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Tekst jednolity Statutu uwzględniający 

zmiany uchwalone na Walnym  

Zgromadzeniu Członków WTW 

w dniu 06.02.2016 r. 

 
 
 
 
 

STATUT 

 

WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA WIOŚLARSKIEGO 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

  
Stowarzyszenie nosi nazwę Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, w skrócie WTW, zwane 

dalej „Towarzystwem” i działa jako organizacja pożytku publicznego. 

 

§ 2 

  
Towarzystwo działa na podstawie: 

 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach  

/z późniejszymi zmianami/ 

 ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r.  

/z późniejszymi zmianami/ 

 ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.  

/z późniejszymi zmianami/ 

 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

 niniejszego statutu 

 

§ 3 

 

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 

swoich celów, Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju. 

 

§ 4 

 

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Włocławek. 
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§ 5 

   
Towarzystwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość 

prawną. 

 

§ 6 

  
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem 

tych organizacji na zasadach autonomii. 

 

§ 7 

  
1. Godłem Towarzystwa jest herb Włocławka na kotwicy i dwóch skrzyżowanych wiosłach, 

z napisem Włocławek, wzbogacony liśćmi laurowymi. 

2. Towarzystwo używa bandery o barwie białej z niebieskim krzyżem. 

3. Barwami Towarzystwa są kolory: niebieski z dwoma równoległymi, czerwonymi pasami 

biegnącymi pod kątem w stronę doręcznej, w poprzek pióra wiosła. 

4. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej i podłużnej o treści: 

a) Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie - po obwodzie, w środku godło 

   Towarzystwa 

b) Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie we Włocławku 

 87-800 Włocławek ul. Piwna 1A 

5. Towarzystwo może posiadać odznaki i legitymacje członkowskie, których wzory zostaną 

zatwierdzone odrębną uchwałą Zarządu WTW. 

 

 

§ 8 

  
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji swoich 

celów, Towarzystwo może zatrudniać pracowników. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Towarzystwa 

 

§ 9 

 

Celem Towarzystwa jest: 

1. propagowanie i organizowanie zajęć i imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu 

kwalifikowanego i turystyki a w szczególności wioślarstwa 
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2. propagowanie i organizowanie zajęć i imprez w zakresie kultury fizycznej osób 

niepełnosprawnych a w szczególności wioślarstwa 

3. propagowanie i organizowanie zajęć i imprez w zakresie kultury 

4. kształtowanie wśród członków Towarzystwa wysokich wartości moralnych 

5. propagowanie wśród dzieci i młodzieży działań z zakresu szeroko pojętej 

profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi 

 

§ 10 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. nieodpłatną działalność poprzez: 

 powoływanie i prowadzenie sekcji wioślarskich o charakterze rekreacyjnym, 

sportu kwalifikowanego oraz sportu dzieci i młodzieży 

 organizowanie szkolenia sportowego w formie treningów, kursów i zajęć  

z wiosłowania, pływania i innych ćwiczeń sportowych dla dzieci i młodzieży 

 propagowanie wśród społeczeństwa walorów aktywności fizycznej 
  

2. odpłatną działalność poprzez: 

 organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych zarówno dla 

członków Towarzystwa jak i ogółu społeczności 

 organizowanie odczytów, wykładów, kursów, spotkań, seansów filmowych, 

publikacji materiałów, biuletynów informacyjnych oraz dzieł z zakresu sportu  

i kultury 

 organizowanie obozów i zgrupowań sportowych 
 

3. prowadzenie działalności gospodarczej, której celem jest finansowanie celów 

statutowych oraz pomnażanie majątku Towarzystwa. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 

 

§ 11 

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

 zwyczajnych 

 honorowych 

 wspierających 
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§ 12 

  
Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem która: 

1. podpisze wypełnioną deklarację członkowską WTW 

2. zostanie przyjęta stosowną uchwała Zarządu WTW w poczet członków 

3. dokona opłaty członkowskiej 

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za czyny z winy umyślnej  

 

§ 13 

  
Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa 

2. zgłaszać i głosować uchwały Walnego Zgromadzenia Członków WTW (prawo to 

przysługuje członkowi zwyczajnemu, który posiada sześciomiesięczny staż 

członkowski w WTW) 

3. uczestniczyć w imprezach i zajęciach organizowanych przez Towarzystwo 

4. korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowaniu działań zgodnych  

z celami statutowymi 
 

 

§ 14 
 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz WTW 

2. regularnego opłacania składek członkowskich, za każdy rok kalendarzowy do końca  

I kwartału danego roku 

3. dbania o mienie Towarzystwa 

4. czynny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa 

5. branie udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Towarzystwa  

z prawem głosu 

 

§ 15 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji 

celów statutowych Towarzystwa. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków WTW na wniosek 

Zarządu WTW. 
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3. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak 

brać udział w statutowych władzach Towarzystwa z głosem doradczym. 

4. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich. 

 

§ 16 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością merytoryczną Towarzystwa, która zadeklaruje pomoc na jego rzecz  

i zostanie przyjęta przez Zarząd WTW na podstawie pisemnej deklaracji 

2. Członek wspierający – osoba prawna , działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego 

przedstawiciela (wyposażonego w stosowne pełnomocnictwa) z głosem doradczym. 

3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego 

 

§ 17 
 

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi WTW 

2. śmierci członka lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 

3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za winy umyślne lub utratę praw publicznych 

4. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu WTW za niepłacenie składek 

członkowskich zgodnie z § 14, pkt 2 

5. skreślenia w drodze uchwały Zarządu WTW, za niewykonywanie przyjętych na siebie 

obowiązków pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa 

6. wykluczenia przez Zarząd WTW za naruszanie postanowień niniejszego statutu, 

regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, udokumentowanego działania na szkodę 

Towarzystwa lub udokumentowanego nie respektowania powszechnie przyjętych 

norm etyczno-prawnych 

7. rozwiązania się Towarzystwa 

 

§ 18 

  
Od uchwał w przedmiocie wykluczenia i skreślenia z listy członków Towarzystwa, 

przysługuje prawo każdemu wykluczonemu do odwołania się w ciągu jednego miesiąca od 

dnia doręczenia mu zawiadomienia na piśmie, do najbliższego Walnego Zgromadzenia 

Członków WTW. 
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Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 

 

§ 19 

 

Władzami Towarzystwa są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków WTW 

2. Zarząd WTW – zwany dalej Zarządem 

3. Komisja Rewizyjna WTW – zwana dalej Komisją Rewizyjną 

 

§ 20 

 

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się  

w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków WTW 

2. Uchwały wszystkich władz WTW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał dotyczących 

spraw w stosunku do których odnosi się § 23, pkt. 2, ppkt. a-d 

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz WTW  

w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków 

Towarzystwa, pod warunkiem że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 

1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne 

Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

 

§ 21 

 

Członkowie władz WTW pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierają za nie 

wynagrodzenia. 

 

Walne Zgromadzenie Członków WTW 

 

§ 22 

 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków WTW, które 

może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Zgromadzenie Członków WTW zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej 

raz w roku, zaś sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata. 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków WTW zwoływane jest na podstawie:  

a) wniosku Komisji Rewizyjnej 
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b) wniosku zgłoszonego do Zarządu przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych Towarzystwa 

c) z własnej inicjatywy Zarządu 

 

§ 23 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków WTW zwoływane jest przez Zarząd, 

najpóźniej po upływie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje tylko nad 

sprawami dla których zostało zwołane. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków WTW zapadają zwykłą większością 

głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków 

zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych, z wyjątkiem uchwał w sprawie: 

a) nadania lub pozbawienia godności honorowego członka WTW 

b) zmian statutu 

c) zbywania nieruchomości 

d) likwidacji Towarzystwa 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia WTW, Zarząd 

zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia 

- podając także porządek obrad Walnego Zgromadzenia. 

  
§ 24 

  
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków WTW należy:  

1. wybór i odwoływanie władz WTW 

2. uchwalanie strategii działalności Towarzystwa 

3. uchwalanie statutu i jego zmian 

4. zatwierdzanie regulaminów władz WTW 

5. wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa 

6. decydowanie o udzieleniu na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium 

Zarządowi WTW 

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich 

8. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej 

9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego 

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 
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11. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które 

wniesione zostały na Walne Zgromadzenie Członków WTW 

12. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku oraz 

o wyznaczeniu likwidatora 

13. ustalanie maksymalnej kwoty zobowiązań ponad wpływy, którą może zaciągnąć 

Zarząd w danym roku budżetowym 

14. podejmowanie decyzji w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości 

 

§ 25 

  
Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera 

ze swego grona wszystkie osoby funkcyjne Zarządu m.in.: 

a) wiceprezesa ds. finansowych 

b) wiceprezesa ds. sportowo - organizacyjnych 

 

§ 26 

  
W razie ustąpienia Prezesa WTW w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo 

wyboru nowego Prezesa z pośród członków zarządu, który pełni tę funkcję do czasu 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 27 

 

Do kompetencji Zarządu  należy: 

1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności 

Towarzystwa zgodnie z celami statutowymi 

2. uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych Towarzystwa 

3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa 

4. ustalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa 

5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń 

6. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania lub odwoływania członków 

zwyczajnych i wspierających 

7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym zgromadzeniu 

8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności 

Towarzystwa 

9. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

10. występowanie z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego 

11. powoływanie nowych sekcji Towarzystwa 
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12. podejmowanie decyzji kadrowych 

 

§ 28 

 

Zarząd działa w oparciu o Statut i Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Walne 

Zgromadzenie członków WTW. 

