Statut Stowarzys zenia Warsaw Rowing Club
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY
§1
Stowarzyszenie o nazwie Warsaw Rowing Club, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest klubem
sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania ce lów
statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, Ustawą o sporcie oraz
niniejszym Statutem.
2. Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach statutowych.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 4
1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna członków.
2. Wybieralne władze Stowarzyszenia pracują społecznie i nie otrzymują za to wynagrodzenia.
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie do realizacji zadań
niepokrywających się z zakresem obowiązków wynikającym z ich funkcji.
3. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników etatowych, w tym członków Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ II
CEL I SPOSÓB REALIZACJI
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Upowszechnanie sportów wodnych i turystyki wodnej, szczególnie wioślarstwa, wśród
dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych,
2. Rozwój i popularyzacja różnych form wioślarstwa: halowego, akademickiego, szkolnego,
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turystycznego, wyczynowego i rekreacyjnego oraz wioślarstwa osób niepełnosprawnych,
3. Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiających wioślarstwo w sposób wyczynowy, do poziomu
sportowego umożliwiającego uczestnictwo i rywalizację w imprezach rangi Mistrzostw
Polski, Mistrzostwach Świata i Igrzysk Olimpijskich,
4. Kształtowanie ducha fair play oraz doskonalenie charakteru członków Stowarzyszenia
poprzez ćwiczenia fizyczne,
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako sposobu na zapobieganie patologiom
społecznym oraz przeciw wykluczeniu społecznemu,
6. Działania na rzecz integracji i podejmowania wspólnych inicjatyw różnych grup lub osób
związanych z rzeką Wisłą.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wydarzeń sportowych, szczególnie o tematyce
wioślarskiej: zawodów, obozów, spływów, warsztatów, pikników i innych,
2. Wpółpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi oraz z
władzami samorządowymi i rządowymi,
3. Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, dorosłych i
niepełnosprawnych, w tym organizowanie zgrupowań sportowych,
4. Propagowanie dostępnymi kanałami idei uprawiania sportów wodnych przez dzieci,
młodzież, dorosłych i osoby niepełnosprawne,
5. Edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
§7
Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku
publicznego.
§8
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jednynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
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2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) kandydatów,
b) juniorów,
c) zwyczajnych,
d) wspierających,
e) honorowych.
3. Członkiem Kandydatem może zostać osoba pełnoletnia, która złożyła pisemną deklarac ję z
podpisami trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia (wprowadzających ją do Stowarzyszenia)
po uiszczeniu wpisowego. Uchwałę o przyjęciu Członka - Kandydata podejmuje Zarząd.
4. Członkiem Juniorem może zostać każda osoba małoletnia po złożeniu pisemnej deklaracji, przy
czym małoletni którzy nie ukończyli 16 roku życia mogą być Członkami Juniorami Stowarzyszenia
za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Uchwałę o przyjęciu Członka Juniora podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia. Po ukończeniu 18 roku życia członek junior automatycznie staje się członkiem
zwyczajnym
5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać się członek kandydat po upływie 6miesięcznego stażu oraz wypełnieniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu o
przyjęciu na członka zwyczajnego.
6. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, po złożeniu pisemnej
deklaracji o przekazywaniu na rzecz Stowarzyszenia corocznych świadczeń finansowych
lub rzeczowych oraz po podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu jej w poczet członków
wspierających.
7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna w sposób szczególny zasłużona dla
Stowarzyszenia, po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członkowie Kandydaci i Członkowie Wspierający mają prawo do korzystania z
pomieszczeń i sprzętu Stowarzyszenia po wcześniejszej konsultacji z Zarządem w kwestii
dostępności ww. sprzętu i pomieszczeń oraz prawo udziału w walnym Zebraniu Członków z
głosem doradczym, bez głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie Juniorzy posiadają te same prawa, co członkowie zwyczajni, przy czym
członkowie juniorzy, którzy nie ukończyli 16 roku życia uczestniczą w Walnym Zebraniu
Członków bez głoseu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego, stosownie
do treści art. 3 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
3. Członkowie zwyczajni posiadają:
a) czynne i bierne prawo wyborcze na Walnym Zebraniu Członków,
b)głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków,
c)prawo do noszenia strojów z logo Stowarzyszenia,
d)prawo do korzystania z pomieszczeń i sprzętu Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
grafikami ich użytkowania,
e) prawo do konsultacji szkoleniowych instruktorów i trenerów współpracujacych ze
Stowarzyszeniem,
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f) prawo do wnioskowania o organizację wydarzeń sportowych i towarzyskich na terenie
Rzeczypospolitej oraz za granicą i prawo do udziału w tych wydarzeniach,
g) prawo do udziału w życiu Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu
stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zbebraniu
Członków.
