STATUT KLUBU „TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY”
UTWORZONEGO PRZEZ FUNDACJĘ TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY

(„STATUT TWDW”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klub „Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy”, zwany dalej „TWDW”, został założony przez fundację o
nazwie „Fundacja Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy” (dalej „Fundacja”) z siedzibą w Warszawie
(03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577017.
2. TWDW działa w ramach Fundacji jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Fundacji
posiadającą własny Statut i organy, w oparciu o zapisy § 2 ust. 5 w zw. z § 7 ust. 1 lit. d Statutu
Fundacji, realizując cele statutowe w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego.
3. TWDW nie posiada osobowości prawnej.
4. TWDW jest zawiązany na czas nieograniczony.
5. Terenem działania TWDW jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. TWDW może działać poza
granicami kraju w celu realizacji swych celów statutowych.
6. Siedzibą TWDW jest Warszawa.
7. Motto TWDW to „Wisła dla Wioślarzy”.
8. Majątek TWDW wchodzi w skład majątku Fundacji. Fundacja finansuje działalność TWDW ze
środków własnych oraz ze składek członkowskich.
9. Nadzór nad działalnością TWDW sprawuje Fundacja.
§2
CELE TWDW
1. TWDW realizuje cele Fundacji w zakresie krzewienia kultury fizycznej i upowszechniania sportów
i turystyki wodnej, w tym wioślarstwa na rzece Wiśle, w szczególności TWDW:
1) upowszechnia i promuje wioślarstwo na rzece Wiśle;
2) zapewnia warunki do uprawiania wioślarstwa na rzece Wiśle dla zaawansowanych i
początkujących wioślarzy w każdym wieku, w bezpiecznej i koleżeńskiej atmosferze, na
zasadzie równego traktowania w dostępie do TWDW;

3) zapewnia dostęp do sprzętu wioślarskiego, sprzętu ratownictwa wodnego oraz zaplecza
sportowego dla wszystkich zainteresowanych uprawianiem wioślarstwa, w ramach
przystępnej składki członkowskiej;
4) pragnie sprawić, aby Wisła stała się dogodnym miejscem dla wioślarzy.
2. TWDW realizuje cele w szczególności poprzez:
1) prowadzenie sekcji wioślarskich, w tym grup szkoleniowych;
2) organizowanie zajęć z wioślarstwa;
3) nabór do sekcji wioślarskich;
4) rozwijanie umiejętności wioślarskich;
5) podnoszenie i wzmacnianie kondycji fizycznej;
6) zapewnienie opieki trenerskiej (w ramach dodatkowej opłaty);
7) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych;
8) zakładanie i utrzymywanie przystani na rzece Wiśle;
9) umożliwianie uprawiania turystyki wioślarskiej na przystaniach TWDW;
10) uczestnictwo w regatach wioślarskich;
11) organizowanie obozów sportowych i szkoleniowych;
12) organizowanie spływów oraz innych imprez turystyczno-sportowych;
13) organizowanie imprez integracyjnych dla członków TWDW oraz ich rodzin;
14) upowszechnianie i promowanie wiedzy o wioślarstwie;
15) propagowanie wioślarstwa wśród uczniów szkół wyższych;
16) popularyzowanie wioślarstwa wśród mieszkańców Warszawy;
17) popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
3. W miarę posiadanych możliwości i środków TWDW będzie organizować regaty wioślarskie i
imprezy sportowe, a także informować swoich członków o możliwościach startu w regatach
wioślarskich i imprezach sportowych organizowanych przez inne podmioty.
4. TWDW może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym
profilu działania, w tym członkiem polskiego związku sportowego.
5. Zasady i warunki uczestnictwa w treningach, korzystania z infrastruktury i obiektów TWDW,
zasady bezpieczeństwa oraz inne kwestie organizacyjne są określone w Regulaminie TWDW
(dalej „Regulamin TWDW”), który stanowi Załącznik nr 1 do Statutu TWDW.
§3
CZŁONKOSTWO W TWDW
1. Udział w TWDW jest dobrowolny, oparty na zasadzie członkostwa.
2. TWDW przestrzega zasady równości szans i niedyskryminacji w dostępie do TWDW. TWDW
zapewnia, że żaden członek, pracownik, osoba poszukująca pracy lub wolontariusz nie będzie
mniej korzystnie traktowany ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie
etniczne, narodowość, kolor skóry, stan rodzinny i cywilny, religię, status społeczny, orientację
seksualną lub poglądy polityczne.
3. Członkami TWDW (dalej „członek”) mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które wypełnią

