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Protokół z posiedzenia Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
odbytego w dniu 21 maja 2020 roku w siedzibie WZTW  w Poznaniu 
__________________________________________________________________ 
 
 
Obecni wg załączonej listy; 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia; 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia; 
3. Informacja o pracach Prezydium; 
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok; 
5. Zatwierdzenie kadry wojewódzkiej; 
6. Zatwierdzenie zmian w kalendarzu imprez na 2020 rok; 
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 protokołu drogą elektroniczną oraz zaproponował 
odstąpienie od odczytania protokołu; wobec braku uwag protokół przyjęto; 
 
Ad. 3 Informacja o pracach Prezydium; 
 Prezes Aleksander Daniel poinformował, że w okresie między zebraniami Zarządu 
odbyły się dwa posiedzenia Prezydium, przedstawił tematykę i zakres podejmowanych 
zadań; 
 
Ad. 4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok; 

W imieniu Komisji Rewizyjnej WZTW protokół z analizy sprawozdania finansowego i 
ksiąg rachunkowych za rok 2019 przedstawił V-ce Prezes ds. Finansowych Pan Marek 
Kurek. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 
przyjęte zostało jednogłośnie;  

Przyjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 
– przyjęta jednogłośnie; 
 
Ad. 5 Zatwierdzenie kadry wojewódzkiej; 
 Informację przekazał trener koordynator Pan Maciej Hoffmann. Informacja o składach 
osobowych została wysłana do trenerów, nie wniesiono uwag do składu kadry. Obecnie przy 
ograniczeniach związanych z pandemią ze strony Ministerstwa Sportu ciężko jest planować 
akcje szkoleniowe oraz obozy. Wstępnie zaplanowane są dwa zgrupowania – oba odbędą 
się w Rogoźnie, przy ograniczonej ilości uczestników, zgodnie z reżimem sanitarnym. 
Planowane terminy zostały zaakceptowane przez kluby (I grupa 14-26.06, II grupa 15-
27.07br.);  
 
Ad. 6 Zatwierdzenie zmian w kalendarzu imprez na 2020 rok;  
 Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił V-ce Prezes ds. Organizacyjnych 
Franciszek Kamiński. Na dzień dzisiejszy brak jest decyzji ze strony Ministerstwa Sportu na 
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organizację imprez sportowych. Organizatorzy czekają za wytycznymi. Obecnie PZTW na 
bieżąco dokonuje korekt terminów regat centralnych. Również nasze imprezy lokalne 
dostosowane zostaną z terminami do kalendarza PZTW oraz możliwości Toru Regatowego 
„Malta”. Po ustaleniu konkretnych terminów informacja zawarta zostanie na stronie 
internetowej oraz wysłana do klubów. W listopadzie w Poznaniu odbędzie się 
kursokonferencja trenerów, szczegółowy termin potwierdzi PZTW;  
 
 
Ad. 7 Sprawy bieżące i wolne głosy 
- Prezes potwierdził finansowanie dyżurów zespół ratowników na motorówce (poniedziałek – 
piątek godziny 16.00-19.00, sobota godziny 9.00-12.00) celem zabezpieczenia treningów na 
wodzie na torze regatowym „Malta”; 
- Zwrócić uwagę na dokumenty treningowe, szczególnie na kartę zejść i powrotów z wody – 
od tego roku POSiR został zobligowany do opracowania regulaminu korzystania z obiektów i 
treningów na wodzie; 
- Planowane są kursy podwyższające uprawnienia trenerów i osób pracujących w klubach 
(kurs ratownika wodnego, sternika motorowodnego, kurs KPP). Dodatkowo pan Błażej 
Kamola zwrócił uwagę przy planowaniu kursu w przypadku ratownika WOPR na konieczność 
odnowienia uprawnień. Uczestnicy pokryją koszt egzaminów oraz zdobycia patentów. Kursy 
miałyby się odbyć na jesień, łącznie ze szkoleniem dla sędziów oraz z antydopingu; 
- Przy współpracy z AWF Poznań możliwe będzie również zorganizowanie kursu trenera 
wioślarstwa; 
- Pan Maciej Hoffmann złożył wniosek o przekazanie do użytkowania przez zawodników 
dwóch łodzi wioślarskich – temat zostanie skonsultowany z Radą Trenerów oraz przekazany 
do Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo. 
 
 
 
 
 
Protokołował:- 
Sekretarz Mirosław Kozak 
(podpis w oryginale) 


