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REGULAMIN ZARZĄDU 

WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA WIOŚLARSKIEGO 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Pojęcia pisane wielką literą w dalszej części niniejszego Regulaminu będą miały na-
stępujące znaczenie: 

a) Dyrektor WTW – aktualny pełnomocnik powołany przez Zarząd WTW, zgod-
nie z § 24. ust. 7 Statutu. 

b) Prezes Zarządu – członek WTW wybrany przez Walne Zebranie WTW na sta-
nowisko Prezesa Zarządu WTW, pełniący aktualnie ww. funkcję; 

c) Regulamin – niniejszy regulamin uchwalony przez Zarząd WTW uchwałą nr 4 
z dnia 25.08.2022r. i zatwierdzony przez [...] Walne Zebranie Członków WTW 
uchwałą [...] z dnia [...]; 

d) Statut – aktualny Statut WTW; 

e) Walne Zebranie – Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
WTW; 

f) WTW – Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Warszawie, wpi-
sane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000070956; 

g) Zarząd – Zarząd WTW w aktualnym składzie. 

2. Regulamin określa organizację pracy Zarządu, sposób prowadzenia spraw WTW oraz 
zasady podejmowania uchwał przez Zarząd. 
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3. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz uchwał 
Walnego Zebrania. 

4. Podstawowym celem działania Zarządu jest kierowanie całokształtem działalności 
WTW i reprezentowanie WTW na zewnątrz. 

5. Kompetencje Zarządu określa Statut.  

 

II. Konstytuowanie się Zarządu 

1. Nowo wybrany Zarząd zbiera się na pierwszym zebraniu, nie później niż w ciągu 7 dni 
od daty wyborów, w celu wyboru ze swojego grona Sekretarza oraz 2 – 3 Wicepreze-
sów, a także powierzenia poszczególnym Członkom Zarządu spraw, za których realiza-
cję będą odpowiedzialni. 

2. Prezes Zarządu wybrany przez Walne Zebranie zwołuje pierwsze zebranie Zarządu 
w ciągu 7 dni od daty wyborów i obejmuje nad nim przewodnictwo. 

3. Prezes Zarządu przekazuje Dyrektorowi WTW informację o składzie ukonstytuowa-
nego Zarządu, w celu niezwłocznego dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym. 

 

III. Uprawnienia Członków Zarządu 

1. Do zakresu spraw Prezesa Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla Zarządu ani dla 
innych Członków Zarządu. W szczególności do zakresu czynności Prezesa Zarządu na-
leży: 

a) reprezentacja WTW na zewnątrz i czuwanie nad zgodnością działania WTW 
z przepisami prawa, ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania; 

b) określanie zadań i kompetencji Członków Zarządu zgodnie ze Statutem i Regu-
laminem Zarządu; 

c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów organizacyjno-finansowych; 

d) przedstawianie Zarządowi kandydatów na Dyrektora WTW; 

e) koordynowanie działalności Członków Zarządu i Dyrektora WTW; 
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f) zwoływanie zebrań Zarządu, przygotowywanie porządku obrad oraz przewod-
niczenie zebraniom Zarządu; 

g) inicjowanie działań prowadzących do rozwoju WTW; 

h) współpraca z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Komi-
sji Etyki i Spraw Członkowskich oraz Przewodniczącym Koła Seniorów; 

i) przygotowywanie i przedstawianie na Walnych Zebraniach sprawozdań z dzia-
łalności Zarządu; 

j) otwieranie i zamykanie uroczystości początku i końca sezonu sportowo-tury-
stycznego; 

k) uczestniczenie przed wyborami w spotkaniach z przedstawicielami Sekcji i in-
nych grup członków w celu wyłonienia kandydatów do władz WTW w następnej 
kadencji; 

l) w szczególnych przypadkach – powoływanie pocztu sztandarowego do jednora-
zowego wystąpienia; 

m) wyznaczanie swojego zastępcy na czas nieobecności lub w razie innej uzasad-
nionej potrzeby. 

