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Protokół z posiedzenia Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
odbytego w dniu 24 września 2018 roku w siedzibie WSS w Poznaniu 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Obecni wg załączonej listy; 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjecie porządku posiedzenia; 
2. Przyjecie Protokołu z poprzedniego posiedzenia; 
3. Informacja o pracach Prezydium; 
4. Informacja o uzyskanych wynikach w sezonie 2017; 
5. Przyjęcie kalendarza imprez na 2019 rok; 
6. Sprawy bieżące i wolne głosy; 

 
 
Przebieg: 
 
Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad: 
 Prezes Aleksander Daniel przedstawił porządek posiedzenia Zarządu, który został 
przyjęty jednogłośnie; 
 
Ad. 2 Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia: 
 Prezes poinformował o przekazaniu protokółu drogą elektroniczną oraz zaproponował 
odstąpienie od odczytania protokołu; wobec braku uwag protokół przyjęto; 
 
Ad. 3 Informacja o pracach Prezydium; 
 Prezes Aleksander Daniel poinformował o terminach odbytych spotkaniach 
Prezydium oraz przedstawił tematykę i zakres podjętych zadań, którymi zajmowało się 
Prezydium między posiedzeniami Zarządu, informacja dotyczyła spraw organizacyjnych i 
merytorycznych związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń sportowych 
organizowanych przez WZTW lub przy jego udziale, oraz ocena realizacji zaplanowanych 
zadań sportowych; 
 
Ad. 4 Informacja o uzyskanych wynikach w sezonie 2017; 
 Prezes Aleksander Daniel przedstawił ilość zdobytych do chwili obecnej punktów z 
podziałem na kluby oraz towarzystwa przy jednoczesnej ocenie zaangażowania 
postrzegalnych członków WZTW. Podsumowując ilość zdobytych punktów, Prezes wyraził 
zadowolenie spowodowane ilością zdobytych punktów w porównaniu z ubiegłymi latami; 
 
Ad. 5 Przyjecie kalendarza imprez na 2019 rok; 
 V-ce Prezes Franciszek Kamiński przedstawił przygotowany przez pion organizacyjny 
kalendarz imprez z podziałem na terminy realizacji oraz lokalizację zdarzeń sportowych. W 
toku przeprowadzonej dyskusji doprecyzowano lokalizację miejsc rozgrywania zawodów 
oraz ustalono, że projekt kalendarza zostanie przesłany do kierownictwa Toru Regatowego 
Malta, celem potwierdzenie zaplanowanych terminów; 

Przyjęcie Uchwały w sprawie kalendarza imprez na rok 2019 nastąpi po 
konsultacjach przeprowadzonych z kierownikiem toru Malta; 
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Ad. 6 Wolne głosy i sprawy bieżące – poruszono następujące tematy: 
 
- za zgodą Zarządu skierowano wniosek WZTW do Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo o 
dofinansowanie zaplanowanych wydarzeń sportowych w kwocie 30,000 PLN – rozpatrzony 
przez Fundację pozytywnie; 
- analiza wydarzeń sportowych zaplanowanych do końca bieżącego roku:  
1.Regaty o Mistrzostwo Miasta Poznania 06-10-2018; 
2.Regaty Zamknięcia Sezonu 03-11-2018 na torze Malta – organizator TW Polonia,   
3.Mistrzostwa Wojewódzkie na ergometrze 23-11-2018; 
4.Mistrzostwa Powiatu; 
- trener roku: do kapituły zostaną skierowane trzy propozycje w osobach: Marek Kurek, 
Maciej Hoffman, Mirosław Rewers;  
- podsumowanie sezonu w kuluarach hotelu Sheraton w dniu 28 listopada 2018 roku godz. 
17;00, w programie: 
1.wręczenie nagród w rankingu młodzików; 
2.wręczenie wyróżnień Wielkopolskie Wiosła w czterech kategoriach; 
3.nagroda dla trenera roku wybranego przez kapitułę z przesłanych propozycji 
4.nagrody dla medalistów MŚ i ME 
5.nagrody dla klubów WZTW; 
- odnotowanymi przypadkami kolizji i wywrotek  podczas treningów na torze Malta, podjęte 
zostaną zdecydowane działania zmierzające do stworzenia przez administratora obiektu 
regulaminu pływania, w przypadku braku działań ze strony kierownika obiektu, z uwagi na 
bezpieczeństwo trenujących osad zostanie skierowana prośba do Dyrektora POSiR, dalszy 
proces wniosek do Prezydenta miasta Poznania o interwencję kadrową; 
- motorówka bezpieczeństwa opłacana przez Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo będzie 
realizowała swoje zadanie na godz. popołudniowych do 15-11-2018 roku; 
- realizacja oraz odpowiedz na zgłaszane uwagi do działania strony internetowej 
Wielkopolskie Wioślarstwo; 
- obchodami 95 lecia WZTW zostaną przeprowadzone wraz z organizacją regat okregowych; 
- reaktywacja corocznego Balu Środowiska Wioślarskiego np. w hotelu Bazar lub Sheraton 
wybór lokalizacji uwzględni ilość zainteresowanych osób ocenia się, że koszt wynosić będzie 
ca 150 PLN od osoby, dopuszcza się uczestnictwo osób niezwiązanych bezpośrednio z 
wioślarstwem jako osoby towarzyszące; 
- 100 lecie PZTW – zarząd skieruje do PZTW wnioski o wyróżnienia dla wytypowanych 
członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz prezesów klubów zrzeszonych w WZTW; 
- wybór osady zbudowanej z wioślarzy WZTW reprezentującej okręg podczas Wielkiej 
Bydgoskiej, zadanie powierzono pionowi sportowemu; 
-   zmiana siedziby WZTW w związku z budową Domu Sportu z planowaną lokalizacja w 
dzielnicy Starołęka w Poznaniu – podjęto uchwałę o wynajmie jednego lokalu o powierzchni 
ca 16 m2; 
- zebranie sprawozdawcze WZTW zaplanowanego w lutym 2019 roku, za przygotowania 
odpowiada sekretarz zarządu; 
 
 
 
Protokołował:- 
Sekretarz Mirosław Kozak 
( podpis w oryginale) 


