
STATUT 

WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA 

WIOŚLARSKIEGO 

WTW od chwili powstania w 1878 roku, kieruje się hasłem: 

„NASZE HASŁO NASZA BROŃ – MIŁOŚĆ, ZGODA, BRATNIA DŁOŃ”, 

którego przestrzeganie jest sprawą honoru członków. 

 

ROZDZIAŁ l 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY I GODŁO 

 

Nazwa stowarzyszenia 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, zwane dalej 
Towarzystwem. Dopuszczalne jest używanie skróconej nazwy Towarzystwa w 
brzmieniu: WTW.  

 

Teren działania 

§ 2 

Siedzibą Towarzystwa jest m. st. Warszawa 

§ 3 

Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 
właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Charakter prawny 

§ 4 

1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – 
Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie oraz 
niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. 



2. Nad działalnością Towarzystwa w myśl art. 8 ust. 5 pkt. 2 - Prawo o 
stowarzyszeniach nadzór sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.  
 

§ 5 
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 
o podobnym celu działania. 

 
§ 6 

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony. 
 

§ 7 
Podstawą działalności Towarzystwa jest praca społeczna Członków. 
Wybieralne władze Towarzystwa pracują społecznie i z tego tytułu nie 
otrzymują żadnego wynagrodzenia. Do prowadzenia działalności statutowej 
Towarzystwa może zatrudniać pracowników etatowych, w tym również 
Członków Towarzystwa. 
 

Godło 
§ 8 

1. Godłem Towarzystwa jest herb m. st. Warszawy – srebrna Syrena na 
czerwonej tarczy. Tarcza jest nałożona na dwa skrzyżowane wiosła w 
kolorze złotym z dwoma paskami niebieskimi na dolnej części pióra. Nad 
tarczą umieszczona jest korona w formie barbakanu trój bramowego koloru 
ceglastego. Elementy te nałożone są na kotwicę koloru ciemnozłotego z 
linką. Wiosła, kotwica i tarcza herbowa pokrywają się miejscami 
środkowymi w centralnym punkcie. Po obu stronach tarczy herbowej od 
korony do ramion kotwicy zwisają faliście dwie szarfy w kolorze biało – 
niebieskim. W dole, poniżej ramion kotwicy umieszczone są cyfry 1878 w 
kolorze złotym. 
 



 
2. Flaga Towarzystwa jest zarazem banderą na jednostkach pływających, ma 

kształt prostokąta o proporcjach 5:8, białe tło z nałożonym krzyżem 
niebieskim, szerokości 1/10 długości flagi, dzielącym białe pole na cztery 
równe części. W górnym polu przy drzewcu jest umieszczona godło. 
 

 
 

3. Proporzec Towarzystwa jest w kształcie trójkąta równoramiennego o 
proporcjach  2:3 ma tło białe z nałożonym niebieskim krzyżem szerokości 
1/10 długości proporca, dzielącym go na cztery części. Poziome ramiona 
krzyża są do siebie w stosunku 1:2. W górnym polu przy drzewcu jest 
umieszczone godło. Używany jest na jednostkach pływających zamiast 
bandery. 

4. Emblematem Towarzystwa jest tarcza o stylizowanym kształcie. Tło białe z 
niebieską obwódką. W górnej części tarczy umieszczone są litery „WTW” 
w kolorze niebieskim i o rozmiarze L’ w wysokości tarczy. Część dolna jest 
podzielona na trzy pola, z których skrajne są niebieskie a środkowe białe. 
 



 
5. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską. Formę odznaki ustala 

Zarząd Towarzystwa. 
6. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej, z napisem w otoku: „Warszawskie 

Towarzystwo Wioślarskie” oraz datę „1878”. W środku koła umieszczone 
jest godło Towarzystwa. 

7. Towarzystwo ma prawo do wydawania członkom legitymacji 
członkowskich. Formę i treść legitymacji ustala Zarząd Towarzystwa. 
 

ROZDZIAŁ II 
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
Cel Towarzystwa 

§ 9 
1. Rozwój i popularyzacja sportów i turystyki wodnej oraz rekreacji ze 

szczególnym uwzględnieniem wioślarstwa oraz żeglarstwa i 
kajakarstwa.  

