KOMUNIKAT
z drugiego posiedzenia Zarządu PZG
W dniu 1 grudnia 2021 roku odbyło się drugie posiedzenia Zarządu Polskiego Związku
Gimnastycznego. Tym razem Zarząd obradował w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki
dokładnie w Pałacu Młodzieży, miejscu funkcjonowania UKS Pałac Młodzieży ‘”Syrena” .

a

Zarząd kontynuował pracę nad uregulowaniem kolejnych, istotnych problemów polskich
sportów gimnastycznych.
Oto główne rozstrzygnięcia i decyzje Zarządu:
1. Zarząd wysłuchał informacji Mariusza Wilińskiego pełniącego, do dnia 17.10. 2021,
obowiązki Prezesa PZG, w sprawie stanu posiadanego przez PZG sprzętu sportowego,
dokumentacji i miejsca składowania lub użytkowania. Podjął decyzję o
przeprowadzeniu kompleksowej kontroli stanu sprzętu sportowego. W tym celu
powołano zespól kontrolny w składzie: przewodnicząca komisji rewizyjnej - Anna
Pogoda, jako szef zespołu oraz prezesi sekcji - Adam Cziżmowski, Małgorzata
SolarzKulbicka, członek Zrządu Bogusława Śrutwa i referent tematu Mariusz Wiliński.
Zespół przeprowadzi pełną analizę pozostającego na stanie Związku sprzętu i
przedstawi Zarządowi wnioski co do jego zagospodarowania.
2. Wysłuchano informacji Głównej Księgowej nt. stanu finansów do końca roku.
Analizowano możliwość utworzenia subkont dla poszczególnych Sekcji. Prace w tym
zakresie będą kontynuowane, z takim założeniem, że subkonta stworzą bardziej
przejrzysty obraz dysponowania środkami finansowymi.
3. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu konkursów na stanowiska trenerów kadr
narodowych seniorów, juniorów i trenerów koordynatorów w poszczególnych
dyscyplinach gimnastycznych. Zostały opracowane wymogi konkursowe. O wyborze
zdecyduje komisja konkursowa w składzie: Prezes PZG, wiceprezes i członek Zarządu
Głównego danej Sekcji sportowej.
4. Zarząd Główny zatwierdził składy Zarządów wszystkich Sekcji w poszczególnych
dyscyplinach gimnastycznych.. Uchwałę w tej sprawie prezentujemy na stronie PZG.
Prezes PZG zlecił sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych wyborów w Sekcji
gimnastyki sportowej mężczyzn.
5. Zdecydowano o rozpisaniu konkursu na organizację Indywidualnych Mistrzostw Polski
w poszczególnych dyscyplinach. Wytyczne dla potencjalnych organizatorów.

pozostaną bez zmian zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulaminami. Nowe
wytyczne i regulaminy zostaną opracowane zgodnie z przyjętym harmonogramem
prac nad dokumentami.
6. Zarząd Główny dyskutował nad terminem i miejscem rozegrania OOM w sportach
gimnastycznych. Zgodnie z zaleceniami gospodarza województwa Podlaskiego podjęto
wstępne ustalenia, że dyscypliny, które z uwagi na problemy z organizacją sprzętu
sportowego nie mogą rozegrać zawodów w miejscu gospodarza OOM zorganizują
imprezę w innym możliwym miejscu. Propozycja dla gimnastyki sportowej kobiet i
mężczyzn to Gdańsk, natomiast dla trampoliny Warszawa. Obecnie trwa procedura
wdrożenia tych rozwiązań w życie.
7. Postanowiono, że pełny „Kalendarz Zawodów PZG na rok 2022” opracowany przez
poszczególne Sekcje, zostanie przedstawiony do dnia 10 grudnia br. Dodatkowo od
przyszłego roku i w kolejnych latach kalendarz będzie udostępniany do opinii
publicznej najpóźniej do końca listopada roku kalendarzowego.
8. Podjęto decyzję dotyczącą przeprowadzenia zmian Identyfikacji Wizualnej, stworzenia
nowej strony internetowej PZG, mediów społecznościowych w oparciu o wynik
rozstrzygniętego zapytania ofertowego. Informacja znajdzie się na stronie PZG.