kwestionariusz osobowy oraz złożą oświadczenia wskazane w deklaracji. Wzór deklaracji
przystąpienia do TWDW stanowi Załącznik nr 2 do Statutu TWDW. Wzór kwestionariusza
osobowego stanowi Załącznik nr 3 do Statutu TWDW.
4. Po wypełnieniu deklaracji oraz złożeniu oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, kandydat
na członka otrzyma informację od Zarządu TWDW czy został przyjęty do TWDW.
5. TWDW, działając racjonalnie, ma prawo odmówić przyjęcia danej osoby w poczet członków bez
podania przyczyn, w sytuacji gdy leży to w najlepiej pojętym interesie TWDW.
6. Członkowie mają obowiązek do wnoszenia miesięcznych składek członkowskich, które są
przeznaczane:
1) na zakup i utrzymanie sprzętu sportowego, sprzętu wodnego (w tym m.in. łodzi wioślarskich
wraz z wyposażeniem) i motorowodnego oraz sprzętu ratownictwa wodnego;
2) na naprawę i modernizację sprzętu wskazanego w pkt 1 powyżej;
3) na najem/dzierżawę terenów i budynków przeznaczonych na cele TWDW;
4) na opłaty członkowskie TWDW w innych organizacjach sportowych;
5) na bieżącą obsługę administracyjną TWDW;
6) na inne wydatki wspierające cele TWDW.
7. Ze składki członkowskiej nie jest finansowana opieka trenerska. Opłaty i zasady korzystania z
opieki trenerskiej zostaną określone przez Zarząd TWDW.
8. Członkostwo w TWDW ustaje w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka TWDW;
2) zalegania w płatności składek członkowskich za okres dłuższy niż 2 kolejne miesiące
kalendarzowe;
3) śmierci członka;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych.
9. Zarząd TWDW ma prawo do wykluczenia członka z TWDW w przypadku uporczywego naruszania
przez członka TWDW postanowień Statutu TWDW i/lub Regulaminu TWDW i/lub uchwał władz
TWDW i Fundacji.
10. Od uchwały Zarządu TWDW w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
prawo do odwołania się od tej decyzji do Rady Fundacji. Uchwała Rady Fundacji jest ostateczna.
11. Jeżeli ustanie członkostwa nastąpiło z powodu zalegania w płatności składek członkowskich,
warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków TWDW jest uiszczenie wszystkich zaległych
składek członkowskich wymagalnych na dzień wygaśnięcia członkostwa. Możliwe jest tylko
jednorazowe ponowne przyjęcie byłego członka w poczet członków TWDW na zasadach
określonych w tym ustępie.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW TWDW
1. Członek ma prawo:

1) korzystać z majątku TWDW, w szczególności ze sprzętu wioślarskiego, na warunkach
określonych przez władze TWDW;
2) uczestniczyć w treningach wioślarskich organizowanych w ramach sekcji wioślarskich przez
TWDW;
3) korzystać z opieki trenerskiej za dodatkową opłatą;
4) uczestniczyć w regatach wioślarskich oraz w innych imprezach sportowych i integracyjnych
organizowanych przez TWDW;
5) przechowywać łódź wioślarską na terenie TWDW na zasadach określonych przez Zarząd
Fundacji (Zarząd Fundacji może wprowadzić opłaty za przechowywanie łodzi wioślarskich na
terenie TWDW);
6) zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu TWDW.
2. Do obowiązków członka należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

przestrzeganie Statutu TWDW, Regulaminu TWDW oraz uchwał władz TWDW i Fundacji;
aktywna działalność na rzecz TWDW;
dbanie o majątek TWDW;
dbanie o dobre imię i wizerunek TWDW;
regularne opłacanie składek członkowskich;
przestrzeganie zasad fair play w rywalizacji sportowej;
godne reprezentowanie TWDW w regatach wioślarskich i innych zawodach sportowych;
stosowanie się do zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie TWDW;
korzystanie ze sprzętu sportowego, wodnego, motorowodnego oraz innych urządzeń zgodnie
z ich przeznaczeniem;
10) niezwłoczne informowanie władz TWDW o wszelkich zauważonych problemach technicznych
sprzętu sportowego, wodnego, motorowodnego lub ratownictwa wodnego.
§5
WŁADZE TWDW
1. Władzą TWDW jest Zarząd TWDW.
2. Zarząd TWDW reprezentuje TWDW w stosunkach wewnętrznych.
3. Zarząd TWDW jest powołany do kierowania bieżącą działalnością TWDW. Do kompetencji
Zarządu TWDW należy ponadto:
1) realizacja celów i zadań TWDW;
2) tworzenie sekcji sportowych w ramach TWDW (dalej „sekcja”), w tym w szczególności sekcji
weteranów, zawodniczej, studenckiej, rekreacyjnej i korporacyjnej (dla firm) oraz uchwalanie
regulaminów ich działania;
3) wybór kierowników sekcji oraz wskazywanie zakresu ich obowiązków;
4) ustalanie i monitorowanie standardów bezpieczeństwa we wszystkich działaniach TWDW;
5) uchwalanie zmian do Regulaminu TWDW, który stanowi Załącznik nr 1 do Statutu TWDW;
6) uchwalanie zmian do deklaracji i kwestionariusza osobowego, stanowiących Załączniki nr 2 i
3 do Statutu TWDW;
7) uchwalanie innych regulaminów i zmian do nich;
8) przyjmowanie i skreślanie członków;

