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Protokół z posiedzenia Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
odbytego w dniu 10 grudnia 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. Podsumowanie uzyskanych wyników sportowych w sezonie 2018; 
5. Podsumowanie współzawodnictwa w ramach rankingu młodzików; 
6. Przedstawienie kalendarza imprez w sezonie 2019; 
7. Propozycja planu pracy Zarządu w roku 2019; 
8. Przyjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego WZTW; 
9. 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, wystąpienie do Fundacji Wielkopolskie 
Wioślarstwo o pomoc finansową, ocena realizacji zaplanowanych zadań sportowych 
podsumowanie współzawodnictwa itp; 
 
Ad. 4 Podsumowanie uzyskanych wynikach sportowych w sezonie 2018; 
 Pod nieobecność V-ce Prezesa ds. Sportowych informacje przedstawił Prezes 
Aleksander Daniel podkreślając z zadowoleniem sukcesy medalowe wielkopolskich 
wioślarzy na światowych i krajowych torach regatowych, w 40 zdobytych medalach 
uczestniczyli odpowiednio: 
- seniorzy: 3 zawodniczki i 5 zawodników; 
- młodzieżowcy: 9 zawodniczek i 22 zawodników; 
- juniorzy: 21 zawodniczek i 22 zawodników; 
- juniorzy młodsi: 17 zawodniczek i 23 zawodników; 

Wypowiedz Prezesa uzupełnił trener koordynator podkreślając wzrost puli punktów o 
100 co zaowocowało sumą około 700 punktów, taka ilość zdobytych punktów stawia 
wielkopolskie wioślarstwo w czołówce PZTW; 

Pełne zestawienie zajętych miejsc oraz ilość zdobytych punktów opublikowane 
zostanie w WISie WZTW; 
Ad. 5 Podsumowanie współzawodnictwa w ramach rankingu młodzików; 
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 Prezes Aleksander Daniel przedstawiając wyniki rankingu podkreślając, że pomimo 
zauważalnego spadku ilości zawodników uczestniczących w rankingu tj. 19 dziewcząt i 24 
chłopców nastąpił wyraźny wzrost ilości zdobytych punktów na pochwałę zasługuje poprawa 
wyników w TW Polonia (8 dziewcząt, 3 chłopców), KS Posnania (7 dziewcząt, 11 chłopców) 
oraz KW 04 (3 chłopców);  
 Pełne zestawienie zajętych miejsc oraz ilość zdobytych punktów opublikowane 
zostanie w WISie WZTW; 
 
Ad. 6 Przedstawienie kalendarza imprez w sezonie 2019 
 Vce Prezes ds. organizacyjnych Franciszek Kamiński przedstawił kalendarz imprez 
rozgrywanych w Poznaniu podkreślając konieczność wcześniejszego uzgadniania terminów 
rozgrywania zawodów na Torze Regatowym Malta w kontekście innych wydarzeń 
rekreacyjnych i sportowych odbywających się na Malcie przy jednoczesnym uwzględnieniu 
terminów zadań sportowych rozgrywanych na innych torach krajowych i światowych; 
 Kalendarz imprez zostanie opublikowany w WIS PZTW; 
 
Ad. 7 Propozycja planu pracy Zarządu w roku 2019 
 Prezes Aleksander Daniel przedstawił plan pracy Zarządu który stanowi załącznik do 
uchwały, w toku dyskusji doprecyzowano terminy spotkań; 

Przyjęcie Uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2019 – przyjęta 
jednogłośnie; 
 
Ad. 8 Przyjęcie Uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego; 
 Prezes Aleksander Daniel poinformował o obowiązku zwołania Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów w roku 2019, przypomniał uchwalony na 
poprzednim walnym zebraniu podział mandatów oraz zaproponował termin odbycia 
Zgromadzenia na dzień 23 marca 2019 roku. 

Przyjęcie Uchwały w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 
Delegatów WZTW – przyjęta jednogłośnie; 
 
Ad. 9 Sprawy bieżące i wolne głosy  
- Prezes podziękował za liczny udział zawodników i działaczy w zakończeniu sezonu WZTW 
w hotelu Sharaton, przypomniał o bezpośredniej transmisji zdarzenia w Internecie i 
możliwości obejrzenia przez osoby które nie mogły w tym uczestniczyć;  
- w roku 2018 skierowano prośbę do Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo o wsparcie 
finansowe działalności statutowej, uzyskano pomoc (w dwóch transzach) w kwocie 80 tyś. 
PLN; 
- Prezes wyraził krytyczne stanowisko Zarządu dotyczące braku uczestnictwa wszystkich 
klubów w regatach organizowanych przez WZTW tj. AWF Poznań i KS RBW Posnania; 
- podczas zakończenia sezonu WZTW poza nagrodami dla wyróżniających się zawodników 
uhonorowano wybranego trenera roku; 
- WZTW zobowiązał się jak co roku do współudziału przy organizacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy; 
- konsultacje finansowe dla wioślarstwa w WSS w dniu 13 grudnia 2018 roku obecność 
przedstawicieli klubów obowiązkowa; 
- odczuwalny jest brak regat dla najmłodszych adeptów wioślarstwa wydaje się konieczna 
organizacja regat młodzików np. w lipcu; 
- zauważalna poprawa uczestniczących szkół „w pierwszym kroku wioślarskim” w powiecie 
poznańskim poprzez staranniejsze przygotowanie młodzieży do wiosłowania na ergometrze; 
- organizacja szkoleń przez pion organizacyjny dla młodzików i juniorów pod względem 
bezpieczeństwa poruszania się po torze wioślarskim oraz propozycja poszerzenia szkoleń o 
udzielenie pierwszej pomocy a może i reanimacji ?; 
- spotkanie Prezesa Aleksandra Daniela z obecnym dyrektorem POSIRu poświęcono 
funkcjonowaniu Toru Regatowego Malta oraz poprawie współpracy z kierownictwem Malty; 
- wszystkie protokoły z zebrań Zarządu WZTW są publikowane na stronie internetowej 
przypomniał sekretarz Zarządu; 
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- Prezes Aleksander Daniel złożył życzenia świąteczne i noworoczne członkom Zarządu i ich 
rodzinom; 
 
 
 
 
Protokołował:- 
Sekretarz Mirosław Kozak 
( podpis w oryginale) 