9. Zarząd ustalił, że prace nad uzupełnieniem i zaktualizowaniem „Wieloletniego
Programu Szkolenia w sportach gimnastycznych dla szkół mistrzostwa sportowego
oraz oddziałów i szkół sportowych” przeprowadzi zespół roboczy pod kierownictwem
wiceprezes Małgorzaty Solarz-Kulbickiej. Dodatkowe wsparcie w osobach członka
Zarządu Głównego Bogusławy Śrutwy oraz Pana Adama Koperskiego. Zespól przestawi
Zarządowi wnioski i korekty wymagane przez Ministerstwo Sportu.
10. Przyjęto „Harmonogram Priorytetowych Dokumentów” do realizacji w roku 2022.
Projekty dotyczą: strategii PZG, zmiany statutu, kodeksu trenera, standaryzacji
zawodów centralnych, przepisów i procedur związkowych. O pracach w powyższych
sprawach Zarząd będzie przedkładał informacje na bieżąco.
11. Powołano zespół ds. Covid 19. Zespół będzie prowadził monitoring przepisów w
przedmiotowym zakresie i opracowywał aktualny „pakiet covidowy” na potrzeby
Związku. W skład zespołu wchodzą: Piotr Dec: jako przewodniczący oraz Aneta
Orłowska - Sekretarz Generalny.

12. Zarząd zatwierdził skład reprezentacji Polski w akrobatyce sportowej w kategoriach
12-18 I 14-10 lat na Światowe Zawody Grup Wiekowych,które odbędą się na przełomie
lutego I marca 2022 w Baku.
Skład seniorskiej reprezentacji Polski w akrobatyce sportowej na Mistrzostwa świata
rozgrywane także w Baku w marcu 2022 zostanie zatwierdzony 07 grudnia 2021.
Składy publikujemy na stronie PZG.

13. Podjęto uchwałę w sprawie desygnowania wiceprezesa Jana Wieteski w skład Zarządu
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

14. Przegłosowano uchwałę w sprawie wysokości składek i opłat licencyjnych. Uchwałę
prezentujemy na stronie PZG. Jednocześnie zostaną podjęte prace nad
doprecyzowaniem składek i opłat na rok 2023.

15. Zarząd uznał za ważny rozwój środowiska „Sportu dla Wszystkich- Sportu
Powszechnego”. Prezes Związku Leszek Blanik wystosuje list do środowiska z
propozycją spotkania online i ofertą współpracy, wzajemnej promocji sportów
gimnastycznych, organizacji zawodów a także ewentualnego wyłonienia reprezentacji
środowiska w ramach PZG pod roboczą nazwą Rada Sportu Powszechnego.
16. Powołano pełnomocnika ds. dopingu i korupcji . Funkcję tę będzie pełnił członek
Zarządu Dariusz Laszuk.

17. Zarząd omówił projekt wydarzenia gimnastycznego pod nazwą „Dzień Polskich
Sportów Gimnastycznych”. Projekt ma na celu promocję sportów gimnastycznych, w
szczególności wśród dzieci i młodzieży zarówno w formie zabawowej jak i sportowej. A
jednocześnie w roku 2022 przypada 155 rocznica istnienia Polskiego Związku
Gimnastycznego. „Dzień Polskich Sportów Gimnastycznych” będzie okazją do uczczenia
tej rocznicy. W najbliższym czasie Zarząd skonsultuje możliwość realizacji tego projektu
w poszczególnych sportach gimnastycznych i zapozna się z oceną tego projektu w
klubach i okręgach.
18. Podjęto decyzję w sprawie patronatu PZG dla akcji „Rodzic Sportowca”
przedstawionego przez członka Zarządu Głównego Aleksandrę Woźniak.
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