§ 11
1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Władz,
b) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
c) czynnego udziału w realizacji celów statutowych oraz, w miarę możliwości, wydarzeń
organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) terminowego płacenia składek członkowskich
f) dbania o mienie Stowarzyszenia,
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 12
1. Wygaśnięcie członkostwa wszystkich rodzajów członków Stowarzyszenia następuje w
wypadku:
a) wyniku złożenia dobrowolnej pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub w przypadku członka
juniora, który nie ukończył 16 roku życia - w wyniku złożenia przez przedstawiciela ustawowego
informacji o braku zgody na udział w Stowarzyszeniu,
b) wyniku podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu członka, w przypadku nieuiszczania składek
członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Przed skreśleniem z listy Stowarzyszenie
wzywa członka kandydata do uiszczenia zaległych skłądek członkowskich, za pośrednictwem
poczty e- mail na adres poczty e- mail podany w deklaracji
c) śmierci członka
§ 13
1. Wygaśnięcie członkostwa następuje w wyniku podjęcia przez Zarząd uchwały o
wykluczeniu członka. Dzieje się tak w przypadku:
a) Prawomocnego wyroku sądu za popełnienie czynu przestępczego,
b) Rażacego łamania postanowień Statutu, uchwał Zarządu, lub łamaniu etyki sportowej i zasad
koleżeństwa,
c) Działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Wykluczony Członek może odwołać się pisemnie w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały
w przedmiocie wykluczenia Odwołanie jest rozpatrywane przez najbliższe Walne Zebranie
Członków.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWAR ZYSZENIA
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Władze Stowarzyszenia nie mogą pobierać wynagrodzenia za pracę wykonywaną z racji
członkowstwa w Zarządzie, gdyż funkcja ta jest społeczna. Członkowie Zarządu mogą być
zatrudnieni w Stowarzyszeniu do wykonywania realizowanych projektów pod warunkiem,
że zadania z nich wynikające nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z
funkcji Zarządu.
§ 15
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd jest minimum raz na rok jako
sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) wybór Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
c) Rozpatrywanie sprawozdań sporządzonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną dotyczących ich
działalności,
d) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
e) decydowanie o przystępowaniu Stowarzyszenia do innych organizacji o podobnych celach
statutowych,
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu i likwidacji Stowarzyszenia
h) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do
wiadomości Zarządu swój adres e- mail.
7. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin
ten był podany w zawiadomieniu.
8. Zmiana statutu musi być zapowiedziana w porządku obrad, wymaga większości połowy
głosujących +1 głos oraz obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
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§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu 30 dni od dnia złożenia
wniosku o jego zwołanie i obraduje wyłącznie nad sprawami, które podano we wniosku.
Wniosek w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków może
złożyć Komisja Rewizyjna lub grupa co najmniej 10 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć także z
własnej inicjatywy Zarządu.
2. Termin, miejce i proponowany porządek obrad ustala Zarząd, zawiadamiając 14 dni przed
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do
wiadomości Zarządu swój adres e- mail.
§ 17
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję każdorazowo decyduje Walne
Zebranie Członków.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes, wybierany przez Walne Zebranie Członków, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów, przed wyborami członków Zarządu.
3. Pozostali członkowie Zarządu, wybrani w kolejnym głosowaniu, pełnią funkcje viceprezesów.
4. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie
kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład
spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3
liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
5. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna - mogą po uzupełnieniu
swego składu, w trybie ust. 5 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do
końca kadencji.
6. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych
funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.
7. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną
odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu, dokonuje uzupełnienia składu
Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.
§ 18
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
3) Sporządzanie okresowych planów dotyczących działalności, sprawozdań i preliminarzy.
4) Przyjmowanie nowych członków i decydowanie o wygaśnięciu lub utracie członkostwa, z
wyjątkiem członków honorowych.
5) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
6) powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,
7) powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.
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8) Przyznawanie wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych.
§ 19
1. Zebranie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i zwoływane jest przez
Prezesa Zarządu, lub dowolnych 2 członków Zarządu.
2. Podczas zebrań Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
minimum połowy członków Zarządu.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie w tym
Przewodniczącego.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
a) członek Zarządu ani żadna osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia.
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 21
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie minimum raz w roku kontroli
całokształtu działalności Zarządu.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami lub żądaniami stosownych wyjaśnień.
3. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z działalności, a na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo – Wyborczym wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 22
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa
2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych upoważniony jest każdy
członek Zarządu, działający samodzielnie.
§23
1. Majątek Stowarzyszenia stanowi mienie nabyte podczas działania Stowarzyszenia.
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2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
a) składek członkowskich i wpisowego oraz świadczeń członków wspierajacych,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) wpływów uzyskanych ze zbiórek,
d) dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych,
h) dochodów z majątku,
i) wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA
§ 24
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy członków posiadających głos
stanowiący na Walnym Zebraniu Członków.
2. Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora Klubu, określa także sposób likwidacji i
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia po przeprowadzeniu likwidacji.
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