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Protokół z posiedzenia Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 

odbytego w dniu 27 sierpnia 2021 roku w siedzibie WZTW  w Poznaniu 
__________________________________________________________________ 

 
 
Obecni wg załączonej listy; 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu; 
2. Informacja o pracach Prezydium, 
3. Przyjęcie nowego klubu w poczet członków zwyczajnych WZTW 
4. Wybór delegatów na Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy PZTW 
5. Rekomendacje dla kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PZTW 
6. Zmiana terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego; 
7. Sprawy bieżące i wolne głosy; 

 
Przebieg: 
 
Prezes Aleksander Daniel przedstawił porządek posiedzenia Zarządu, który został przyjęty 
jednogłośnie; 
 
Ad. 1 Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia: 
 Prezes poinformował o przekazaniu protokołu drogą elektroniczną oraz zaproponował 
odstąpienie od odczytania protokołu; wobec braku uwag protokół przyjęto; 
 
Ad. 2 Informacja o pracach Prezydium; 
 Prezes Aleksander Daniel poinformował przedstawił tematykę i zakres 
podejmowanych zadań, którymi zajmowało się Prezydium między posiedzeniami Zarządu; 
 
Ad. 3 Przyjęcie nowego klubu w poczet członków zwyczajnych WZTW; 
 Prezes Aleksander Daniel przedstawił wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami 
nowego klubu Poznań Rowing Club, który zadeklarował chęć wstąpienia do WZTW. Klub ma 
swoją siedzibę w Poznaniu, zajmować będzie się szkoleniem zawodników oraz amatorów. .  
 Uchwała w sprawie przyjęcia nowego klubu w poczet członków zwyczajnych – 
przyjęta została jednogłośnie; 
 
Ad. 4 Wybór delegatów na Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy PZTW; 
 W związku z organizacją Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego PZTW w Warszawie 
Prezes Aleksander Daniel nakreślił informację o ordynacji wyborczej. Na delegatów 
zaproponowani zostali : Aleksander Daniel oraz Marek Kurek. Uchwała o wyborze delegatów 
podjęta została jednogłośnie  
 
Ad. 5 Rekomendacje dla kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PZTW; 
 W związku z organizacją Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego PZTW w Warszawie 
do WZTW wpłynęły wnioski na członków zarządu PZTW w osobach Błażej Kamola, Paweł 
Szczepaniak oraz do Komisji Rewizyjnej PZTW w osobie Lech Burchard. Zarząd podjął 
uchwałę o rekomendacji dla wszystkich kandydatów. 
 
Ad. 6 Zmiana terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego; 
 Prezes Aleksander Daniel zaproponował 2 terminy organizacji Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego WZTW. Termin Walnego Zgromadzenia 
ustalono na dzień 06.11.2021. Uchwała w sprawie zmiany terminu zwołania Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego WZTW 2021 – przyjęta została jednogłośnie 
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Ad.7 Sprawy bieżące i wolne głosy 
- V-ce Prezes ds. sportowych Pan Jarosław Janowski zwrócił się z prośbą do 
przewodniczącego Kolegium Sędziów o większą tolerancję wobec zawodników podczas 
regat. V-ce Prezes ds. organizacyjnych Pan Franciszek Kamiński poinformował wszystkich, 
że co roku zawodnicy przechodzą szkolenie z zakresu przepisów, jednak większość kar 
wynika z niewiedzy trenerów.  
- W związku z przygotowaniem do podsumowania sezonu WZTW trenerzy poproszeni zostali 
o przygotowanie wyników sportowych oraz punktację najlepszych zawodników w danych 
kategoriach wiekowych.  
- Prezes podziękował ustępującym członkom Zarządu.  
- Omówiony został również wyjazd na Sejmik PZTW; 
- Pani Małgorzata Król jako przedstawiciel nowo przyjętego klubu podziękowała za 
dotychczasowe wsparcie jakie otrzymała od klubów z Poznania. 
 
 
 
Protokołował:- 
Sekretarz Mirosław Kozak 
( podpis w oryginale) 