2. Tworzenie i utrzymywanie dogodnych warunków dla amatorskiego i 
zawodniczego uprawiania sportów i turystyki wodnej, w tym 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

3. Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej wyczynowo sporty wodne do 
poziomu umożliwiającego uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich i 
Mistrzostwach Świata, a także do uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.  

4. Kształtowanie postaw szlachetnej rywalizacji i koleżeństwa wśród 
Członków Towarzystwa. 

5. Współdziałania w dążeniu do ochrony środowiska naturalnego, w 
szczególności wodnego. 

6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami. 



8. Organizowanie i upowszechnianie sportów wodnych osób 
niepełnosprawnych w zakresie sportu i turystyki. Prowadzenie i 
finansowanie działalności rehabilitacyjno-edukacyjnej dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej. 
 

Środki działania 
§ 10 

1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 
1) Propagowanie dostępnymi środkami medialnymi uprawiania sportów 

i turystyki wodnej oraz rekreacji w społeczeństwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 

2) Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i turystycznych. 
3) Organizowanie imprez kulturalnych i spotkań towarzyskich. 
4) Współpraca z młodzieżowymi organizacjami sportowymi, szkolnymi 

i poza szkolnymi. 
5) Organizowanie i prowadzenie szkolenia, treningów, zgrupowań i 

obozów szkoleniowych. 
6) Umożliwianie członkom Towarzystwa budowy i remontu własnego 

sprzętu pływającego na terenie obiektów Towarzystwa. 
7) Organizowanie i prowadzenie zajęć integracyjnych oraz 

rehabilitacyjno-edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
2. Działalność Towarzystwa może być działalnością odpłatną w zakresie 

zapisanym w § 10 ust. 1, pkt. od 1) do 7). 
3. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest pomnażanie 

majątku Towarzystwa oraz finansowanie celów statutowych, przy czym cały 
dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność służącą 
realizacji celów statutowych. 

4. Towarzystwo sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej 
działalności,  z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje do publicznej 
wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem 
przez zainteresowane podmioty. 

5. Towarzystwo sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z 
ustawą o rachunkowości. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

Członkowie Towarzystwa 

§ 11 



1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 
1) Kandydatów, 
2) Członków zwyczajnych, 
3) Członków juniorów, 
4) Członków seniorów, 
5) Członków jubilatów, 
6) Członków wspierających, 
7) Członków honorowych. 

2. Kandydatem Towarzystwa może być każda osoba, która ukończyła 18 rok 
życia, złożyła stosowną deklarację podpisaną przez dwóch Członków 
zwyczajnych – wprowadzających Kandydata do danej sekcji i dopełniła 
wszelkich formalności finansowych (wpisowe). Po uzyskaniu stosowanych 
dokumentów Kandydat jest przyjmowany do Towarzystwa na podstawie 
uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia Kandydata. 

3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może stać się kandydat po odbyciu 
rocznego stażu, złożenia wniosku przez kierownika odpowiedniej Sekcji, 
akceptacji Komisji Etyki i Spraw Członkowskich po wykazaniu się przez 
Kandydata znajomością Statutu WTW, podstawową wiedzą historyczną na 
temat Towarzystwa, wykazaniu się społeczną pracą dla Towarzystwa w ilości 
godzin ustalonych i potwierdzonych przez Sekcję Towarzystwa oraz przyjęciu 
przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.  
W szczególnych przypadkach na wniosek Członka Zarządu popartego opinią 
Komisji Etyki i Spraw Członkowskich, termin rocznego stażu kandydata może 
zostać skrócony uchwałą Zarządu Towarzystwa. 

4. Członkiem seniorem Towarzystwa może stać się Członek Zwyczajny, który 
ukończył 60 lat i legitymuje się 20 letnim stażem członkowskim. Wniosek w tej 
sprawie składa Przewodniczący Koła Seniorów a Zarząd Towarzystwa 
podejmuje stosowną uchwałę. 

5. Członkiem jubilatem Towarzystwa może stać się Członek Zwyczajny, który 
ukończył 60 lat i legitymuje się 40 letnim stażem członkowskim. Wniosek w tej 
sprawie składa Przewodniczący Koła Seniorów a Zarząd Towarzystwa 
podejmuje stosowną uchwałę. 