2. Do zakresu spraw Sekretarza Zarządu należy: 

a) przygotowywanie propozycji porządku obrad zebrań Zarządu; 

b) przygotowywanie materiałów, które powinny być udostępnione członkom Za-
rządu przed zebraniem Zarządu; 

c) zawiadamianie członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
o terminie i miejscu następnego zebrania Zarządu; 

d) zawiadamianie zaproszonych przez Prezesa Zarządu gości o terminie i miejscu 
zebrania Zarządu; 

e) protokołowanie przebiegu obrad zebrań Zarządu; 

f) nadzorowanie zgodności przebiegu obrad i podejmowanych uchwał ze Statu-
tem, Regulaminem i innymi aktami prawnymi; 

g) podpisywanie wraz z Prezesem protokołu obrad zebrania Zarządu; 
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h) prowadzenie księgi uchwał oraz publikowanie uchwał, które decyzją Zarządu 
powinny być rozpowszechnione przez ich wywieszenie lub wyłożone w odpo-
wiednim miejscu; 

i) nadzorowanie realizacji uchwał Zarządu; 

j) zbieranie materiałów do kroniki WTW i przekazywanie ich kronikarzowi 
WTW; 

k) nadzorowanie archiwum WTW; 

l) organizacyjne przygotowanie Walnych Zebrań. 

3. Ponadto ustala się następujące obszary spraw związanych z działalnością WTW: 

a) sprawy z zakresu finansów, w ramach których podejmowane są w szczególności 
takie zadania jak: 

- opracowywanie przy współpracy z Dyrektorem WTW i głównym księ-
gowym preliminarzy budżetowych i bilansów oraz przedstawianie ich 
Zarządowi celem zatwierdzenia; 

- opracowywanie cenników opłat za usługi świadczone przez WTW; 

- sprawowanie nadzoru nad majątkiem WTW; 

- nadzorowanie realizacji preliminarzy budżetowych i działalności finan-
sowej WTW; 

- inicjowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjnej WTW; 

- dbałość o stan finansów WTW; 

b) sprawy z zakresu działalności sportowej, w ramach których podejmowane są 
w szczególności takie zadania jak: 

- utrzymywanie kontaktów z władzami, towarzystwami i klubami sporto-
wymi; 

- organizowanie grup sportowych w dyscyplinach sportu uprawianych 
w WTW; 

- organizowanie i ustalanie zasad treningu zawodników; 
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- współpraca w zakresie opracowywania preliminarzy budżetowych; 

- opracowywanie planów udziału zawodników w zgrupowaniach i impre-
zach sportowych, które podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd; 

- przedkładanie Zarządowi wniosków dotyczących kosztów przygotowa-
nia zawodników do startów i ich udziału w regatach; 

- przedkładanie Zarządowi wniosków dotyczących zakupu i remontów 
sprzętu sportowego, treningowego oraz wyposażenia; 

- przedstawianie Zarządowi kandydatów na trenerów i instruktorów oraz 
sprawowanie nadzoru nad ich pracą; 

- zatwierdzanie planów startów załóg WTW w regatach sportowych; 

- propagowanie sportów wodnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
stronę wychowawczą i etyczno-moralną wśród młodzieży; 

- zasięganie opinii trenerów przy realizacji zadań określonych w tiret 3, 5 
oraz 9; 

- odpowiedzialność za wyniki sportowe osiągane przez zawodników; 

c) sprawy z zakresu turystyki i rekreacji, w ramach których podejmowane są 
w szczególności takie zadania jak: 

- utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami i klubami sporto-
wymi; 

- organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych dla członków 
WTW i zaproszonych gości; 

- współpraca w zakresie opracowywania preliminarzy budżetowych; 

- współpraca z właściwymi Członkami Zarządu i Dyrektorem WTW 
w zakresie opracowania programów i preliminarzy imprez turystyczno-
rekreacyjnych; 

