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         Warszawa, 07.09.2022r. 
 
 
 
Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie. 

 
 
 
W perspektywie zbliżającego się Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (24.09.2022r.), jako Zarząd WTW będziemy 
chcieli poddać pod głosowanie istotne uchwały, z punktu widzenia działalności naszego 
Klubu. 
 
Jedną z Uchwał będzie poddanie pod głosowanie (zgodnie z §19 pkt. 1 ppkt.7 Statutu WTW) 
projektu Regulaminu Zarządu WTW Warszawa. Z uwagi na swoją objętość, będzie on 
dostępny do zapoznania się w wersji elektronicznej na stronie www.wtw.waw.pl.  
 
Drugą z istotnych Uchwał, będzie propozycja zmian w Statucie naszego Towarzystwa. 
Przedstawiamy je poniżej. (aktualna wersja Statutu dostępna jest na stronie WTW - 
https://wtw.waw.pl/do-pobrania/ ). 

 
• Zmienia się §12 ust. 2 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe, następujące 

brzmienie: „Członkowie juniorzy, którzy ukończyli 16 lat, odbyli co najmniej dwuletni 
staż oraz posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i członkowie 
Honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych wraz z czynnym prawem 
wyborczym.” 

• Zmienia się §12 ust. 3 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe, następujące 
brzmienie: „Członkowie juniorzy, którzy nie ukończyli lat 16 lub nie odbyli co 
najmniej dwuletniego stażu, posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, 
oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu stanowiącego na 
Walnym Zebraniu Członków.” 

• Zmienia się §19 ust. 1 pkt 7) Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe, następujące 
brzmienie: „uchwalanie Regulaminów dotyczących przebiegu obrad Walnych Zebrań 
oraz zatwierdzanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej” 

• Zmienia się §23 ust. 3 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe, następujące 
brzmienie: „Głos stanowiący w Walnym Zebraniu posiadają członkowie zwyczajni, 
członkowie seniorzy, członkowie jubilaci oraz członkowie juniorzy, którzy ukończyli 
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16 lat i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także odbyli co 
najmniej dwuletni staż.” 

• Zmienia się §24 ust. 8 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on nowe, następujące 
brzmienie: „Szczegółowy zakres działania Zarządu określa odrębny regulamin 
zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną” 

• W §19 Statutu, po ust. 3 dodaje się nowy ustęp 4, o następującej treści: „Nieobecności 
członków Towarzystwa na Walnych Zebraniach będą uznane za usprawiedliwione 
wyłącznie wtedy, gdy informacja o nieobecności wpłynie od danego członka w formie 
pisemnej lub mailowej, wraz z podaniem uzasadnienia nieobecności, najpóźniej do 
zamknięcia protokołu Komisji Mandatowej danego Walnego Zebrania. W każdym 
innym przypadku uznaje się, że nieobecność jest nieusprawiedliwiona.” 

• Propozycja zmiany statutowej z 2021r.  – (niewprowadzona ze względu na brak kworum) 
Należy dokonać skreślenia § 19 pkt. 2 – aktualne brzmienie: „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”.  

gdyż w §18 pkt. 2 Statutu przyjęto wcześniej zmianę o brzmieniu:  

„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”  

 

       

 
                 Prezes WTW 

         
 


