
 
 
 
 
Protokół z posiedzenia Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
odbytego w dniu 13 grudnia 2021 roku w siedzibie Związku przy ul Reymonta 35 w Poznaniu 
__________________________________________________________________ 
 
 
Obecni wg załączonej listy; 
 
Porządek posiedzenia: 
- Informacja o przygotowaniu dokumentów do KRS; 
- Zatwierdzenie regulaminów: Zarządu, Prezydium oraz zakresu obowiązków członków    
Zarządu; 
- Zatwierdzenie harmonogramu pracy Zarządu w roku 2022; 
- Zatwierdzenie kalendarza imprez organizowanych przez WZTW w 2022 roku; 
- Zatwierdzenie osoby na funkcję trenera koordynatora; 
- Sprawy bieżące i wolne głosy; 
 
Przebieg: 
 
Ad. 1   Prezes Aleksander Daniel odczytał powierzone funkcje w Zarządzie WZTW 
oraz poinformował o przygotowaniu dokumentów do KRS;  
 
Ad. 2 Zatwierdzenie regulaminów: Zarządu, Prezydium oraz zakresu obowiązków członków 
Zarządu; 
Regulamin Zarządu zatwierdzony jednogłośnie, bez pytań/ uwag. 
Regulamin Prezydium zatwierdzony jednogłośnie, bez pytań/uwag. 
 
Uchwała nr 1/2021 dot. zakresu obowiązków członków Zarządu, została zatwierdzona 
jednogłośnie, po dokonaniu drobnych zmian; 

  
Ad. 3   Zatwierdzenie harmonogramu pracy Zarządu w roku 2022; 
Małgorzata Król zgłosiła propozycję aby dzień zebrania, w którym odbywać się będą 
zebrania został przełożony z poniedziałku na wtorek.  
Franciszek Kamiński zaproponował przesunięcie najbliższego zebrania z 18.01.2022 r. na 
01.02.2022 r. w związku z prowadzonymi pracami nad WIS; 
Obie propozycje zostały przyjęte. 
Uchwała nr 2/2021 dot. harmonogramu pracy Zarządu w roku 2022 r. została zatwierdzona 
jednogłośnie; 
 
Ad. 4   Zatwierdzenie kalendarza imprez organizowanych przez WZTW w 2022 roku; 
Uchwała nr 3/2021 dot. kalendarza imprez organizowanych przez WZTW w 2022 roku 
została zatwierdzona jednogłośnie;   
 
Uchwała nr 4/2021 dot. wysokości składki członkowskiej WZTW na rok 2022 - bz w 
wysokości 250 zł brutto została zatwierdzona jednogłośnie;  
  



Ad. 5   Zatwierdzenie osoby na funkcję trenera koordynatora; 
Prezes Aleksander Daniel zaproponował powołanie Trenera Błażeja Kamoli do Zarządu 
WZTW jako wsparcie dla Trenera Maciej Hoffmanna; 
 
Uchwała nr 5/2021 dot. zatwierdzenia Błażeja Kamoli na funkcję trenera koordynatora 
została zatwierdzona jednogłośnie; 
 
Ad. 6  Sprawy bieżące i wolne głosy; 
Aneta Górecka poinformowała o zbliżających się konkursach dot. remontów i rozbudowy 
siedzib klubów, organizacji imprez wraz z obostrzeniami, zwróciła uwagę na zbliżające się 
terminy składania wniosków. 
 
 
Protokołowała:- 
Sekretarz Anna Kalinowska 
(podpis w oryginale) 


