Komunikat z posiedzenia Zarządu PZG
ROZPOCZYNAMY !
W dniu 28 października odbyło się pierwsze tematyczne posiedzenie nowego Zarządu
Polskiego Związku Gimnastycznego. Porządek obrad zawierał 17 tematów merytorycznych
a kilka dodatkowych pojawiło się w sprawach różnych. Prawie 8-godzinna debata
pokazała skalę problemów, które stoją przed Związkiem w najbliższych latach.
Prezentujemy zwięzłą informację dotyczącą omawianych tematów i przyjętych ustaleń.
1. Zarząd przyjął jako bezwzględną zasadę, integrację wszystkich środowisk
gimnastycznych poprzez podejmowanie systemowych działań szkoleniowych,
przedsięwzięć promocyjnych, wspólnych ustaleń finansowych i reguł
organizacyjnych. Środowiska wszystkich sportów gimnastycznych będą, z pełnym
zrozumieniem, uznawały wzajemne potrzeby i przedsięwzięcia.
2. Członkowie Zarządu z poszczególnych Sekcji tj. Gimnastyki Sportowej Kobiet,
Gimnastyki Artystycznej, Akrobatyki Sportowej, Trampoliny i Gimnastyki Sportowej
Mężczyzn zaprezentowali działania Sekcji na najbliższy rok.
Sekcje powołają swoje Zarządy, podejmą szereg zadań merytorycznych w tym:
-opracują kalendarz zawodów na rok 2022,
-dokonają oceny stanu polskich sportów gimnastycznych w odniesieniu do własnej
dyscypliny,
- zaktualizują zasady sędziowania,
- zorganizują kursy trenerskie i sędziowskie,
-zadbają o właściwą organizację zawodów,
-dokonają analizy dot. ośrodków sportowych,
- powołają Rady Trenerów jako organu doradczego,
-przedstawią propozycje do Regulaminu wyboru Zarządów Sekcji.
3. Zarząd wysłuchał informacji Głównej Księgowej dot. wpływów i wydatków Związku
w roku bieżącym, zadłużenia Związku, stopnia realizacji projektów z funduszy
ministerialnych, kosztów funkcjonowania Biura, planowanych wydatków do końca
roku 2021. Zarząd postanowił o konieczności uzupełnienia przedstawionej
informacji tak, aby mogła ona stanowić bazę wyjściową do budżetu na rok 2022.
Ponadto, , dla pełnej przejrzystości sytuacji finansowej Związku, na początku
kadencji, Zarząd podejmie decyzję o przeprowadzeniu audytu, jeśli jego koszty nie
przekroczą aktualnych możliwości płatniczych Związku.
4. Zarząd przyjął informację Głównej Księgowej dotyczącą składanych wniosków
o środki finansowe w konkursach MS w okresie od 2017 roku do chwili obecnej.
Z informacji wynika , że skala przyznawanych środków była stosunkowo niewielka.
Zarząd podjął decyzję o potrzebie intensyfikacji prac w tym zakresie.

5. Dla opracowania wielu szczegółowych zadań Zarząd powołał zespoły robocze: -Zespół ds. Statutowo- Regulaminowych
-Zespół ds. Identyfikacji wizualnej PZG
-Zespół ds. współpracy ze sportem powszechnym
-Zespół ds. współpracy z: PKOl, Ministerstwem Sportu, Samorządami, Uczelniami
wyższymi.
-Zespół ds. organizacji i nadzoru imprez sportowych.
-Zespół ds. kontaktów z mediami
-Zespół ds działalności gospodarczej
-Zespól ds. wsparcia naukowego.
6. Zarząd uznał za ważne prowadzenie konsultacji psychologiczno- medycznych,
wspomaganie treningu zawodników w zakresie fizjoterapii, fizjologii wysiłku fizycznego,
kształtowania sprawności specjalnej itp.
7. Zarząd omówił główne aspekty problematyki sędziowania w sportach gimnastycznych.
Uznał, że sędziowanie jest jednym z najważniejszych elementów, który wymaga
dopracowania i zmian. Procedury sędziowskie powinny być przejrzyste, bezstronne
i bezwzględnie odnoszące się do poziomu sportowego. Zarząd będzie podejmował
systematyczne działania mające na celu pełne wdrażanie powyższych zasad.