§ 29 

  
1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

2. Każde zebranie jest protokołowane, a każda uchwała jest odrębnie głosowana. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes WTW. 

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

5. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 

§ 30 

 

1. Komisja Rewizyjna WTW składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych przez 

Walne Zgromadzenie Członków WTW w głosowaniu jawnym lub tajnym. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego składu: 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut i Regulamin Komisji Rewizyjnej 

zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków WTW. 

4. Komisja Rewizyjna zbiera się na zebraniach nie rzadziej niż raz na pół roku, jej zebrania są 

protokołowane. 

5. Niezbędne do pracy Komisji Rewizyjnej warunki zapewnia Zarząd. 

 

§ 31 

 

Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a) być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia 

b) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenia, w wysokości wyższej niż określone w art.8, pkt.8 ustawy 

z dnia 03.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi 

c) być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

d) powiązani stosunkiem pracy w Towarzystwie 
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§ 32 

  
Wykreślony 

 

§ 33 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie co najmniej raz na rok całokształtu działalności statutowej 

Towarzystwa pod względem celowości, rzetelności, przejrzystości, gospodarności  

i zgodności z obowiązującym statutem i innymi unormowaniami prawnymi w zakresie 

wykonywanych operacji finansowych i merytorycznych 

2. żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Towarzystwa 

3. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych wyjaśnień 

4. występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli  

i żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 

5. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków WTW sprawozdań ze swojej 

działalności 

6. występowanie z wnioskiem o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi 

7. udział w posiedzeniach Zarządu i innych struktur Towarzystwa z głosem doradczym 

8. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Członków WTW w sytuacji wyższej konieczności 

 
 

Rozdział V 

Sekcje Towarzystwa 

 

§ 34 
  

Zarząd powołuje na podstawie odrębnej uchwały sekcje Towarzystwa, do których stosuje się 

postanowienia niniejszego rozdziału. 

 

§ 35 

  
W ramach działalności sekcji, mogą zostać powołane odrębną uchwałą Zarządu władze oraz 

wewnętrzne regulaminy sekcji, ściśle związane z zewnętrznymi unormowaniami prawnymi, 

dotyczącymi specyfiki zakresu działania tych sekcji. 
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Rozdział VI 

Majątek Towarzystwa i gospodarka finansowa 

 

§ 36 

  
Majątek Towarzystwa stanowią: 

1. składki członkowskie 

2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki 

publiczne 

3. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa, dochody z majątku Towarzystwa, 

dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje) 

4. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług 

5. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych 

przepisów 

6. odpisy1% od podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych na rzecz 

organizacji pożytku publicznego 

7. nieruchomości 

8. ruchomości będące na stanie księgowym Towarzystwa 

 

§ 37 

  
Do składania oświadczeń woli w zakresie nabywania majątku oraz zaciągania innych 

zobowiązań wobec osób trzecich, zawierania umów i udzielania dalszych pełnomocnictw 

upoważniony jest Zarząd, w imieniu którego działa dwóch członków 

Zarządu: Prezes i jeden z członków Zarządu, działających łącznie na podstawie odrębnej 

uchwały Zarządu w tym zakresie, z kontrasygnatą Głównej Księgowej Towarzystwa do 

kwoty 30 000 zł, z wyłączeniem wniosków i umów o dotacje. 

 

§ 38 

  
Dla ważności operacji finansowych Towarzystwa upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes 

ds. finansowych i Główna Księgowa. 

 
 

§ 39 

  
Towarzystwo nie udziela żadnych pożyczek ani poręczeń swoim majątkiem wobec członków 

Towarzystwa ani osób trzecich. 
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 40 

  
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie ogólne przepisy 

prawne, mające zastosowanie do działalności, którą prowadzi Towarzystwo. 

 

§ 41 

  
Po zakończeniu likwidacji Towarzystwa, likwidator wyznaczony przez Walne Zgromadzenie 

Członków WTW wystąpi z wnioskiem do organu rejestrującego, o wykreślenie WTW z 

wszelkich rejestrów, w których do tego czasu funkcjonowało. 

 

§ 42 

 

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków 

WTW. 

§ 43 

  
W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, władzy tej przysługuje prawo 

kooptacji. Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków z wyboru. 

 
 
 
 
 

Niniejszy Statut WTW został zatwierdzony  

na Walnym Zgromadzeniu Członków WTW  

w dniu 06 lutego 2016 r. 