9) sporządzanie planów pracy TWDW;
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków TWDW;
11) wskazywanie kandydatów na instruktorów/trenerów;
12) organizowanie regat i innych imprez sportowych;
13) organizowanie imprez integracyjnych;
14) pozyskiwanie sponsorów;
15) współpraca z innymi organizacjami sportowymi o podobnym charakterze i przedmiocie
działania.
4. Zarząd TWDW jest powoływany przez Zarząd Fundacji na okres 1 roku.
5. Z zastrzeżeniem treści ust. 6 poniżej, Zarząd TWDW składa się z 1-5 osób, wybieranych przez
Zarząd Fundacji spośród członków TWDW. Uchwała Zarządu Fundacji może określać funkcje
poszczególnych członków Zarządu TWDW.
6. Do pierwszego składu Zarządu TWDW można wybrać osoby niebędące członkami TWDW.
Pierwszy Zarząd TWDW składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa - Kierownika Sekcji
Studenckich, Kierownika Sekcji Wioślarstwa Rekreacyjnego, Kierownika ds. PR, Marketingu i
Mediów Społecznościowych oraz Bosmana.
7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą wchodzić w skład Zarządu TWDW.
8. Posiedzenia Zarządu TWDW odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu
TWDW zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Zarządu TWDW
zgłoszony na piśmie. O posiedzeniach muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu
TWDW.
9. Uchwały Zarządu TWDW zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu TWDW. W wypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
10. Zarząd TWDW, w tym poszczególni członkowie Zarządu TWDW, mogą być odwołani w każdym
czasie przez Zarząd Fundacji.
11. Członkostwo w Zarządzie TWDW ustaje na skutek:
1)
2)
3)
4)

złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji;
utraty praw obywatelskich;
śmierci członka Zarządu;
odwołania z pełnienia funkcji.

12. Członkowie Zarządu TWDW pełnią swoje funkcje społecznie i nieodpłatnie. Fundacja może
zatrudnić członków Zarządu TWDW do wykonywania pracy i obowiązków wynikających z bycia
członkiem Zarządu TWDW.
13. Honorowi członkowie Rady Fundacji posiadają status honorowych członków Zarządu TWDW. Ich
rolą jest wspieranie realizacji celów TWDW, w tym doradztwo Zarządowi TWDW. Honorowi
członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu TWDW z głosem
doradczym.
14. W stosunkach zewnętrznych TWDW jest reprezentowane przez organy Fundacji, tj. Zarząd
Fundacji i Radę Fundacji.

§6
ZMIANY STATUTU TWDW
1. Statut TWDW wraz z Załącznikami jest dostępny na stronie internetowej TWDW pod adresem
http://www.twdw.pl .
2. Prawo do wprowadzania zmian w Statucie TWDW przysługuje Zarządowi Fundacji.
3. Zmiany treści Załączników do Statutu TWDW nie stanowią zmiany Statutu TWDW. Prawo do
wprowadzania zmian w Załącznikach do Statutu TWDW przysługuje Zarządowi TWDW.
4. Zarząd TWDW ma prawo wnioskować do Zarządu Fundacji w sprawie zmian niniejszego Statutu
przedkładając stosowną propozycję zmiany.
5. Informacja o zmianie Statutu TWDW zostanie udostępniona na stronie internetowej TWDW wraz
z jego nową treścią. Zmiana Statutu TWDW staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Zarząd Fundacji, lecz nie krótszym niż 14 dni od momentu opublikowania na stronie TWDW treści
zmienionego Statutu TWDW.
6. W terminie do 14 dni od daty opublikowania treści zmienionego Statutu TWDW na stronie
internetowej TWDW, członek może zgłosić Zarządowi TWDW, że nie wyraża zgody na zmianę
Statutu TWDW, co jest równoznaczne ze złożeniem przez niego rezygnacji z członkostwa w
TWDW. Brak informacji zwrotnej od członka w ww. terminie poczytuje się za wyrażenie przez
niego zgody za zmianę treści Statutu TWDW.
7. Zapis ust. 6 powyżej nie ma zastosowania w sytuacji, w której zmiana Statutu TWDW jest
spowodowana wyłącznie wejściem w życie przepisów prawa, do których treść tego dokumentu
została dostosowana.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. TWDW może być rozwiązany w drodze uchwały przez Zarząd Fundacji.
2. Interpretacji Statutu TWDW w sprawach spornych dokonuje Zarząd Fundacji.
3. Załączniki stanowią integralną część Statutu TWDW.
4. Statut wchodzi w życie w terminie wskazanym w uchwale Zarządu Fundacji.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Regulamin TWDW
Załącznik nr 2 – Deklaracja przystąpienia do TWDW
Załącznik nr 3 – Kwestionariusz osobowy