6. Członkiem Juniorem może być osoba do osiemnastego roku życia po 
zgłoszeniu stosownej deklaracji podpisanej przez jednego z rodziców lub 
prawnego opiekuna, trenera i podjęciu Uchwały przez Zarząd Towarzystwa. Po 
ukończeniu 18 – tego roku życia Członek Junior może zostać Członkiem 
Zwyczajnym bez odbywania stażu, po złożeniu stosownej deklaracji i podjęciu 
Uchwały przez Zarząd Towarzystwa. 

7. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna po złożeniu 
pisemnej deklaracji o przekazywaniu na rzecz Towarzystwa corocznej 



darowizny finansowej lub rzeczowej o wartości nie mniejszej od sumy 
obowiązujących składek w danym roku i podjętej Uchwały Zarządu 
Towarzystwa. 

8. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa 
na wniosek Zarządu Towarzystwa, osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym 
dla Towarzystwa. 
 

Prawa członków 
§ 12 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo korzystania z: 
1) czynnego prawa wyborczego, 
2) biernego prawa wyborczego, 
3) prawa głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków,  
4) noszenia stroju, emblematów i odznak Towarzystwa, 
5) pomieszczeń i urządzeń klubowych, 
6) klubowego sprzętu treningowego, sportowego i turystycznego, 
7) konsultacji szkoleniowej instruktorów i trenerów. 

2. Członkowie juniorzy, którzy ukończyli 16 lat oraz posiadają ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych i członkowie Honorowi posiadają 
wszystkie prawa Członków Zwyczajnych wraz z czynnym prawem 
wyborczym.  

3. Członkowie Juniorzy, którzy nie ukończyli lat 16 i posiadają wszystkie 
prawa Członków Zwyczajnych, oprócz czynnego i biernego prawa 
wyborczego oraz prawa głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu 
Członków.  

4. Członkowie Seniorzy i Jubilaci posiadają wszystkie prawa Członków 
Zwyczajnych. 

5. Kandydaci i Członkowie Wspierający mają prawo korzystania z 
pomieszczeń i urządzeń klubowych oraz klubowego sprzętu turystycznego. 
Kandydatom oraz Członkom Wspierającym nie przysługują żadne ulgi takie 
jak Członkom Zwyczajnym, chyba że o tym zdecyduje Zarząd 
Towarzystwa. 

Obowiązki członków 

§ 13 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1) przestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa, uchwał i zarządzeń 

Władz Towarzystwa, oraz godnego reprezentowania Towarzystwa, 
2) przestrzegania zasad etyki i koleżeństwa, określonych w Kodeksie 

Etyki Towarzystwa, 



3) czynnego udziału w realizacji celów statutowych, 
4) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków, 
5) uczestnictwa w imprezach i wystąpieniach reprezentacyjnych w razie 

powołania ich przez Zarząd Towarzystwa, 
6) noszenia stroju, emblematów i odznak na wszystkich imprezach i 

wystąpieniach reprezentacyjnych, w przypadku pełnienia przez nich 
funkcji we władzach Towarzystwa, 

7) terminowego płacenia składek, 
8) terminowego wnoszenia opłat za używanie terenów, urządzeń i 

sprzętu klubowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem, 
9) dbania o stan techniczny i wygląd terenów, obiektów i urządzeń 

Towarzystwa, 
10) dbania o stan techniczny oraz udziału w konserwacji urządzeń i 

sprzętu treningowego, turystycznego i sportowego, szczególnie przez 
nich używanego 

2. Kandydaci, Członkowie Juniorzy i członkowie wspierający mają takie same 
obowiązki jak członkowie zwyczajni. Zwolnieni są jedynie z obowiązku 
uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.  

3. Członkowie Seniorzy i Jubilaci mają takie same obowiązki jak Członkowie 
Zwyczajni, w wyłączeniem: 

1) obowiązkowego uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków, 
2) płacenia składek. 

4. Członek Honorowy posiada wszystkie obowiązki Członka Seniora i Jubilata z 
wyłączeniem wszystkich opłat na rzecz Towarzystwa. 
 

Wygaśnięcie członkostwa 
§ 14 

1. Wygaśnięcie kandydatury następuje w przypadku: 
1) dobrowolnego pisemnego wystąpienia Kandydata do Zarządu 

Towarzystwa, 
2) skreślenia uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu zalegania z 

opłatą składek członkowskich oraz innych opłat wynikających z 
cennika usług Towarzystwa przez okres dłuższy od 3 miesięcy, bez 
pisemnego upomnienia. 

