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Protokół z posiedzenia Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
odbytego w dniu 04 grudnia 2017 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	2017	roku;	
5. Podsumowanie	współzawodnictwa	w	ramach	rankingu	młodzików; 
6. Propozycja	planu	pracy	Zarządu	na	rok	2018;	
7. 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 nakreślił tematyczny zakres podjętych zadań, którymi 
zajmowało się Prezydium między posiedzeniami Zarządu, informując o bieżących sprawach 
organizacyjnych i merytorycznych związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń 
sportowych organizowanych przez WZTW lub przy jego udziale; 
 
Ad. 4 Podsumowanie uzyskanych wyników sportowych w sezonie 2017 roku; 
 Pod nieobecność przedstawiciela pionu sportowego Prezes Aleksander Daniel 
przedstawił uzyskane wyniki sportowe wskazując zauważalną poprawę w porównaniu z 
wynikami ubiegłego sezonu wskazując na kluby, które uzyskały największą ilość punktów, 
pełne zestawienie stanowi załącznik do protokołu; 
  
Ad. 5 Podsumowanie współzawodnictwa w ramach rankingu młodzików; 
 Prezes przedstawił przygotowane przez pion sportowy zestawienie 
współzawodnictwa podkreślając z zadowoleniem ilość uczestniczących w 
współzawodnictwie uczestników, wskazał ilość zawodników z podziałem na płeć, rocznik 
oraz reprezentacje klubową, pełne zestawienie stanowi załącznik do protokołu; 
 
Ad.6 Przyjecie planu pracy Zarządu na 2018 rok; 
 Prezes Aleksander Daniel przedstawił propozycję harmonogramu pracy Zarządu 
wskazując na zgodność ilości zebrań z obowiązującym zapisem w statucie Statutu 
informując, że projekt został rozesłany drogą elektroniczna (wraz z zawiadomieniem o 
zwołaniu zebrania). Z uwagi na brak uwag, Prezes zaproponował przyjęcie uchwały 
stanowiącej załącznik do protokołu; 

Przyjęcie Uchwały w sprawie: przyjęcia tematyki posiedzeń Zarządu WZTW na rok 
2018 – przyjęta jednogłośnie; 
 
 



 2
 

 
Ad. 9 Wolne głosy i sprawy bieżące – poruszono następujące tematy: 
 
- wniosek do Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo o przekazanie darowizny w postaci 
środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej; 
- propozycja stworzenia systemu GPS w celu poprawy transmisji z przebiegu regat; 
- wykorzystanie statku powietrznego (drona) do uatrakcyjnienia przekazu z przebiegu regat; 
- rozgrywanie podczas regat ogólnopolskich np. MP wyścigu o puchar przechodni im. 
Stanisława Komornickiego; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołował: 
Sekretarz Mirosław Kozak 
          ( podpis w oryginale) 


