
Zmiany do przegłosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków,  

mające wpływ na zmianę treści Statutu 

Na wniosek Polskiego Związku Żeglarskiego 

Cel Towarzystwa 

§9 pkt. 1   

punkt otrzymuje nowe  brzmienie:  

1. Rozwój i popularyzacja sportów i turystyki wodnej oraz rekreacji ze szczególnym 

uwzględnieniem wioślarstwa oraz żeglarstwa i kajakarstwa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Obowiązki członków 

§13 pkt. 1.2  

Punkt otrzymuje nowe brzmienie: 

1.2  przestrzegania zasad etyki i koleżeństwa, określonych w Kodeksie Etyki Towarzystwa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dotychczasowy Statut nie przewidywał postanowień regulujących sposobu wygaśnięcia członkostwa 

wspierającego 

Wygaśnięcie członkostwa 

§14, pkt. 5 

Dodaje się punkt pod nr 5 o brzmieniu: 

Wygaśnięcie członkostwa członka wspierającego następuje w przypadku: 

1) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną, 

2) Dobrowolnego pisemnego wystąpienia do Zarządu Towarzystwa, 

3) Skreślenia uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich 

oraz opłat wynikających z cennika usług Towarzystwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące  lub 

nierealizowania deklarowanego  wsparcia na rzecz Towarzystwa, o którym mowa w §11 ust. 

7 Statutu 

Uwaga: następne punkty  w tym paragrafie otrzymują numerację kolejną  od nr  6 do nr 10 

 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej i Sekcji Turystyki Żeglarskiej i Motorowodnej  

§15 otrzymuje nowe brzmienie 

 



Utrata członkostwa 

§15 

 pkt.1 Utrata członkostwa następuje uchwałą Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu  

w przypadku: 

ppkt. 1) na podstawie negatywnej  opinii Komisji Etyki i Spraw Członkowskich 

ppkt.2) prawomocnego wyroku Sądu powszechnego za popełnienie umyślnego przestępstwa 

lub umyślnego przestępstwa skarbowego, 

ppkt. 3) rażącego naruszania postanowień Statutu Towarzystwa lub uchwał i zarządzeń 

Władz Towarzystwa, 

ppkt.4) działania na szkodę Towarzystwa, 

ppkt. 5) rażącego naruszania zasad etyki i koleżeństwa określonych w kodeksie Etyki 

Towarzystwa 

ppkt. 6) wniosku kierownictwa Sekcji ze względu na nieprzestrzeganie przez członka 

Regulaminu Sekcji 

 

Pkt. 2  

Wykluczenie członka następuje z dniem wskazanym w uchwale Zarządu Towarzystwa. Od 

uchwały Zarządu Towarzystwa o utracie członkostwa wykluczonemu członkowi Towarzystwa 

przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie winno zostać 

złożone na piśmie, za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa, nie później jak w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez wykluczonego członka uchwały Zarządu Towarzystwa i 45 dni od 

daty podjęcia tej Uchwały. Odwołanemu członkowi przysługuje prawo do osobistego 

przedstawienia swojego stanowiska podczas Walnego Zebrania Członków, na którym 

rozpatrywane będzie odwołanie. Walne Zebranie Członków w uchwale postanawia o 

uwzględnieniu odwołania i przywróceniu członkostwa bądź o nieuwzględnieniu odwołania 

wykluczonego członka. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej 

§16 otrzymuje nowe brzmienie 

Przywrócenie członkostwa 

§16 

Pkt. 3 W szczególnych przypadkach Zarząd, na podstawie opinii Komisji Etyki i Spraw Członkowskich, 

może podjąć decyzje o umorzeniu opłat, o których mowa w §14  z wyjątkiem składek członkowskich 

 

Na wniosek Zarządu WTW 

Władze Towarzystwa 

§17 

Nowe brzmienie: 

Pk.3 Kandydat na Prezesa Towarzystwa musi wykazać się co najmniej 7 letnim stażem członka 

zwyczajnego. 



Walne Zebranie Członków 

Nowe brzmienie 

§18 

Pkt. 1 Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków 

Pkt. 2 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne 

Pkt. 3 Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze 

najpóźniej do dnia 30 czerwca następnego roku i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze najpóźniej 

do zakończenia ostatniego roku kadencji władz Towarzystwa 

Pkt. 4. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd: 

1) Z jego inicjatywy 

2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej 

3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania 

4)  

 

§19 

Wykreślenie pkt. 2 

……………………………………………………………………………. 

 

Termin i miejsce Walnego Zebrania Członków 

§ 21 

Nowe brzmienie: 

1. Walne Zebrania Członków zwoływane są przez Zarząd na podstawie uchwały, która 

określa również termin, miejsce i proponowany porządek 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków,  Zarząd zawiadamia 

członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, a w przypadku 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na co najmniej 10 dni przed terminem zebrania. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, dokonuje się listownie lub środkami 

komunikacji elektronicznej (wiadomość mailowa na adres mailowy członka wskazany w 

deklaracji członkowskiej)  i  poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej 

Towarzystwa.  

4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono skutecznie 

obradować bez względu na liczbę członków, z wyjątkiem §22 pkt.4 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zarząd Towarzystwa 

§ 24 

                nowe brzmienie pkt. 5 

                     Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład do liczby ½ członków pochodzących z wyboru 



 

 

Zebranie Zarządu 

§26 

Dopisanie pkt. 3 o brzmieniu 

1. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla 

ich ważności niezbędne jest jej podjęcie zwykłą większością głosów 

                   

  