2. Wygaśnięcie członkostwa członka zwyczajnego następuje w przypadku: 
1) śmierci Członka, 
2) dobrowolnego pisemnego wystąpienia do Zarządu Towarzystwa, 
3) skreślenia Uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu zalegania z 

opłatą składek członkowskich oraz innych opłat wynikających z 



cennika usług Towarzystwa przez okres dłuższy od 3 miesięcy, po 
jednokrotnym pisemnym upomnieniu, 

4) skreślenia Uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu dwukrotnej 
kolejnej nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu 
Członków Towarzystwa.   

3. Wygaśnięcie członkostwa członka juniora następuje w przypadku: 
1) śmierci Członka, 
2) dobrowolnego pisemnego wystąpienia do Zarządu Towarzystwa 

rodziców lub prawnego opiekuna, 
3) skreślenia Uchwałą Zarządu Towarzystwa w uzasadnionych 

przypadkach na wniosek trenera, 
4) skreślenia Uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu zalegania z 

opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy od 3 miesięcy, po 
jednokrotnym pisemnym upomnieniu. 

4. Wygaśnięcia członkostwa Członka Seniora i Jubilata następuje jedynie w 
przypadku: 

1) śmierci członka, 
2) dobrowolnego pisemnego wystąpienia do Zarządu Towarzystwa, 
3) skreślenia Uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu zalegania z 

opłatami wynikającymi z cennika usług Towarzystwa przez okres 
dłuższy od 3 miesięcy, po jednokrotnym pisemnym upomnieniu;  

4) skreślenia Uchwała Zarządu Towarzystwa z powodu dwukrotnej 
kolejnej nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu 
Członków Towarzystwa.  

5. 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.  

6. Były Członek, którego członkostwo wygasło z przyczyn wskazanych w § 14 
ust. 1-4 Statutu, może ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet Członków 
Towarzystwa po uiszczeniu wpisowego oraz składki członkowskiej za miesiąc, 
w którym został ponownie przyjęty. Ponowny wpis na listę Członków 
Stowarzyszenia następuje na podstawie stosownej uchwały Zarządu.  

 



7. Jeżeli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło z powodu zalegania z opłatami na 
rzecz Stowarzyszenia, warunkiem ponownego wpisu na listę Członków jest 
uiszczenie zaległych opłat przypadających na dzień wygaśnięcia członkostwa. 

8. Członkowi ponownie przyjętemu do Stowarzyszenia przysługuje ten sam status 
co przed wykreśleniem, z uwzględnieniem rodzaju członkostwa, stażu 
członkowskiego oraz przynależności do sekcji. 

9. Możliwe jest jedynie dwukrotne przyjęcie byłego Członka w trybie §14 ust. 5-8 
Statutu.  

10. Przepisów §14 ust. 5-8 Statutu nie stosuje się do Członków Juniorów 
wykreślonych na podstawie §14 ust. 3 pkt 3 Statutu.  

Utrata członkostwa 

§ 15 

1. Utrata członkostwa następuje Uchwałą Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu na 
podstawie opinii Komisji Etyki i Spraw Członkowskich, w przypadkach: 

1) na podstawie negatywnej opinii Komisji Etyki i Spraw 
Członkowskich;  

2) prawomocnego wyroku Sądu powszechnego za popełnienie 
umyślnego przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego;  

3) rażącego  naruszenia postanowień Statutu Towarzystwa lub uchwał i  
zarządzeń Władz Towarzystwa, 

4)  działania na szkodę Towarzystwa, 
5)  rażącego  naruszenia zasad etyki i koleżeństwa określonych w 

kodeksie Etyki Towarzystwa;  
6) wniosku kierownictwa Sekcji ze względu na nieprzestrzeganie przez 

członka Regulaminu Sekcji.  
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 
Zgromadzenie Członków w uchwale postanawia bądź o uwzględnieniu 
odwołania i przywróceniu członkostwa bądź o nieuwzględnieniu odwołania 
wykluczonego Członka. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.  



3. Członkowie Honorowi i Członkowie Jubilaci mogą utracić członkostwo jedynie 
na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu 
Towarzystwa. 

