawa przez osoby w tym zainteresowane.  

Czy przyjęcie,  przez autora „ opinii „, tezy o braku przepisów zakazujących ponownego głosowania 

nad materią już przegłosowaną ma uprawniać Zarząd do nieskończonego ponawiania takiego 

procederu, aż do uzyskania oczekiwanego ,korzystnego dla Zarządu rezultatu. 



Co ma oznaczać deklaracja, „natychmiastowego podania się do dymisji” , w sytuacji, gdy tenże Zarząd 

już raz( na ostatnim Zebraniu ), podał się do dymisji!- czy był to żart? czy też chwilowa pomroczność? 

Kończąc ten wątek –  ten sam poziom argumentacji  , właściwy dla autora „opinii” może uprawniać 

Zarząd do wyznaczenia miejsca kolejnego Walnego Zebrania Członków Klubu na Florydzie, gdzie w 

zaciszu apartamentu z pewnością wszystkie propozycje uchwał zostaną przyjęte jednomyślnie – 

przecież żaden przepis prawa tego nie zabrania!!! 

Odnośnie, przywołanych w  „opinii” , rzekomych, „racjonalnych przesłanek”, stanowiących 

uzasadnienie merytoryczne dla proponowanego porządku obrad, pragnę zwrócić uwagę na, 

następujące, wydawałoby się  oczywiste , okoliczności, a mianowicie, że:   

 samo przyjęcie sprawozdania tak Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej nie odbiera obecnym 

możliwości odmiennego  głosowania w sprawie udzielenia absolutorium – w przeciwnym 

przypadku podejmowanie takiej uchwały byłoby bezprzedmiotowe,  

 podnosząc argument o prawidłowym wyniku finansowym autor „opinii prawnej „ przeoczył 

te głosy -z prezentowanych w dyskusji-  w których zwracano uwagę Zarządowi, że dodatni 

wynik finansowy  to nie wszystko , że jednym z celów  Stowarzyszenia – a więc obowiązkiem 

Zarządu jest m.in „ tworzenie i zacieśnianie więzi towarzyskich pomiędzy członkami klubu i 

ich rodzinami na tle wspólnych zainteresowań golfem .” 

Przyjęta w pkt 3 „opinii” teza ,iż niska frekwencja na Walnym odgrywać ma istotną rolę, w 

uznaniu ważności przyjętych uchwał, stanowi swoiste kuriozum. Jej autor zdaje się zapominać , że 

w świetle postanowień naszego Statutu dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne 

Zebranie Członków Klubu, nie jest wymagana żadna kwalifikowana większość ani głosujących ani 

też oddanych głosów, a wszystkie, przyjęte na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zebraniu, uchwały, 

podjęte były zgodnie z prawem i były ważne.   

Faktem, oczywistym dla każdego, jest  to, że faktyczna frekwencja na wielu ostatnich  zebraniach  

nie przekraczała stu kilkunastu osób.    

Powody,  dla których większość Członków Klubu nie jest zainteresowana czynnym udziałem w 

jego pracach, są o wiele bardziej złożone, ale z pewnością nie są nimi przekonanie o nieomylności 

Zarządu jak i przekonanie co do tego, iż bez względu na to co robi Zarząd to i tak otrzyma 

absolutorium .W tym zakresie wnioski przyjęte przez autora „opinii” stanowią zwykłe nadużycie.  

Na koniec tej części, jeżeli niska frekwencja ma stanowić usprawiedliwienie dla ponownego 

głosowania, to dlaczego tylko w sprawach, w których takie głosowanie przebiega nie po myśli 

Zarządu. Jaka przedziwna logika przemawia za tym ,że przy takiej samej liczbie głosujących ( 

mniej niż 1/3 uprawnionych do głosowania ) uchwały nr 1 i 2 – przegłosowane większością 

głosów , nie są przedmiotem  wywodów prawnych i nie wchodzą w zakres proponowanego 

nowego porządku obrad.  

Zastanawia również  jaka liczba głosujących członków Klubu znajdzie uznanie u autora „ opinii „ i 

będzie traktowana za reprezentatywną?   

 



 

Celem prezentowanych wywodów jest nie tylko chęć zamanifestowania odmiennej opinii w 

poruszanych sprawach, ale, co ważniejsze, apel do Zarządu aby przemyślał i zweryfikował Swoje 

stanowisko w sprawie zwołania na dzień 30.03.2015r. Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu z 

proponowanym porządkiem obrad.  

W „normalnym” porządku rzeczy, konsekwencją nieotrzymania absolutorium jest podanie się 

Zarządu do dymisji i zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu wyłącznie! w celach 

dokonania nowych wyborów. Cel takiego Zebrania musi być oczywisty dla każdego uprawnionego do 

głosowania, czemu nie służy wprowadzanie trybu warunkowego w propozycjach porządku obrad.  

