KOMUNIKAT
z majowego POSIEDZENIA ZARZĄDU PZG
W dniu 4 maja br. Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego odbył swoje kolejne
posiedzenie w trybie online.
Zarząd omówił i podjął ustalenia w następujących sprawach:
1. Zarząd zapoznał się z pracami Komisji ds. sprzętu sportowego. Przewodnicząca

Komisji Anna Pogoda przedstawiła zakres wykonanych prac oraz dokument pn.
„Tabela środków trwałych PZG”. Analiza dokumentów wykazała potrzebę aktualizacji
ewidencji środków trwałych, według zapisów księgowych. Protokół
z kontroli
stanu sprzętu sportowego pozostającego na stanie PZG oraz sprzedanego na
zewnątrz będzie zawierał wnioski określające tryb postępowania w gospodarowaniu
sprzętem.
2. Zarząd omówił realizację projektów dotyczących Gimnastyki dla Wszystkich, na które

PZG otrzymał środki w drodze konkursów z MSiT. Program „Pierwsze kroki w
gimnastyce 2022” - przedstawiła Urszula Polińska reprezentująca Radę Gimnastyki
dla Wszystkich. Polski Związek otrzymał 1. 000 000 złotych na działania w sporcie
powszechnym w zakresie tego projektu.
W najbliższym czasie, po uwzględnieniu korekt w projekcie względem składanego
wniosku a otrzymanej kwoty, zostanie podpisana umowa z MSiT. W realizacji zadania
będą uczestniczyły wszystkie kluby, które zgłosiły akces w pierwszym etapie. Termin
realizacji zadania to koniec listopada br. Rozliczenie zadania musi nastąpić do końca
roku.
Projekt pod nazwą „Gimnastyka dla Polaków” na który PZG otrzymał z MSiT kwotę
410. 000 zł. będzie realizowany jako jedno duże wydarzenie gimnastyczne w
centralnej Polsce na dużym obiekcie widowiskowo – sportowym. Planowany termin
tej imprezy to październik br. W programie zostaną uwzględnione pokazy wszystkich
dyscyplin gimnastycznych.
3. Zarząd zapoznał się z kolejnymi projektami wizualizacji PZG. Projekty dotyczyły

kolorystyki, pism firmowych, plakatu i banerów, znaków graficznych, prezentacji
Związku na zewnątrz a także otwarcia strony internetowej. Zarząd przyjął
przedstawione prezentacje do realizacji. Następny etap prac będzie dotyczył strony
internetowej PZG.
4. Zarząd przyjął ustalenie, że należy przeprowadzić prognozę finansową Związku
uwzględniającą całokształt przedsięwzięć do końca roku 2022.
5. Zarząd zapoznał się z przygotowaniem zawodów o mistrzostwo Polski w:
-Akrobatyce Sportowej /13-15 maja- Chorzów/

- Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn / 10-12 czerwca -Kraków/
-Trampolinie i skokach na ścieżce /11-12 czerwca -Biała Podlaska/

6. Zarząd omówił kwestię dot. zmian barw klubowych. Wszystkie wnioski, które zostały

złożone do tej pory a także wnioski które zostaną złożone na bieżąco zostaną
rozpatrzone indywidualnie w okresie „okna transferowego” tj. w czerwcu br. Wnioski,
które nie budzą żadnych wątpliwości mogą być rozpatrzone, przez Zarząd, poza
oknem transferowym.
Zarząd PZG

