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Protokół z posiedzenia Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
odbytego w dniu 15 marca 2021 roku w siedzibie WZTW w Poznaniu 
__________________________________________________________________ 
 
 
Obecni wg załączonej listy; 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu, 
2. Informacja o pracach Prezydium, 
3. Przyjęcie bilansu WZTW za rok 2020, 
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za lata 2017-2020, 
5. Przyjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów WZTW, 
6. Podsumowanie wyników sportowych w sezonie 2020, 
7. Podsumowanie współzawodnictwa Wielkopolskie Wiosła,  
8. Zatwierdzenie harmonogramu pracy Zarządu w roku 2021, 
9. Zatwierdzenie WIS-u WZTW na rok 2021, 
10. Zatwierdzenie planu finansowego na 2021 rok, 
11. Przyjęcie uchwały o zmianie wysokości opłaty startowej; 
12. Sprawy bieżące i wolne głosy. 

 
Przebieg: 
 
Prezes Aleksander Daniel przedstawił porządek posiedzenia Zarządu, który został przyjęty 
jednogłośnie oraz poinformował, że zwłoka w zwołaniu zarządu powstała w związku z 
zagrożeniem epidemiologicznym; 
 
Ad. 1 Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia: 
 Prezes poinformował o wcześniejszym umieszczeniu protokołu z poprzedniego 
zebrania na stronie WZTW oraz zaproponował o odstąpieniu od odczytania protokołu; wobec 
braku uwag protokół przyjęto; 
 
Ad. 2 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 oraz o 
podjętych działaniach związanych między innymi z finansowaniem Akademii Wioślarskiej, 
zakupem ergometrów dla klubów, wysokości płac dla trenerów, organizacja szkolenia dla 
instruktorów wioślarstwa itp.; 
 
Ad. 3 Przyjęcie bilansu WZTW za rok 2020 
 Vce Prezes ds. finansowych Pan Marek Kurek przedstawił sprawozdanie finansowe 
za rok 2020, wraz z informacją dodatkową, rachunkiem zysków i strat oraz bilans na dzień 
31 grudnia 2020 roku w rozbiciu na aktywa i pasywa. Prezes Aleksander Daniel przedstawił 
uwagi Komisji Rewizyjnej do bilansu. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do 
protokołu. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020 przyjęta 
została jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2020: 
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 Prezes Aleksander Daniel przedstawił Członkom Zarządu sprawozdanie z 
działalności Zarządu WZTW za rok 2020. Sprawozdanie obejmuje informacje o członkach 
WZTW, władzach Stowarzyszenia, celach statutowych, działalności merytorycznej oraz 
informacje o przychodach i kosztach w 2020 roku. Prezes Aleksander Daniel uzupełnił 
sprawozdanie o informacje o przyznaniu odznaczeń państwowych i resortowych dla 
działaczy z okazji 100 lecia PZTW. Do sprawozdania nie wniesiono uwag. Sprawozdanie 
stanowi załącznik do protokołu. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 
rok 2019 przyjęta została jednogłośnie. 
 
Ad. 5 Zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów WZTW; 

Prezes Aleksander Daniel przedstawił stanowisko Prezydium aby kolejne Walne 
Zebranie zwołać na dzień 24 kwietnia  2021 roku w  sali konferencyjnej hotelu Shearaton w 
Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9 o godz. 10:00 w pierwszym terminie i o godz. 10:15 w 
drugim terminie. Prezes przedstawił planowany porządek Zgromadzenia oraz przypomniał 
zapisy Uchwały z dnia 23 marca 2019 roku  dot. podziału mandatów; Uchwała w sprawie 
Zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów WZTW – przyjęta 
została jednogłośnie; 
 
Ad. 6 Podsumowanie wyników sportowych w sezonie 2020 
 Pod nieobecność Vce Prezesa ds. sportowych Pana Jarosława Janowskiego 
posumowanie sezonu przedstawił trener Maciej Hoffamm wskazując uwagę na ilość 
zdobytych medali oraz zajętych miejsc w biegach finałowych z podziałem na wydarzenia 
międzynarodowe i krajowe. Podsumowanie uzupełnił podziałem na ilość zdobytych punktów 
na poszczególne kluby i Towarzystwa; Trener Błażej Kamola przedstawił osiągnięcia 
zawodników Szkoły Mistrzostwa Sportowego podkreślając, że znacząca część kadry 
wojewódzkiej jest uczniami SMS.  
 
Ad. 7 Podsumowanie współzawodnictwa Wielkopolskie Wiosła 

Prezes Aleksander Daniel podsumował sezon wskazując na obostrzenia 
organizacyjne związane z panującą epidemią pandemii COVID-19 oraz przedstawił trenera 
roku w osobie Pana Błażeja Kamoli;  
 
Ad. 8 Zatwierdzenie harmonogramu pracy Zarządu w roku 2021: 
 Harmonogram prac Zarządu przedstawił Prezes Aleksander Daniel Harmonogram 
stanowi osobny załącznik do protokołu. Uchwała w sprawie przyjęcia harmonogram prac w 
sezonie 2021 przyjęta została jednogłośnie. 
 
Ad. 9 Zatwierdzenie WIS-u WZTW na rok 2021: 
 Prezes Aleksander Daniel przedstawił Wioślarski Informator Sportowy na rok 2021. 
Informując że został on wcześniej skonsultowany z klubami zrzeszonymi w WZTW. 
Szczególną uwagę poświęcono organizacji regat w związku z obostrzeniami związanymi z 
panującą epidemia. Informator zamieszczony jest również na stronie internetowej. Zmienić 
się może między innymi termin Otwarcia Sezonu planowany w siedzibie TW Polonia. WIS 
stanowi osobny załącznik do protokołu. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Wioślarskiego 
Informatora Sportowego na rok 2021 przyjęta została jednogłośnie. 
 
Ad. 10 Zatwierdzenie planu finansowego na 2021 rok: 
 Vice prezes ds. Finansowych Pan Marek Kurek przedstawił plan finansowy na rok 
2021 uwzględniający całkowite koszty i dochody. Plan finansowy stanowi osobny załącznik 
do protokołu. Do planu nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
planu finansowego na rok 2021 przyjęta została jednogłośnie 
 
Ad. 11 Przyjęcie uchwały o zmianie wysokości opłaty startowej: 
 W związku z mniejszymi dotacjami oraz wzrostem kosztów organizacji regat 
(szczególnie wynajmu toru regatowego) Prezydium w osobie Pana Prezesa Aleksandra 
Daniel zaproponowało podniesienie wysokości opłat startowych. Opłaty pobierane będą od 
zgłoszonego zawodnika a nie za ilość startów. Proponowana wysokość opłat:  
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- młodzicy 12 PLN; 
- juniorzy młodsi / juniorzy 24 PLN; 
- młodzieżowcy / seniorzy 35 PLN; 
- masters 50 PLN; 

Uchwała w sprawie zmiany wysokości opłat startowych w 2021 roku przyjęta została 
jednogłośnie.  
 
 
Ad. 12 Sprawy bieżące i wolne głosy: 
- rozpatrzono wnioski o wypożyczenie łodzi fundacji na sezon 2021; 
- zakup terenów spółki WYBOROWA przez miasto Poznań; 
- zmiana koncepcji przebudowy toru Malta; 
- rozbudowa infrastruktury obiektów toru Malta  
 
 
Protokołował:- 
Sekretarz Mirosław Kozak 
( podpis w oryginale) 


