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Warszawa, 15.03.2019r.

Członkowie
WTW Warszawa

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie.
W perspektywie zbliżającego się Walnego Zebrania Sprawozdawczego Warszawskiego
Towarzystwa Wioślarskiego (30.03.2019r.), Zarząd WTW na ostatnim swoim zebraniu poruszył temat
zapisów w Statucie, nad którymi warto się zastanowić, czy w swojej treści nie rodzą i rodzić będą
utrudnienia w dalszej działalności naszego Klubu.
Chodzi o poniższe zapisy Statutu:
§19 pkt.2 – (Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się jako zebranie sprawozdawcze w
pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego…).
Wyjaśnienie: Rokrocznie WTW boryka się z problemem dużej presji czasu związanej z zatwierdzeniem
sprawozdań finansowych, przekazaniem ich do Komisji Rewizyjnej WTW, poddania pod głosowanie na
Walnych Zebraniach Towarzystwa. WTW w ciągu roku korzysta z wielu dotacji, których terminami
rozliczenia jest często pierwszy kwartał roku. Opierając się na ustawie o rachunkowości, rozsądną
propozycją wydaje się być wprowadzenie daty zwoływania WZ do końca czerwca danego roku.
Rekomendacja Zarządu: zmiana zapisu na (Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się jako
zebranie sprawozdawcze do końca czerwca danego roku kalendarzowego …)
§17 pkt.3 – (…Prezes Zarządu może pełnić swoją funkcję przez 3 (trzy) kolejne kadencje.)
Wyjaśnienie: Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, nie ma prawnego obowiązku
regulowania limitu kadencyjności Prezesa / Członków Zarządu w statucie. Rzeczywiście inaczej sytuacja
wygląda w przypadku polskich związków sportowych. Nowa ustawa o sporcie w art. 9 ust. 1 i 2 reguluje
kwestię kadencyjności władz polskiego związku sportowego (nie może być dłuższa niż 4 lata) oraz
kadencyjności Prezesa Zarządu polskiego związku sportowego (nie można jej pełnić dłużej niż przez 2
następujące po sobie kadencje). Powyższy przepis nie ma jednak zastosowania do klubów sportowych
takich
jak
WTW
Warszawa.
Rekomendacja Zarządu: usunięcie zapisu dot. limitu kadencyjności.
Powyższe propozycje, jako Zarząd chcielibyśmy wprowadzić do porządku obrad na najbliższym WZ
zwołanym na dzień 30.03.2019r. i poddać pod głosowanie zgodnie z §22 pkt. 4 Statutu Warszawskiego
Towarzystwa Wioślarskiego.

Z poważaniem
Prezes WTW Warszawa
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