Dodatkowo, mam poważne zastrzeżenia do ważności samego trybu zwołania omawianego 

Nadzwyczajnego Zebrania.  Przypomnieć pragnę ,że Statut naszego Klubu przewiduje odmienny tryb 

dla zwoływania Zwyczajnego Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jego członków.  

Otóż, zgodnie z par 12 ust Statutu Klubu, podstawę do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków 

Klubu stanowić winna uchwała Zarządu. Do podjęcia takiej uchwały może być uprawniony wyłącznie 

Zarząd działający w minimalnym 5- osobowym składzie. Jeżeli dojdzie do zmniejszenia się liczby 

członków Zarządu poniżej tego minimum – a do tego doszło wobec rezygnacji Kol. Anny Krzymińskiej, 

– Zarząd nie może podejmować żadnych uchwał do czasu uzupełnienia jego składu , w trybie 

przewidzianym w par. 12 ust 6 Statutu. Z uzyskanych informacji wiem ,że do uzupełnienia składu 

Zarządu, w tym trybie , doszło dopiero w dniu 19.03.2015r., z więc po dacie zawiadomienia o 

zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania ( 16.03.2015r.). Przyjąć więc należy , że  „upoważnienie”, 

przywołane w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania,   nie wynika z takiej uchwały, 

bowiem Zarząd w tej dacie podjąć jej nie mógł – a dalsze wnioski wydają się oczywiste. 

Podsumowując tą część listu- osobiście uważam, że: 

Do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu na dzień 30.03.2015r. doszło bezpodstawnie, 

zarówno z przyczyn merytorycznych jak i formalnych. Zatem wszelkie ewentualnie podejmowane na 

nim uchwały będą obarczone wadą prawną, powodującą ich nieważność, jak też prawo do ich 

formalnego podważania. Do obowiązków ustępującego Zarządu należy wobec tego, ponowne, tym 

razem prawidłowe, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu wyłącznie w celach 

wyboru nowych władz. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że w planowanym, na 30.03.2015r., 

Zebraniu nie będę brał udziału z przytoczonych wyżej powodów – do czego zachęcam również 

innych, podzielających moje zdanie. 

Szanowni Panowie, 

Każdy członek Klubu ma prawo do własnego zdania, jak też głosowania wg. własnych przekonań , 

nawet gdy nie są one po myśli Zarządu. Nie ma w tym nic zdrożnego. Więcej,  Zarząd winien się z 

takim odmiennymi zdaniami liczyć i je szanować. Głosy te były słyszalne również na ostatnim 

Zebraniu, i jak sądzę,  to właśnie całkowicie bezrefleksyjny sposób ich odbioru, lekceważenie 

„myślących inaczej „ , w wielu podstawowych kwestiach, było powodem odmowy udzielenia temu 

Zarządowi absolutorium. Nie dziwi zatem, że uprawnieni skorzystali z jedynej formalnej  możliwości  

wyrażenia swojej dezaprobaty. 



Chciałbym odnieść się również do treści ostatniego wpisu na stronie internetowej naszego Klubu, w 

rubryce aktualności, pt. „Lekcja demokracji”, w jego części dotyczącej głosowania z upoważnienia? 

Zawarty w tej publikacji sarkazm jest dla mnie niezrozumiały i nie na miejscu.  

Czy głos oddany w cudzym imieniu, na podstawie pełnomocnictwa, ma inną wagę od tego, oddanego 

w imieniu własnym? – przecież sami zachęcacie do udzielania takich pełnomocnictw.  

Nadto, wpis ten zawiera treści nieprawdziwe, gdyż na Walnym Zebraniu w dniu 12.03.2015r. Zarząd 

podał się do dymisji a nie „zgłosił gotowość do rezygnacji z pełnionych funkcji” 

Może zamiast takich wpisów – warto by zamieścić, w tej rubryce, informację o zmianach osobowych 

w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ,  jak też wyjaśnienie dlaczego w składzie Komisji Rewizyjnej figurują 

dwie osoby – w sytuacji, gdy organ ten winien składać się z minimum 3 osób - co sprawia, że do czasu 

uzupełnienia jej składu nie mamy Komisji Rewizyjnej. 

Kończąc, apeluję o zaprzestanie nagonki na „nieprawomyślnych”  , prowadzonej tylko dlatego ,że 

mieli „czelność „ głosować przeciwko Zarządowi. Czy dlatego zasłużyli sobie na napiętnowanie i 

połajanki. Ten elementarny brak szacunku dla Koleżanek i Kolegów Klubowych budzi moje najwyższe 

oburzenie i dezaprobatę. 

 

z poważaniem 

Sławomir Kucharski 

 

PS. Zwracam się równocześnie z prośbą o publikację niniejszego Listu na stronie internetowej 

naszego Klubu 