Przywrócenie członkostwa 
§ 16 

1. Osoby, których członkostwo wygasło, mogą być ponownie przyjęci na 
warunkach opisanych w § 14 ust. 5-8 Statutu.  

2. Członkowie Juniorzy wykreśleni na podstawie §14 ust. 3 pkt 3 Statutu mogą 
ubiegać się o ponowne przyjęcie na warunkach określonych w §11 Statutu.  

3. W szczególnych przypadkach Zarząd, na podstawie opinii Komisji Etyki i 
Spraw Członkowskich, może podjąć decyzje o umorzeniu opłat, o których 
mowa w § 14 Statutu z wyjątkiem składek członkowskich.  

 
ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE TOWARZYSTWA 
§ 17 

1. Statutowymi władzami Towarzystwa są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata. 
3. Kandydat na Prezesa Zarządu Towarzystwa musi wykazać się co najmniej 7  

letnim stażem Członka  Zwyczajnego.  

Walne Zebranie 

§ 18 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. Walne 
Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne i obraduje zgodnie 
z uchwalonym przez siebie Regulaminem.  

2. 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.  

3. 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.   
 



§ 19 

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy: 
1) wybór Prezesa Towarzystwa, 
2) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3) wybór członków Komisji Etyki i Spraw Członkowskich, 
4) uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa, 
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 
6) zatwierdzanie bilansu za rok poprzedni oraz ustalanie budżetu na rok 

bieżący, 
7) uchwalanie Regulaminów dotyczących przebiegu obrad Walnych 

Zebrań oraz zatwierdzanie Regulaminów Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, 

8) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 
9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych 

organizacji o charakterze stowarzyszeń i organizacji gospodarczych, 
10) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez inne Władze 

Towarzystwa bądź poszczególnych Członków, 
11) nadawanie i odwoływanie członkostwa honorowego oraz innych 

godności honorowych na wniosek Zarządu Towarzystwa, 
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa 

dotyczących utraty członkostwa, 
13) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu i likwidacji 

Towarzystwa, 
14) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych Władz Towarzystwa, 
15) udzielanie Zarządowi Towarzystwa absolutorium za okres 

sprawozdawczy na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się jako zebranie 

sprawozdawcze w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego oraz z 
upływem ostatniego roku kadencji władz Towarzystwa, jako zebranie 
sprawozdawczo – wyborcze. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

§ 20 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 



Termin i miejsce Walnego Zebrania 

§ 21 

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

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, dokonuje się listownie 
(litem poleconym lub listem zwykłym – w przypadku złożenia oświadczenia o 
takiej zgodzie) lub środkami komunikacji elektronicznej (wiadomość mailowa 
na adres mailowy Członka wskazany w deklaracji członkowskiej lub osobnym 
oświadczeniu( i poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej 
Towarzystwa. 

4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa Członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszych terminie, a w drugim – może ono 
skutecznie obradować bez względu na liczbę Członków.  

Uchwały Walnego Zebrania 

§ 22 

1. Walne Zebranie decyduje o stosowaniu głosowania jawnego lub tajnego we 
wszystkich punktach lub w danym punkcie obrządku obrad. 

2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 
3. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej musi być 

zapowiedziane w porządku obrad i wymaga większości 50% plus 1 głos przy 
obecności, co najmniej połowy członków Towarzystwa w I-szym terminie bez 
względu na liczebność w II-gim terminie. 

4. Zmiana statutu musi być zapowiedziana w porządku obrad i wymaga 
większości 50% plus 1 głos przy obecności, co najmniej połowy Członków 
Towarzystwa. 

Udział w Walnym Zebraniu 

§ 23 

1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy Członkowie 
Towarzystwa. 

2. Na Walnych Zebraniach mogą być obecni przedstawiciele organu 
nadzorującego, władz administracji lokalnej, dziennikarze i zaproszeni goście 
jako obserwatorzy. 



3. Głos stanowiący w Walnym Zebraniu posiadają Członkowie Zwyczajni, 
Członkowie Seniorzy, Członkowie Jubilaci oraz Juniorzy, którzy ukończyli 16 
lat i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 
 

Zarząd Towarzystwa 
§ 24 

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 do 7 Członków wybranych przez Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków. Liczbę Członków na 
daną kadencję każdorazowo określa Walne Zebranie Członków 
Towarzystwa. 

2. Pracą Zarządu kieruje Prezes WTW wybierany przez Walne Zebranie w 
wyborach powszechnych spośród nieograniczonej liczby Członków przed 
wyborami do Zarządu. 

