Uchwała nr 99
Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego
z dnia 09.01.2020 r.
w sprawie rozpatrzenia odwołania Pana Leszka Blanika z dnia 15 grudnia 2019 r.
od uchwały Zarządu PZG nr 92 z dnia 3 grudnia 2019 r.

Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego na głosowaniu podjętym w formie
elektronicznej podjął i zatwierdził uchwałę.

Na podstawie § 31 pkt 1 i pkt 8 Statutu Polskiego Związku Gimnastycznego, po rozpatrzeniu
odwołania Pana Leszka Blanika z dnia 15 grudnia 2019 r. od uchwały Zarządu PZG nr 92 z
dnia 3 grudnia 2019 r. Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego uchwala, co następuje

§ 1.
Utrzymuje się w mocy uchwałę Zarządu PZG nr 92 z dnia 3 grudnia 2019 r. o nieprzedłużaniu
umowy z Trenerem Głównym zawodników Kadry Narodowej w gimnastyce sportowej
mężczyzn Panem Leszkiem Blanikiem. Obecna umowa kończy się z dniem 31.12.2019.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie
W dniu 3 grudnia 2019 r. Zarząd PZG podjął uchwałę następującej treści: „Zarząd PZG
podejmuje uchwałę o nieprzedłużaniu umowy z Trenerem Głównym zawodników Kadry
Narodowej w gimnastyce sportowej mężczyzn Panem Leszkiem Blanikiem. Obecna umowa
kończy się z dniem 31.12.2019.” Jako przyczynę nieprzedłużenia umowy wskazano brak
osiągnięcia satysfakcjonujących wyników sportowych przez szkolonych zawodników. Dotyczy
to w szczególności braku uzyskania na Mistrzostwach Świata w Stuttgarcie kwalifikacji na
Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 oraz braku perspektyw na poprawę tych wyników w
najbliższych latach.
W dniu 15 grudnia 2019 r. Pan Leszek Blanik złożył pismo, w którym zawarł odwołanie od
decyzji podjętej uchwałą w sprawie odwołania mnie z pełnienia obowiązku Trenera Głównego
Kadry Narodowej Seniorów w gimnastyce sportowej mężczyzn.
W ocenie Zarządu PZG pismo to nie zasługuje na uwzględnienie, a odwołanie jest
bezprzedmiotowe. Zarząd PZG wskazuje, że umowa z Panem Leszkiem Blanikiem
obowiązywała do dnia 31 grudnia 2019 r., a uchwała nr 92 dotyczyła nie przedłużania tej
umowy na kolejny okres czasu. Niezasadne jest więc twierdzenie zawarte w odwołaniu, jakoby

Zarząd odwołał Pana Leszka Blanika z pełnionej funkcji. Umowa zawarta z Panem Leszkiem
Blanikiem miała charakter umowy terminowej i obowiązywała do czasu jej wygaśnięcia, tj. do
31 grudnia 2019 r.
Mając na uwadze powyższe Zarząd postanowił, jak na wstępie.

