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Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 
      

      L.dz. 398 / 2021           Warszawa, dnia 25.08.2021r. 

          
 

Członkowie  

Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego  

 

 

 

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie. 

 

 

W perspektywie zbliżającego się Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (25.09.2021r.), jako Zarząd WTW będziemy 

chcieli poddać pod głosowanie istotne uchwały, z punktu widzenia działalności naszego 

Klubu. 

 

Uchwała dot. zmiany w Statucie WTW Warszawa 

Należy dokonać skreślenia § 19 pkt.2 – aktualne brzmienie:  

 „Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się jako zebranie sprawozdawcze w 

pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego oraz z upływem ostatniego roku kadencji 

władz Towarzystwa, jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze” 

 gdyż w §18 pkt. 2 Statutu przyjęto wcześniej zmianę o brzmieniu: 

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze 

najpóźniej do dnia 30 czerwca następnego roku i co 4 lata jako sprawozdawczo- wyborcze 

najpóźniej do zakończenia ostatniego roku kadencji władz Towarzystwa”  

 

Uchwała dot. podwyżki opłat członkowskich WTW Warszawa. 

Ostatnia podwyżka opłat miała miejsce 27.03.2011r. Rosnące ceny mediów, kosztów 

osobowych, utrzymania obiektów oraz usług na nich świadczonych, są niewspółmierne do 

wysokości składek. Jako Zarząd doskonale zdajemy sobie sprawę, że WTW nie utrzyma się z 

samych opłat członkowskich, jednak obecny ich poziom się zdewaluował i wymaga zmiany. 

Propozycja zmian: 

 

OPŁATY CZŁONKOWSKIE 

  propozycja dotychczas 

składka członkowska junior 

                                    

30,00 zł  

                                 

12,50 zł  

składka członkowska 

zawodnik powyżej 18 lat, 

                                    

30,00 zł  

                                 

20,00 zł  

http://www.wtw.waw.pl/
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  student 

składka członkowska 

kandydat 

                                    

70,00 zł  

                                 

50,00 zł  

składka członkowska czł. 

zwyczajny 

                                    

70,00 zł  

                                 

50,00 zł  

składka członkowska 

emeryt, rencista 

                                    

30,00 zł  

                                 

20,00 zł  

wpisowe kandydat 

                                 

700,00 zł  

                              

700,00 zł  

wpisowe junior 

                                 

200,00 zł  

                              

162,50 zł  

 

 

Powyższe propozycje, jako Zarząd chcielibyśmy wprowadzić do porządku obrad na 

najbliższym WZ zwołanym na dzień 25.09.2021r. i poddać pod głosowanie zgodnie  

z § 22 Statutu Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 

         

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

                                                                                    
   Prezes WTW Warszawa 

http://www.wtw.waw.pl/

