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Działając w imieniu Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, w odpowiedzi na Pana 

wiadomość przesłaną drogą elektroniczną w dniu 16 lutego br. przedstawiamy poniżej 

stanowisko Towarzystwa w zakresie poruszanych przez Pana kwestii jednocześnie 

zastrzegając, że wyrażamy zgodę na jego publikację jedynie w całości bez jakichkolwiek 

zmian, skrótów bądź wycinków. 

 

TS Wisła Kraków jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j. z dnia 2017.02.03), ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. 

z dnia 2016.11.08) oraz Statutu (t.j. z dnia 24 czerwca 2014 r.). 

 

Celem TS Wisła Kraków, zgodnie z § 10 Statutu jest upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji 

ruchowej, aktywność kulturalno – oświatową oraz animowanie, promowanie i propagowanie 

zdrowego stylu życia. 

 

Aktualnie w klubie trenuje około 2000 osób zrzeszonych w 14 sekcjach. W roku 2016 nasz 

klub zajął 26 miejsce w punktacji sportu młodzieżowego wśród 3474 polskich klubów. 

 

Jedną z sekcji Towarzystwa jest sekcja kickboxingu posiadająca nieformalną, powszechnie 

używaną nazwę „Trenuj Sporty Walki”. Nazwa ta powstała w związku z tym, że rzeczona 

sekcja oferuje nie tylko zajęcia z kickboxingu ale także MMA, Muai Thai, brazylijskiego jiu 

jitsu oraz boksu. W ten sposób nazwa pełniej odzwierciedla działalność sekcji. Samo 

sformułowanie jest rozwinięciem używanego skrótu „TSW” (Towarzystwo Sportowe Wisła). 

Natomiast formalna nazwa związana jest z faktem, że spośród ww. wymienionych dyscyplin 

sportu, jedynie kickboxing jest dyscypliną olimpijską. Głównym trenerem i koordynatorem 

sportowym sekcji jest znany i utytułowany polski zawodnik Tomasz Sarara. 

 

Członkostwo w naszym klubie jest dobrowolne i uzyskać może je każdy po spełnieniu 

wymogów formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa jak i zapisów 

Statutu. Przepisy prawa w Polsce nie wymagają ani w żaden sposób nie upoważniają klubu do 

uzyskiwania od członków Stowarzyszenia informacji o ich życiu prywatnym, w tym 

ewentualnych toczących się postępowań karnych. Klub nie posiada więc informacji 
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o ewentualnej karalności członków Towarzystwa, a tym bardziej o toczących się 

postępowaniach przygotowawczych. Co więcej, ze specyfiki działalności części sekcji oraz 

wykorzystania obiektów klubu wynika, że trenować mogą nie tylko członkowie klubu (np. 

basen). 

 

Z całą stanowczością należy również podkreślić, że dopóki w Polsce obowiązuje 

fundamentalna dla procesu karnego zasada domniemania niewinności to klub w żaden sposób 

nie ma zamiaru odnosić się do ewentualnych zarzutów prokuratorskich, a tym bardziej 

kogokolwiek karać. Co więcej, niejasnym jest w jaki sposób klub miałby oceniać kiedy zarzut 

prokuratorski jest „poważny” a kiedy nie. 

 

Absurdalnym jest również zarzut jakoby na terenach TS Wisła prowadzono „treningi 

wykorzystywane do walki z policją”. Jak już wskazano, klub nie ma możliwości ani 

uprawnień do monitoringu prywatnego życia osób uczestniczących w treningach i nie 

odpowiada za to, że np. członek sekcji strzeleckiej wykorzysta wbrew prawu nabyte podczas 

szkoleń umiejętności. Nie oznacza to jednak, że klub powinien zamknąć sekcje sportowe, 

gdzie nabywa się umiejętności, które hipotetycznie mogą zostać wykorzystane wbrew prawu 

wobec osób trzecich. 

 

Kolejnym ważnym elementem działalności klubu jest prowadzona działalność gospodarcza, 

w tym w zakresie komercyjnego wynajmu pomieszczeń znajdujących się na trenerach klubu. 

W taki właśnie sposób funkcjonuje m.in. hotel, restauracja, czy właśnie ciesząca się 

niesłabnącym zainteresowaniem prasy, jedna z najnowocześniejszych i najlepiej 

wyposażonych siłowni w Krakowie. Ponadto TS Wisła wynajmuje swoje obiekty na różne 

imprezy, w tym imprezy muzyczne, sportowe, czy religijne. W 2016 roku obiekty klubowe 

stanowiły ważny punkt na mapie Światowych Dni Młodzieży. W związku z powyższym na 

naszych terenach w ciągu roku pojawia się bardzo wielu ludzi, których nie sposób 

identyfikować, czy sprawdzać co robią w życiu prywatnym. Co ważne, klub nie ma takich 

kompetencji. 

 

Znajdująca się w budynku przy ul. Reymonta 22a siłownia funkcjonuje od ponad dwudziestu 

lat i zawsze prowadzona była przez firmy zewnętrzne, gdyż klubu nigdy nie było stać na 

wyposażenie. Co więcej, klub wynajmując różne powierzchnie pobiera stosowny czynsz 

najmu, który jak i każdy inny dochód przeznacza na swoją działalność statutową. Wynika to 

wprost z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. Podkreślić należy, że to w dużej 

mierze prowadzona działalność gospodarcza pozwala na utrzymanie obiektów klubu oraz 

organizację szkolenia w ramach sekcji. 

 

Odnosząc się jeszcze do kwestii związanych z siłownią White Star Power to zaznaczamy, 

że jej status nie uległ zmianom od ostatnich umieszczanych przez Państwa gazetę informacji. 

Wciąż też siłownia wykorzystywana jest przez wiele sekcji Towarzystwa, w tym przez 

piłkarzy naszej Akademii, czy Mistrzynie Polski w koszykówce kobiet – zawodniczki Wisły 

Can-Pack Kraków. 

 

W budynku przy ul. Reymonta 22a, tj. tzw. „Nowej Hali” oprócz opisanej powyżej siłowni 

znajdują się: sala sportowa sekcji gimnastyki, sale sportowe z boiskami sekcji koszykówki 

i siatkówki, strzelnica sportowa, piłkarski skill box ze sztuczną murawą, sala sportów walki. 

Ponadto szatnie, pokoje trenerów, magazyny sportowe, siedziba Rady Seniorów TS Wisła, 
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internat dla sportowców spoza Krakowa oraz powierzchnie komercyjne, w tym przychodnia 

sportowa i hotel. 

 

Wszystkie tereny i obiekty klubu wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

zgodnie ze Statutem klubu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującą z Gminą 

Miejską Kraków umową. Codziennie wiele osób pracuje nad sportowym rozwojem klubu 

oraz poprawą jego sytuacji finansowej. Wszelkie działania podporządkowane są właśnie temu 

celowi. 

 

 

Zarząd Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków 
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