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Protokół z posiedzenia Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
odbytego w dniu 11 września 2019 roku w siedzibie PTW Tryton  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 sportowych w sezonie 2019; 
5. Informacja o funkcjonowaniu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego; 
6. Przyjecie założeń do rankingu młodzików; 
7. Przyjecie kalendarza imprez na 2020 rok; 
8. Sprawy bieżące i wolne głosy; 

 
Przebieg: 
 
Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad: 
 Prezes Aleksander Daniel przedstawił porządek posiedzenia Zarządu, który został 
przyjęty jednogłośnie oraz podziękował Panu Arturowi Filipek przedstawicielowi PTW Tryton 
za gościnę; 
 
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 podejmowanych 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; 
 
Ad. 4 Informacja o uzyskanych wynikach sportowych w sezonie 2019; 
 Informacje przekazał vce Prezes ds. sportowych Pan Jarosław Janowski z 
zadowoleniem podkreślając, że ilość zdobytych punktów w sezonie 2019 była wyższa o 80 
pkt. niż w sezonie 2018. Pan Janowski przedstawił podział zdobytych punków rozbiciu na 
poszczególne kluby i Towarzystwa; 
 
Ad. 5 Informacja o funkcjonowaniu ZSMS 
 Informację przekazał trener koordynator Pan Błażej Kamola, który w swej wypowiedzi 
przytoczył bardzo wysoka opinię Pan Bogdana Gryczuka na temat zawodników ZSMS w 
Poznaniu przy jednoczesnym podkreśleniu ostrych kryteriów stawianych przez pion sportowy 
PZTW, młodzież zgromadzona w ZSMS jako kadra wojewódzka zaczyna odnosić znaczące 
sukcesy co pozwala optymistycznie spoglądać na ilość przewidywanych sukcesów 
sportowych. Aktualnie kadra szkoły oscyluje w granicach 60 osób co motywuje do tworzenia 
osad wieloosobowych;  
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Ad. 6 Przyjęcie założeń do rankingu młodzików 
  Na stawiane przez Prezesa Aleksandra Daniela pytanie na temat skuteczności i 
celowości dalszego prowadzenia w okręgu rankingu młodzików pion sportowy wyraził opinię, 
że sam ranking angażuje dużo środków i czasu koniecznego do poświęcenia młodzikom co 
owocuje mało znaczącą rywalizacją podczas nielicznych zdarzeń sportowych kierowanych 
do młodzików. Zarząd zobowiązał pion sportowy do opracowania do końca października 
nowych założeń programowych z uwzględnieniem uwag przedstawianych przez trenerów 
realizujących ranking a pion organizacyjny do zwiększenia ilości startów podczas wydarzeń 
sportowych kierowanych do młodzików na dystansie 1000 m.  
 
Ad. 7 Przyjęcie kalendarza imprez na 2020 rok 
 Plan kalendarza przedstawił Vce Prezes ds. organizacyjnych Pan Franciszek 
Kamiński w toku dyskusji dokonano drobnych korekt oraz druh Ryszard Wlazły 
zaproponował zwiększenie wydarzeń sportowych w Kaliszu. Zarząd zobowiązał pion 
organizacyjny do dokonania proponowanych zmian w załączniku do uchwały. 

Przyjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia proponowanego kalendarza sportowego 
w roku 2020 – przyjęta jednogłośnie; 
 
Ad. 8 Sprawy bieżące i wolne głosy 
- „Akademia Wioślarska” nowe zdarzenie inspirowane przez WZTW w oparciu o Ministerstwo 
Sportu. Ogólny zarys przedstawiła Pani Aneta Górecka; 
- WIS WZTW przygotowany zostanie do dnia 10-10-2019r.; 
- „Ergometr w gminach” zasady typowania gmin, finał 26-11-2019; 
- wydarzenia sportowe jesienią 2019 roku organizowane przez WZTW; 
- wnioski o wypożyczenie łodzi termin do dnia 10-10-2019r.; 
- kursokonferencja 30-11-2019r.; 
- szkolenie antydopingowe i BHP w styczniu 2020r.; 
- dyżury ratowników na Malcie do 30-10-2019r.; 
- pismo Policji Państwowej do dyr. POSiR w sprawie regulaminu dot. ruchu na torze; 
- organizacja kursów motorzysty, ratownika wodnego i udzielanie pierwszej pomocy – Pan   
Wojciech Kucza; 
- kurs „instruktor wioślarstwa”; 
- wydarzenia międzynarodowe planowane na Malcie w 2020 i 2022 roku; 
- wzrost opłat startowych; 
- ergometr w Czerwonaku; 
- wydarzenie towarzysko-obyczajowe podczas wręczania nominacji na MŚ w Wałczu; 
 
 
 
 
 
Protokołował:- 
Sekretarz Mirosław Kozak 
( podpis w oryginale) 