- przedkładanie Zarządowi wniosków dotyczących zakupu i remontów 
sprzętu pływającego i pomocniczego; 
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- propagowanie turystyki i rekreacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
stronę wychowawczą i etyczno-moralną wśród członków WTW; 

- odpowiedzialność za poziom turystyki i rekreacji w WTW; 

d) sprawy z zakresu funkcjonowania przystani, w ramach których podejmowane są 
w szczególności takie zadania jak: 

- inspirowanie, organizowanie i nadzorowanie działalność przystani; 

- reprezentowanie Zarządu w bieżących sprawach dotyczących przystani; 

- nadzorowanie pracy bosmanów i innych pracowników w porozumieniu 
z Dyrektorem WTW oraz Kierownikami Obiektu; 

- branie udziału w organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekre-
acyjnych odbywających się na terenach przystani;  

- współpraca w zakresie opracowywania preliminarzy budżetowych; 

- współpraca z właściwymi Członkami Zarządu i Dyrektorem WTW 
w zakresie opracowywania programów i preliminarzy imprez sporto-
wych i turystyczno-rekreacyjnych; 

- przedkładanie Zarządowi wniosków dotyczących zakupów i remontów 
budynków i ich wyposażenia; 

- dbanie o zabezpieczenie właściwych warunków organizacyjnych prze-
chowywania jednostek pływających członków WTW; 

- propagowanie sportów wodnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
stronę wychowawczą i etyczno-moralną wśród członków WTW przeby-
wających na terenie przystani; 

- współpraca z Kierownikami Sekcji WTW w sprawach dotyczących 
przystani; 

- odpowiedzialność za porządek i stan obiektów przynależnych do przy-
stani. 

4. Zarząd dokonuje podziału kompetencji w sprawach, o których mowa w ust. 3 powyżej 
i powierza ich realizację poszczególnym Członkom Zarządu każdorazowo przy 
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konstytuowaniu się Zarządu, a w przypadku zmian w składzie Zarządu – niezwłocznie 
po podjęciu stosownej uchwały w przedmiocie zmian. 

5. Zarząd powołuje pełnomocnika Zarządu w randze Dyrektora WTW. Zarząd może także 
korzystać ze wsparcia innych podmiotów przy realizacji swoich obowiązków, zwłasz-
cza gdy potrzebna jest wiedza specjalistyczna w danym zakresie. 

 

IV. Zebrania Zarządu  

1. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące oraz w miarę bie-
żących potrzeb. Dopuszcza się przerwę w zebraniach Zarządu w okresie lipca i sierpnia 
każdego roku. 

2. Zebrania zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 
dwóch Członków Zarządu. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania Zarządu z podaniem miejsca, daty, godziny oraz 
porządku obrad, z załączeniem niezbędnych materiałów, powinno być doręczone 
Członkom Zarządu, na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. Dopuszczalne jest 
zawiadomienie Członka Zarządu o planowanym zebraniu Zarządu telefonicznie lub 
przy użyciu poczty elektronicznej.  

4. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zwołać zebranie Zarządu bez zachowania 
terminu i trybu określonego w ust. 3 powyżej.  

5. Zebranie Zarządu może się odbyć bez oficjalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy 
Członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia zebrania 
i proponowanego porządku obrad. 

6. Zebranie Zarządu może być także zwołane w drodze odpowiedniego ustalenia zaproto-
kołowanego w trakcie poprzedniego zebrania Zarządu. Zamieszczenie w protokole od-
powiedniego zapisu posiada moc prawidłowego zawiadomienia.  

7. Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu bądź osoba wskazana przez Prezesa 
Zarządu. 

8. W zebraniu Zarządu uczestniczy Dyrektor WTW z głosem doradczym. W zebraniu Za-
rządu mogą brać również osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu. 