3. Zarząd Towarzystwa na pierwszym zebraniu, nie później niż w terminie 7 
dni od daty wyborów, wybiera ze swego grona: 

1) Sekretarza, 

2) 2-3 Wiceprezesów Zarządu. 
4. W przypadku ustąpienia Prezesa Towarzystwa podczas trwania kadencji, 

Zarząd powierza obowiązki Prezesa jednemu z Członków Zarządu na okres 
do najbliższego Walnego Zebrania, na którym następuje wybór nowego 
Prezesa Towarzystwa w wyborach powszechnych. 

5. Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład do liczby ½ Członków 
pochodzących z wyboru. 

6. Członkowie dokooptowani przez Zarząd Towarzystwa w czasie trwania 
kadencji są zatwierdzani przez najbliższe Walne Zebranie Członków. 

7. Zarząd powołuje Pełnomocnika, jako pracownika etatowego w randze 
Dyrektora, który bierze czynny udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. Pełnomocnikiem nie może być osoba wybrana do Władz 
Towarzystwa przez Walne Zebranie. 

8. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa odrębny regulamin 
zatwierdzony przez Walne Zebranie. 

Kompetencje Zarządu 

§ 25 

1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Oświadczenia woli za Towarzystwo składają przynajmniej dwaj Członkowie 

Zarządu lub jeden Członek Zarządu i Pełnomocnik. 



3. Propagowanie dostępnymi środkami medialnymi uprawniania sportów i 
turystyki wodnej w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 

4. Zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa. 
5. Podejmowanie uchwał i decyzji związanych z kierowaniem działalnością 

Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i Uchwałami Walnego 
Zebrania. 

6. Sporządzanie okresowych planów działalności, sprawozdań, preliminarzy 
budżetowych i bilansów. 

7. Opracowywanie cenników opłat za usługi świadczone przez Towarzystwo, z 
podziałem na normalne i ulgowe. 

8. Przyjmowanie nowych Członków i podejmowanie decyzji o wygaśnięciu lub 
utracie członkostwa. 

9. Nadawanie Członkom zwyczajnym tytułu Członka Seniora i Jubilata. 
10. Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw i upoważnień do działania w imieniu 

Towarzystwa. 
11. Tworzenie i rozwiązywanie Sekcji i różnych innych komisji pracujących dla 

potrzeb Towarzystwa oraz zatwierdzanie ich regulaminów. 
12. Organizowanie pracy szkoleniowo – sportowej i turystycznej. 
13. Ustalanie zasad działania Koła Seniorów i Jubilatów jako ciała doradczego i 

opiniodawczego. 
14. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie i odwołanie tytułu 

Członka Honorowego Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 
15. Przyznawanie wyróżnień i nagród członkom WTW. 
16. Nakładanie kar na Członków Towarzystwa w oparciu o opinię Komisji Etyki i 

Spraw Członkowskich. 
17. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością i pracą Dyrektora WTW, a w 

szczególności nad działalnością gospodarczą, funkcjonowaniem Biura 
Towarzystwa oraz innych osób przez niego zatrudnionych. 

18. Opieka nad Sztandarem Towarzystwa. 
19. Prowadzenie archiwum i Kroniki Towarzystwa. 

Zebranie Zarządu 

§ 26 

1. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż co dwa miesiące i zwołuje je 
Prezes z własnej inicjatywy lub na życzenie, co najmniej 2 Członków Zarządu. 

2. Na zebraniach Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności, co najmniej połowy Członków. W razie równości głosów przeważa 
głos przewodniczącego zebrania. 



3. 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.  
 

Komisja Rewizyjna 
§ 27 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 Członków, wybieranych przez Walne 
Zebranie. Komisja Rewizyjna ma prawo do uzupełnienia swojego składu o 2 
Członków w trakcie trwania kadencji, są to zastępcy Członków stałych, 
wybierani przez Walne Zebranie. 
 

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu, nie później niż w ciągu 7 dni od 
daty wyborów, wybiera ze swego składu: 

1) Przewodniczącego, 
2) Zastępcę Przewodniczącego, 
3) Sekretarza. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być: 
1) Członek Zarządu Towarzystwa oraz osoba pozostająca z nim w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia. 

2) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej. 
 