8. Zarząd odniósł się z zainteresowaniem do propozycji powołania Ligi Gimnastycznej.
Szczegóły tego projektu zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
9. W nawiązaniu do oficjalnie ogłoszonych przez FIG „10 Złotych Zasad w Gimnastyce ”
zostanie opracowany dokument pn. „Kodeks Trenera” określający co jest dopuszczalne
a co nie jest tolerowane w stosunkach trener- zawodnik(-czka)
10. Zarząd przyjął ustalenie, że mistrzostwa Polski w każdym sporcie gimnastycznym
powinny stać się ważnym wydarzeniem na sportowej mapie Polski, promującym naszą
dyscyplinę wskazując na jej zalety i atrakcyjność. W związku z tym Zarząd przyjmie
„Wytyczne w zakresie organizacji MP” określające powinności organizatora zawodów.
11. Zarząd uznał, że Związek zwiększy swoje zainteresowanie konkurencjami czy
dyscyplinami gimnastycznymi, zyskującymi na znaczeniu:
- konkurencją mini trampoliny
-Sportem dla Wszystkich.
12. Zarząd wstępnie odniósł się do zasad funkcjonowania trenerów kadr narodowych
i sposobu ich pracy oraz roli trenerów – koordynatorów. Zarząd ustali zasady powoływania
trenerów kadr w drodze konkursu a ponadto opracuje procedury uzyskiwania stopnia
instruktora.
13. Zarząd uznał za niezwykle ważne rozwijanie kontaktów międzynarodowych i to
zarówno poprzez uczestnictwo naszych zawodników w turniejach i zawodach
zagranicznych jak i poprzez bezpośrednie kontakty z przedstawicielami władz światowej

i europejskiej gimnastyki, trenerami i sędziami ekip zagranicznych oraz kierownictwami
federacji innych nacji.
14. Zarząd skieruje do Ministerstwa Sportu uzupełniony „Wieloletni Program Szkolenia
w Sportach Gimnastycznych dla Oddziałów i Szkół Sportowych oraz dla Oddziałów i Szkół
Mistrzostwa Sportowego”
15. Sekcje oraz Zarząd dokonają analizy i niezbędnych uzupełnień „Strategii Rozwoju
2018-2024” w sportach gimnastycznych.
16. Zarząd przyjął sposób opracowania sprawozdania za rok 2021, przy założeniu, że datą
graniczną funkcjonowania nowego Zarządu jest 17 października 2021 roku.
17. Zarząd uznał za słuszne wdrażanie systemu nagradzania najlepszych za osiągnięcia
medalowe lub miejsca w finałach najważniejszych zawodów światowych i Europejskich.
Zasady systemu nagradzania zostaną opracowane i przyjęte na jednym z kolejnych
posiedzeń Zarządu.
18. Zarząd uznał, że strona internetowa jest istotną wizytówką Związku, dlatego wymaga
zmian idących w kierunku jej uatrakcyjnienia poprzez zmianę szaty graficznej i zwiększenia
przejrzystości. Ponadto Zarząd stoi na stanowisku, że ważne są opinie fanów sportów
gimnastycznych, trenerów, zawodników, rodziców, wszystkich internautów. Drogą do
wymiany poglądów i przedstawiania opinii jest Facebook. Jednak musi on funkcjonować
na zdrowych społecznych zasadach. Zarząd podejmie, w tej sprawie, właściwe ustalenia.
19. Zarząd przyjął informację Sekretarza Generalnego Związku o organizacji pracy Biura
Zarządu. Zarząd wskazał, że zakres prac, które będą wykonywane przez Biuro wymagają
większej obsady pracowniczej. Zarząd zbada możliwości realizacyjne w tym zakresie.
20. Członkowie Zarządu będą wykonywali swoją pracę całkowicie społecznie, dlatego
ważny jest system pracy Zarządu uwzględniający możliwości czasowe, często ograniczane
przez pracę zawodową. Dla sprawnego procedowania oraz realizowania zadań został
przyjęty dotychczasowy „Regulamin Pracy Zarządu”. Natomiast zostanie ten dokument
przeanalizowany i dopracowany do końca roku kalendarzowego z ewentualnymi zmianami
i poprawkami.
21. O pracach Zarządu, całe środowisko sportów gimnastycznych będzie informowane, na
bieżąco, poprzez stronę internetową.
Zarząd PZG
Warszawa 28.10.2021.