9. Udział Członków Zarządu w zebraniach Zarządu jest obowiązkowy. O niemożliwości 
wzięcia udziału w zebraniu należy niezwłocznie powiadomić zwołującego zebranie. 
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10. Pomiędzy zebraniami Zarządu każdy z Członków Zarządu ma prawo wnioskować 
o ujęcie określonych spraw w porządku obrad. 

11. Z zebrania Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje co najmniej przewodni-
czący zebrania oraz Sekretarz Zarządu. Protokół z zebrania Zarządu powinien być zwię-
zły i powinien zawierać w szczególności: 

a) datę i miejsce zebrania; 

b) nazwiska obecnych na zebraniu Członków Zarządu, a także stosowną adnotację, 
jeśli Członek Zarządu bierze udział w zebraniu w sposób określony w Tytule V 
– Forma zebrań Zarządu, ust. 1 lit. b); 

c) przyjęty porządek obrad; 

d) podjęte uchwały, z tym zastrzeżeniem, że treść podjętej uchwały może zostać 
zaprotokołowana odrębnie jako załącznik do protokołu lub w treści protokołu; 

e) zgłoszone wnioski oraz zgłoszone zdania odrębne; 

f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały; 

g) załączoną listę obecności podpisaną przez Członków Zarządu obecnych na ze-
braniu Zarządu. 

12. Na każdym zebraniu Zarządu dokonuje się odczytania i przyjęcia protokołu z poprzed-
niego zebrania Zarządu. 

13. Jeżeli protokół, o którym mowa w ust. 11 powyżej nie może zostać podpisany przez 
przewodniczącego zebrania lub Sekretarza Zarządu, w zastępstwie swój podpis składa 
inny członek Zarządu. 

 

V. Forma zebrań Zarządu 

1. Zebrania Zarządu mogą odbywać się poprzez: 

a) jednoczesne zgromadzenie Członków Zarządu przebywających w jednym miej-
scu; lub 

b) komunikowanie się Członków Zarządu przebywających w różnych miejscach 
w tym samym czasie, z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych lub 
środkach komunikacji audiowizualnej (zebranie w formie zdalnej).  
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2. Prezes Zarządu informuje o możliwości udziału w zebraniu w formie zdalnej w zawia-
domieniu o zwołaniu zebrania Zarządu.  

3. Zebranie Zarządu w formie zdalnej odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

a) transmisji obrad w czasie rzeczywistym; 

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 
zebrania Zarządu mogą wypowiadać się w toku obrad; oraz  

c) wykonywania prawa głosu przed lub w toku obrad. 

4. Zebranie Zarządu w formie zdalnej odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
poufności oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej 
pełną identyfikację uczestników zebrania Zarządu. 

5. W protokole z zebrania Zarządu w formie zdalnej dokonuje się wzmianki o odbywaniu 
zebrania w formie zdalnej, wykorzystywanych środkach telekomunikacyjnych lub środ-
kach komunikacji audiowizualnej, a także wskazuje, którzy uczestnicy biorą udział 
w zebraniu w tej formie. Przebieg obrad zebrania Zarządu może być rejestrowany przez 
Zarząd za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk lub sam dźwięk. 

6. Członkowie Zarządu biorący udział w zebraniu Zarządu w formie zdalnej powinni nie-
zwłocznie, w najbliższym możliwym terminie, potwierdzić swoją obecność na danym 
zebraniu, składając podpis na liście obecności. W szczególnych przypadkach dopusz-
czalne jest przesłanie Zarządowi podpisanego oświadczenia potwierdzającego obec-
ność na danym zebraniu Zarządu.  

7. Wszelkie problemy związane z uczestnictwem w zebraniu Zarządu w formie zdalnej 
powinny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej albo telefonicznie zwołują-
cemu zebranie Zarządu, który zobowiązuje się zapewnić w trakcie odbywania zebrania 
niezwłoczny czas reakcji na zgłaszane problemy. 

 

VI. Uchwały Zarządu 

1. Zarząd podejmuje uchwały w przypadkach określonych w Statucie oraz jeśli wymagają 
tego spawy związane kierowaniem działalnością WTW lub reprezentacją WTW.   

