STATUT STOWARZYSZENIA
"WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW (1886)"
ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (1886) zwane dalej "WTC".
§2
1. WTC jest stowarzyszeniem i działa zgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach, Ustawą o
sporcie oraz niniejszym Statutem.
2. WTC jest klubem sportowym.
§3
Terenem działania WTC jest Rzeczpospolita Polska, a siedziba w Izabelinie.
§4
WTC może być członkiem organizacji sportowych i stowarzyszeń społecznych prowadzących
działalność zbieżną z celami statutowymi WTC, w tym również członkiem lub założycielem
jednostek gospodarczych, bądź fundacji powoływanych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa.
§5
WTC opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz organizacji i instytucji,
które zgłoszą chęć przystąpienia na członków wspierających. Do prowadzenia swoich prac może
zatrudniać pracowników etatowych.
§6
WTC używa godła, odznak i pieczęci organizacyjnych przy zachowaniu obowiązujących
przepisów.
ROZDZIAŁ 2
Cele i środki działania WTC
§7
Celem WTC jest:
1. propagowanie kultury fizycznej i sportu,
2. organizowanie i rozwijanie różnorodnych form związanych z kolarstwem wyczynowym,
turystycznym, triathlonem i cyklosportem,
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3. stałe podnoszenie poziomu sportowego członków,
4. troska o kształtowanie wśród członków WTC cech patriotyzmu i wysokich walorów moralnych,
poczucia godności osobistej, zasad dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania
obowiązków społecznych i obywatelskich,
5. integracja i aktywizacja środowisk zainteresowanych realizacją celów stowarzyszenia.
§8
WTC realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych,
2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zajęć o charakterze kulturalnym,
3. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i
sportu oraz podejmowanie innych czynności zgodnych z prawem zmierzających do realizacji celów
statutowych,
4. szkolenie i udział w imprezach sportowych i turystycznych,
5. gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami,
6. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych,
ROZDZIAŁ 3
Członkowie WTC, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie WTC dzielą się na:
1. członków fizycznych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§10
Członkiem fizycznym WTC może być:
1. osoba pełnoletnia,
2. osoba małoletnia w wieku 16-18 lat,
3. osoba małoletnia poniżej 16 lat, która posiada pisemne zezwolenie rodziców (opiekunów
prawnych). Członków fizycznych przyjmuje Zarząd WTC na podstawie pisemnej deklaracji.
§11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zgłosiła chęć współpracy i
pomocy, i podpisała stosowną deklarację.
§12
Godność członka honorowego może być nadana przez Walne Zebranie Członków WTC na
wniosek Zarządu, osobom fizycznym wybitnie zasłużonym w rozwoju działalności WTC.
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§13
Członkowie fizyczni WTC mają prawo do:
1. biernego i czynnego wyboru do władz WTC oraz do głosu stanowiącego pod warunkiem
ukończenia 16 roku życia, z tym że w przypadku wyboru do władz małoletnich w wieku 16-18 lat,
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2. brania czynnego udziału w działalności statutowej WTC,
3. korzystania z obiektów i urządzeń sportowych oraz sprzętu będącego własnością WTC na
zasadach określonych przez Zarząd,
4. oceniania działalności WTC i jego władz,
5. zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności WTC,
6. noszenia odznaki WTC i reprezentowania jego barw,
7. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał Zarządu.
§14
Członkowie fizyczni WTC zobowiązani są do:
1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz WTC,
brania czynnego udziału w działalności WTC i przyczyniania się do realizacji jego celów
statutowych,
3. dbania o dobro i rozwój WTC, chronienia jego własności jako wspólnego dobra wszystkich
członków,
4. regularnego opłacania składek członkowskich,
5. propagowania kultury fizycznej i sportu.
§15
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. brania udziału za pośrednictwem upoważnionego przez siebie przedstawiciela w Walnym
Zebraniu WTC bez czynnego i biernego prawa wyborczego,
2. udziału w imprezach sportowych organizowanych przez WTC na zasadach określonych przez
Zarząd WTC,
3. korzystania ze sprzętu, obiektów i urządzeń WTC na zasadach określonych przez Zarząd WTC,
4. sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami WTC.
§16
Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1. przestrzegania postanowień statutu i regulaminów WTC oraz uchwał jego władz,
2. przyczyniania się do realizacji celów statutowych WTC,
3. opłacania zadeklarowanych składek na działalność statutową WTC.
§17
Członkowie honorowi posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie fizyczni z wyjątkiem
obowiązku opłacania składek członkowskich.
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§18
1. Członkostwo w WTC osoby fizycznej ustaje w przypadku:
 pisemnej lub ustnej rezygnacji złożonej Zarządowi
 śmierci członka,
 skreślenia z listy członków.
2. Skreślenie z listy członków osoby fizycznej następuje na podstawie uchwały Zarządu w
przypadku:
 utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu
 rażącego nieprzestrzegania statutu, regulaminów WTC lub uchwał jego władz,
 notorycznego nie brania czynnego udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia,
 działania na szkodę Stowarzyszenia,
 nie opłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy, bez dodatkowego wezwania,
3. Członkostwo wspierające w WTC ustaje w przypadku:
 pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 skreślenia z listy członków.
