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Protokół z posiedzenia Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
odbytego w dniu 28 września 2020 roku w siedzibie WZTW  w Poznaniu 
__________________________________________________________________ 
 
 
Obecni wg załączonej listy; 
 
Porządek posiedzenia: 

1-Informacja o pracach Prezydium; 
2-Informacja o uzyskanych do tej pory wynikach w sezonie 2020; 
3-Analiza propozycji kalendarza imprez na 2021 rok; 
4-Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego; 
5-Informacja o działalności Akademii Wioślarskiej; 
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 protokołu drogą elektroniczną oraz zaproponował 
odstąpienie od odczytania protokołu; wobec braku uwag protokół przyjęto; 
 
Ad. 3 Informacja o pracach Prezydium; 
 Prezes Aleksander Daniel poinformował, o ilości zebrań Prezydium w okresie między 
zebraniami Zarządu oraz, przedstawił tematykę, zakres podejmowanych zadań; 
 
Ad. 4.Informacja o uzyskanych do tej pory wynikach w sezonie 2020 

Pan Maciej Hoffmann przedstawiciel pionu sportowego przedstawił wyczerpująca 
informację na temat uzyskanych wyników. W sezonie 2020 do chwili obecnej zdobyto 57 
medali oraz 622 pkt. Pełne zestawienie zdobytych medali i punktów z podziałem na kluby 
oraz wydarzenia sportowe zostało przesłane w formie elektronicznej wszystkim członkom 
Zarządu WZTW. Pan Hoffmann podsumował swoją wypowiedz uznając sezon 2020 za 
udany podkreślając, że odniesione sukcesy są wynikiem pracy stosunkowo małej ilościowo 
grupy zawodników przy zachowaniu dużej skuteczności startujących; 
 
Ad. 5 Analiza propozycji kalendarza imprez na 2021 rok; 
 V-ce Prezes ds. organizacyjnych Pan Franciszek Kamiński przedstawił propozycję 
kalendarza imprez na 2021 rok podkreślając, że podane daty organizacji wydarzeń 
sportowych zostały ustalone wspólnie z administratorem Toru Regatowego Malta. Lista 
planowanych regat została przekazana członkom Zarządu;  
 
   
Ad. 6 Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego;  
 W związku z absencją na zebraniu trenera koordynatora Pana Błażeja Kamola, ten 
punkt zebrania został za zgodą członków Zarządu przesunięty na kolejne zebranie;  
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Ad. 7 Informacja o działalności Akademii Wioślarskiej; 
 Pani Aneta Górecka przedstawicielka Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo, nakreśliła 
starania fundacji mające na celu pozyskanie środków na zadania organizowane w ramach 
Akademii Wioślarskiej. W zadaniach uczestniczyć mogą dzieci do 15 roku życia, które są 
zrzeszone w klubach sportowych oraz poddają się testom sprawnościowym. Pozyskane 
środki docelowo posłużą na wynajem obiektów, zakup sprzętu oraz zabezpieczą kadrę 
trenerska; 
 
 
Ad. 7 Sprawy bieżące i wolne głosy 
- pierwszy krok wioślarski, wcześniejsze udostępnienie ergometrów szkołą uczestniczącym 
w zadaniu; 
- szkolenie 160 zawodników w temacie bezpieczeństwo i poruszanie się po torze regatowym 
podczas treningu i startu; 
- realizacja regat wioślarskich w perspektywie coronavirusa;  
- wybór delegatów na sejmik PZTW; 
- organizacja kursu instruktora wioślarstwa; 
- planowane zawody w czwartym kwartale bieżącego roku; 
- podsumowanie sezonu 2020; 
- WIS WZTW na 2021; 
- wystąpienie sympatyka wioślarstwa Pana Łukasza Kaczmarka w temacie regulacja 
brzegów rzeki Warty;  
 
 
Protokołował:- 
Sekretarz Mirosław Kozak 
(podpis w oryginale) 