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej po-
łowy Członków Zarządu. W przypadku równości głosów głos decydujący ma przewod-
niczący zebrania Zarządu. 
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3. Podjęcie uchwał przez Zarząd następuje: 

a) poprzez bezpośrednie oddanie głosu na zebraniu Zarządu; 

b) poprzez głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość, w szczególności środków telekomunikacyjnych lub 
środków komunikacji audiowizualnej; 

c) w drodze korespondencyjnej poza zebraniem Zarządu (tryb korespondencyjny). 

4. Głosy oddane w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość, w szczególności środków telekomunikacyjnych lub środków 
komunikacji audiowizualnej, powinny zostać udokumentowane za pomocą co najmniej 
jednego z poniższych sposobów, z zapewnieniem możliwości identyfikacji osoby 
uprawnionej do głosowania oraz ustalenia treści oddanego głosu: 

a) nagrania obrazu i dźwięku albo dźwięku z obrad zebrania Zarządu; 

b) oświadczenia złożonego drogą mailową przez Członka Zarządu głosującego 
w tym trybie, przesłane najpóźniej do chwili zakończenia głosowania nad 
uchwałą; 

c) oświadczenia złożonego poprzez komunikator platformy internetowej lub apli-
kacji, które służą do komunikacji na odległość i są wykorzystane w czasie obrad 
danego zebrania Zarządu, przesłane w najpóźniej do chwili zakończenia głoso-
wania nad uchwałą. 

Nagranie lub wydruki oświadczeń stanowią załącznik do protokołu z zebrania Zarządu 
i są archiwizowane przez Sekretarza Zarządu. 

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie korespondencyjnym, o ile wszyscy człon-
kowie Zarządu zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały podejmowane 
w trybie korespondencyjnym zapadają zwykłą większością głosów. Podejmowanie 
uchwał w tym trybie może inicjować Prezes Zarządu. W takim przypadku, na piśmie 
zawierającym treść uchwały każdy Członek Zarządu składa swój podpis, zaznaczając 
jednocześnie czy przyjmuje uchwałę, czy jest przeciwny, czy też wstrzymuje się od 
głosu. Pismo zawierające projekt uchwały powinien otrzymać każdy Członek Zarządu. 
Pismo zawierające projekt uchwały może być przesłane do Członka Zarządu także 
pocztą elektroniczną. Treść uchwały wraz z oddanym głosem powinna zostać doręczona 
osobiście, za pomocą listów poleconych lub przesyłki kurierskiej w terminie określo-
nym przez Prezesa Zarządu. Po zakończeniu głosowania w trybie korespondencyjnym 
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Sekretarz Zarządu sporządza protokół ze wskazaniem przebiegu i wyników głosowania, 
do którego załącza uchwały przesłane przez głosujących Członków Zarządu.  

6. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek 
Członka Zarządu, za zgodą pozostałych Członków Zarządu obecnych na zebraniu Za-
rządu. Uchwały, co do których przewidziano głosowanie tajne nie mogą być podejmo-
wane w trybie korespondencyjnym. 

7. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu określonego w Statucie, Zarząd ma 
prawo do podejmowana wyłącznie uchwał w sprawie: 

a) uzupełnienia swojego składu zgodnie z § 24. ust. 5 Statutu;  

b) zwołania Walnego Zebrania w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

 

VII. Sprawozdania 

1. Przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zebraniem Zarząd przygotowuje sprawozda-
nie z działalności statutowej i finansowej za ubiegły rok, a przed Walnym Zebraniem 
Sprawozdawczo-Wyborczym – sprawozdanie z działalności w okresie kadencji. 

2. Sprawozdania powinny być wyłożone w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z ich 
treścią przez Członków WTW, w terminie co najmniej dwóch tygodni przed datą Wal-
nego Zebrania. 

 

 

 

 

 

 