4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu w
przypadku:
 utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 rażącego nieprzestrzegania statutu, regulaminów WTC lub uchwał jego władz,
 notorycznego nie brania czynnego udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia,
 działania na szkodę Stowarzyszenia,
 nie opłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy, bez dodatkowego wezwania.
§19
Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd WTC. Od uchwały służy odwołanie do
Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty podjęcia. Uchwała Sądu Koleżeńskiego powinna
być podjęta w ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia odwołania i jest ostateczna.
§20
W przypadku naruszania postanowień statutu i regulaminów WTC lub uchwał jego władz, na
członka mogą być nakładane kary określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd WTC.
§21
1. Członkowie WTC za aktywny udział w realizacji statutowych zadań mogą otrzymywać
wyróżnienia i nagrody.
2. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd z zachowaniem obowiązujących przepisów.
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ROZDZIAŁ 4
Władze WTC
§22
1) Władzami WTC są:
a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej "Walnym Zebraniem",
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2) Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w
zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania.
3) Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
4) W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sadu Koleżeńskiego w
czasie trwania kadencji każda z tych władz dookoptywuje na jego miejsce nowego członka z tym,
że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków danego organu pochodzących
z wyboru.”
Walne Zebranie
§23
Walne Zebranie jest najwyższą władzą WTC i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§24
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1. z głosem decydującym - członkowie fizyczni, którzy ukończyli 16 lat,
2. z głosem doradczym- członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających,
przedstawiciele władz sportowych, zaproszeni goście oraz małoletni członkowie fizyczni poniżej 16
lat
§25
Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd WTC nie rzadziej niż raz na rok.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje Zarząd WTC raz na 4 lata.
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd obowiązany jest zawiadomić na
piśmie wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.
2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał przy udziale co najmniej połowy ogółu
członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. O terminie i miejscu odbycia Walnego Zebrania w pierwszy i drugim terminie, członkowie będą
informowani w piśnie o którym mowa w ptk. 1.
§26
1.) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
a) z inicjatywy Zarządu,
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b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków.
§27
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,
2. wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezesa Zarządu , członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4. ocena działalności WTC i pracy jego władz oraz udzielania absolutorium Zarządowi, Komisji
Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu
5. uchwalanie kierunków i programów rozwoju i działalności WTC,
6. uchwalanie statutu WTC i jego zmian,
7. nadawanie godności członka honorowego,
8. rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz WTC,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się WTC.
Zarząd WTC
§28
1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz 3-7 członków Zarządu w funkcji wiceprezesów.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu gdzie Zarząd powierza funkcje
wiceprezesom.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz w kwartale.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych
uprawnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
7. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§29
Do kompetencji Zarządu należy:
1. koordynowanie bieżącej działalności WTC,
2. uchwalanie rocznych kierunków rozwoju i działalności w ramach programu uchwalonego
przez Walne Zebranie,
3. realizowanie postanowień Statutu,
4. reprezentowanie WTC na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5. uchwalanie planów działania Zarządu, planów finansowych i inwestycyjnych,
6. powoływanie biura WTC,
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7. powoływanie stałych i czasowych komisji,
8. sporządzenie sprawozdania rocznego i bilansu,
9. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu WTC
10. podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia WTC do innych organizacji i
występowania z nich,
11. powoływanie, rozwiązywanie i ocena sekcji sportowych,
12. przyjmowanie nowych członków WTC,
13. ustalanie wysokości składek członkowskich.
§30
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego.
§31
1) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności WTC a szczególnie gospodarki finansowej oraz
majątkowej;
b) kontrola sprawozdania rocznego i bilansu WTC oraz wnioskowanie o ich przyjecie
c) kontrola opłacania składek członkowskich;
d) wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości;
e) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu i zgłaszanie wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
f) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w sytuacji gdy Zarząd nie dopełnia
obowiązku wynikającego z paragrafu 26 ust. 2 statutu w odniesieniu do terminu jego zwołania.
Sad Koleżeński
§32
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§33
1. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami w
obrębie Klubu.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania do Walnego Zebrania
w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
3. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzany
przez Walne Zebranie.
ROZDZIAŁ 5
Majątek, fundusze i gospodarka finansowa
§34
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1) Majątek WTC stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.
Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich ,
b) dotacje i darowizny,
c) inne wpływy z odpłatnej działalności statutowej.
2) Majątkiem WTC zarządza Zarząd.
3) Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych, WTC może prowadzić
działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
4) Do zaciągania zobowiązań majątkowych i do podpisywania wszelkich dokumentów dotyczących
praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
5) Do reprezentowania WTC, w tym w postępowaniach sądowych, postępowaniach
administracyjnych, wobec osób trzecich uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ 6
Zmiana Statutu, rozwiązanie się WTC
§35
1. Uchwałę w sprawie Zmiany Statutu WTC podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, w drugim terminie
przy obecności co najmniej 1/4 liczby członków.
2. WTC rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
3. Rozwiązanie się WTC może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się WTC Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz
przeznaczenie majątku WTC.
5. Likwidator po zakończeniu działalności występuje do organu ewidencji z wnioskiem o skreślenie
Towarzystwa z ewidencji.
§36
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia
obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach i Ustawy o sporcie. Statut przyjęty został przez Walne
Zebranie dnia 25 października 2017 roku (tekst jednolity)
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