Zadania i kompetencje Komisji Rewizyjnej 
§ 28 

 
1. Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Zarządu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
1) zgodność działania z prawem, Statutem Towarzystwa, regulaminami 

i Uchwałami Walnego Zebrania, 
2) działalność finansowo – gospodarczą, głównie z punktu widzenia 

wielkości przychodów i celowości wydatków zawartych w rocznym 
budżecie oraz ocenę jego realizacji, 

3) celowość i prawidłowość zawartych umów. 
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

przeprowadzonych kontroli i możliwość żądania stosownych wyjaśnień. 
3. Składanie  na Walnym Zebraniu sprawozdania z działalności, a na Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, wniosku o udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. 



4. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa odrębny regulamin 
zatwierdzony przez Walne Zebranie. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA TOWARZYSTWA 

§ 29 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwo jest Sekcja, w której 
obligatoryjnie łączą się Członkowie Towarzystwa uprawiający lub popierający 
tą samą dyscyplinę sportu lub turystyki wodnej w ilości, co najmniej 10 osób. 

2. Sekcje powołuje i rozwiązuje Zarząd. 
3. Członkowie sekcji turystyki wodnej wybierają ze swego grona kierownictwo. 
4. Sekcje sportowe nie posiadają swojego kierownictwa i podlegają bezpośrednio 

Wiceprezesowi d/s Sportu lub osobie przez niego powołanej. 
5. Zarząd nadzoruje i opiekuje się Kołem Seniorów i Jubilatów. 
6. Zarząd powołuje na okres kadencji Chorążego i skład Pocztu Sztandarowego. 

Poczet Sztandarowy działa zgodnie z Regulaminem Pocztu Sztandarowego. 
7. Regulaminy sekcji, Koła Seniorów, Pocztu Sztandarowego i Komisji 

zatwierdza Zarząd Towarzystwa. 
8. Walne Zebranie Członków powołuje na okres kadencji Komisję Etyki i Spraw 

Członkowskich i zatwierdza regulamin jej pracy. W skład komisji wchodzi 
dwóch przedstawicieli Koła Seniorów i Jubilatów oraz po jednym z każdej 
funkcjonującej Sekcji. Opinie i Wnioski Komisji Etyki i Spraw Członkowskich 
opracowywanie są przy obecności, co najmniej połowy składu komisji i 
przekazywane do Zarządu Towarzystwa. 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

§ 30 

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

1) wpisowe i składki członkowskie, 
2) dotacje, subwencje i darowizny, 
3) wpływy z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu lub 

stanowiących własność Towarzystwa, 
4) dochody z działalności gospodarczej, 



5) wpływy z odpłatnej działalności statutowej (nie gospodarczej). 
3. Towarzystwo może na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nabywać 

na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących 
własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 
 

§ 30 ¹⁾ 
1. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań 

majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego Członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskimi”. 

2. Towarzystwo nie może przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz Członków, 
Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Towarzystwo nie może wykorzystywać majątku na rzecz Członków, Członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 
statutowego celu Towarzystwa. 

4. Towarzystwo nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów 
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Towarzystwa, 
Członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
 

§ 31 

Wszelkie postanowienia Zarządu, które mogą spowodować uszczuplenie majątku 
nieruchomego, muszą być zapowiedziane w porządku obrad i wymagają zatwierdzenia 
przez Walne Zebranie. 

ROZDZIAŁ VII 

ROZWIĄZANIE SIĘ WTW 

§ 32 

1. Uchwałę o rozwiązaniu WTW może podjąć jedynie Walne Zebranie Członków 
większością 2/3 głosów w pierwszym terminie, przy obecności, co najmniej 
połowy Członków Zwyczajnych. 



2. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu się Towarzystwa wymaga 
potwierdzenia przez kolejne Walne Zebranie Członków zwołane w odstępie 
trzech miesięcy. 

3. Powtórna Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu się Towarzystwa, może 
zostać podjęta większością 50% plus 1 głos przy obecności, co najmniej 
połowy Członków Zwyczajnych w I-szym terminie i bez względu na liczebność 
w II-gim terminie. 

4. W przypadku podjęcia powtórnej Uchwały walnego Zebrania o rozwiązaniu 
Towarzystwa, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia 
majątku Towarzystwa. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 33 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 
postanowienia ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy Statut uchwalono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków WTW, 
dnia 23.11.2019 r. 
 
 


