
UCHWAŁY I WNIOSKI 
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOPFTBALLU 
- WARSZAWA 02 CZERWCA 2013 r.- 

 

Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia członków PZBall wybrana w składzie: przewodniczący 
Waldemar Adam Szymański oraz Paweł Rojek, na posiedzeniu w dniu 02 czerwca 2013 r. po wysłuchaniu 
sprawozdania Zarządu PZBall, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego a także dyskusji 
nad przedstawionymi sprawozdaniami przedstawiła następujący tekst Uchwały określającej podstawowe 
zadania przyjęte do realizacji w kadencji 20-13 – 2017.  

„Kontynuować wszystkie działania określone statutem PZBall oraz podjętymi w przeszłości Uchwałami, 
zobowiązaniami i innymi dokumentami a zmierzającymi do właściwej organizacji pracy związku i jego struktur”. 

 

Uchwała nr 1: 

Udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Za przyjęciem powyższej Uchwały oddano 36 głosów, w tym 28 za, przy 4 wstrzymujących się oraz 1 
przeciwnych. 

Uchwała nr 2: 

Dokonać wyboru członków Zarządu na bieżącym posiedzeniu przyjmując zasadę zwykłej większości. 

Za przyjęciem powyższej Uchwały oddano 31 głosów, przeciwnych 1 i wstrzymujących się 1.  

Uchwała nr 3: 

Ustalono, że w kadencji 2013 – 2017 skład Zarządu stanowić będzie sześciu członków oraz prezes. 

Za przyjęciem powyższej Uchwały oddano 28 głosów, przeciwnych 1 i wstrzymujących się 1. 

 
Ponadto przyjęto następujące wnioski: 

1. Podjąć prace zmierzające do realizacji zamierzenia edycji kwartalnika poświęconego polskiemu 
baseballowi i softballowi.  

2. Nadać odpowiednią rangę startowi polskiej drużyny w World Games 2017. Podjąć działania w celu 
pozyskania stosownych środków zabezpieczających powyższy start. 

3. Zintensyfikować działania zmierzające do pozyskania sponsorów zewnętrznych. 

4. Zintensyfikować działania zmierzające do zapewnienia właściwej reprezentacji PZBall na forum 
krajowym i międzynarodowym.  

5. Sprawdzić możliwość i w przypadku potwierdzenia - dokonać stosownych zmian w systemie sportu 
szkolnego  w zakresie rywalizacji w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Zmiana ma 
dotyczyć wyeliminowania zasady  odpadania z rywalizacji po eliminacjach wojewódzkich ostatniego 
zespołu. Jednocześnie utrzymać obowiązek organizacji tych eliminacji i startu dla uczestników 
rywalizacji, co będzie warunkiem udziału poszczególnych zespołów w finałach MMM.  

6. Dokonać zmian w systemie organizacji Pucharu Polski 2013. Dopuścić do finałowego startu wszystkie 
pięć zespołów, które dokonały zgłoszenia woli startu w tej rywalizacji. 

7. Podjąć działania zmierzające do wprowadzenia do szkół podstawowych w klasach 1 – 3 teeballu, jako 
zajęć fakultatywnych, na zasadzie programów ze zwiększoną ilością godzi wychowania fizycznego. 


