KOMUNIKAT ZE STYCZNIOWEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU PZG
W dniu 20 stycznia Zarząd odbył swoje pierwsze posiedzenie w roku 2022.
Posiedzenie odbyło się w trybie online.
Zarząd podjął następujące rozstrzygnięcia:
1. Zarząd, po konsultacji środowiskowej, znowelizował uchwałę nr 169 dot.
uczestniczenia w zawodach w okresie pandemii. Zarząd postanowił
rozdzielić regulacje dotyczące zawodów zagranicznych i zawodów
krajowych i przyjął ustalenie, że będzie okresowo prowadził konsultacje
środowiskowe aby dostosować zapisy do aktualnych wymogów związanych
z ograniczeniami pandemicznymi. W związku z tym Zarząd podjął uchwały
nr 177, 178, 179 które zostają umieszczone na stronie PZG.
2. Zarząd, po zapoznaniu się z opinią prawnika Związku oraz opinią Komisji
Rewizyjnej podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu wyborów
Zarządu Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn. Powodem podjęcia takiej
decyzji były formalne nieprawidłowości w procedurze wyborczej.
Uchwała Zarządu w tej sprawie zostaje zamieszczona na stronie PZG.
3. Zarząd przyjął informację o przygotowaniach do przeprowadzenia
konkurencji gimnastycznych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Gospodarzem tegorocznej OOM jest województwo Podlaskie.
Jednak ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury, część konkurencji
gimnastycznych odbędzie się poza terenem województwa. Zgodnie z
wcześniejszym ustaleniem:
-zawody w gimnastyce sportowej odbędą się w Gdańsku,
- zawody w skokach na trampolinie odbędą się w Warszawie,
- zawody w gimnastyce artystycznej odbędą się w Białymstoku.
Przygotowania do organizacji tych zawodów przebiegają zgodnie z
założeniami.
4. Zarząd podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Sekretarza
Generalnego Związku. Warunki konkursowe oraz skład Komisji
Konkursowej zostaną przedstawione na stronie PZG w najbliższych dniach.
5. Prezes Leszek Blanik i Wiceprezes Adriana Szymańska uczestniczyli w
spotkaniu z Dyrektorem COMS w Warszawie dr. Hubertem
Krzysztofiakiem. Tematem rozmowy było podjęcie współpracy w zakresie
opieki medycznej dla wszystkich Sekcji sportowych PZG. Zgodnie z
ustaleniem, COMS przedstawi, w niedługim czasie możliwości współpracy.
Ponadto przedstawiono sprawozdanie ze spotkania z innymi placówkami
medycznymi w zakresie współpracy i opieki medycznej analogicznie do
rozmów z COMS. Prezes PZG przedstawił wstępną koncepcję objęcia

dodatkowym ubezpieczeniem wybitnych jednostek i priorytetowych
zawodników poszczególnych sekcji gimnastycznych.
6. Członek Zarządu Aleksandra Woźniak przedstawiła informację z kolejnego
spotkania ze środowiskiem Gimnastyki dla Wszystkich. W wyniku ustaleń
została powołana Rada GdW. Zarząd zaakceptował skład Rady, który
zostanie opublikowany na stronie Związku.
Rada nakreśli kierunki działania w zakresie rozwoju Gimnastyki dla
Wszystkich we współpracy z Zarządem Głównym oraz opracuje Strategię
Rozwoju dla swojej działalności. Z ramienia PZG zostaną wyznaczone osoby
do współdziałania z Radą.

7. Zarząd zaakceptował projekt wydarzenia pn. „Dzień Polskich Sportów
Gimnastycznych” . Termin realizacji wydarzenia to 11 września br.
Program „Dnia PSG” zakłada zabawy gimnastyczne, lokalne zawody, różne
formy gimnastyki dla wszystkich, ćwiczenia gimnastyczne dla wszystkich
grup wiekowych. Prezentacja założeń „Dnia PSG” na stronie Związku.
8. Zarząd informuje, że trwają prace nad aktualizacją Wieloletniego Programu
Szkolenia, zgodnie z wytycznymi MSiT oraz Instytutu Sportu. Prace pod
kierunkiem Wiceprezes Małgorzaty Solarz-Kulbickiej i członka Zarządu
Andrzeja Kochanowicza powinny być sfinalizowane do połowy lutego br.
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