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W sobotę 29 maja 2021 roku w PZBall odbędzie się kolejny Walny Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy. Oznacza to, że obecna kadencja dobiegnie końca, a zacznie 
się nowa. Przekazałem to już wielu osobom w naszej społeczności, iż nie będę starał 
się angażować w zarząd PZBall. W ramach sobotniego spotkania przedstawię 
podsumowanie osiągnięć i niedociągnięć obecnej kadencji Zarządu. Następnie 
przekażemy przewodnictwo PZBall nowo wybranej grupie entuzjastów baseballu i 
softballu. 
 
Nie przedstawię tutaj pełnej prezentacji. Ale odniosę się do jednego z osiągnięć, z 
którego jestem najbardziej dumny: likwidacji długu PZBall. Zaniepokojenie rosnącym 
długiem Związku było dla mnie główną motywacją do zaangażowania się w pracę 
zarządu w 2015 roku. A jednak, kiedy w ciągu ostatnich kilku lat omawiałem kwestię 
zadłużenia PZBall z członkami w naszej społeczności, zawsze byłem zaskoczony 
otrzymywaną reakcją. W zdecydowanej większości tych rozmów osoby, z którymi 
rozmawiałem, nie rozumiały ryzyka, jakie stanowi dług dla organizacji, ani też nie 
wydawały się nim szczególnie zaniepokojone. 
 
Tak więc celem mojego ostatniego Listu Prezydenta jest przedstawienie Wam 
wszystkim przejrzystej narracji o zmaganiach z zadłużeniem Federacji, wyjaśnienie, jak 
i kiedy dług wzrósł do najwyższego poziomu w historii naszej organizacji oraz 
pokazanie, co zostało zrobione, aby uzyskać kontrolę nad poziomem zadłużenia. 
Uważam, że podanie tych szczegółów może być pomocne zarówno w 1) zapobieganiu 
powtórzeniu się kryzysu, jak i 2) w uświadamianiu społeczności baseballowej i 
softballowej, dlaczego jest to tak istotna kwestia. 
 
Zacznijmy od końca. I mam na myśli dosłownie „koniec”. Bo mówiąc najprościej, 
gdybyśmy nie byli w stanie proaktywnie zarządzać długiem, PZBall w takiej postaci, w 
jakiej znamy ją dzisiaj, mógłby przestać istnieć. Zgodnie z kodeksem cywilnym i 
regulacjami Ministerstwa Sportu, jeśli Federacja nie ma jasnego planu likwidacji 
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swojego zadłużenia w corocznym Walnym Zjeździe, kluby członkowskie powinny 
głosować za wstrzymaniem działalności i postawieniem Związku w stan upadłości. W 
tym momencie Zarząd zostaje rozwiązany, a komisarz zostaje powołany do 
zarządzania sprawami Federacji do czasu uregulowania sytuacji zadłużenia. Gdyby 
strona, której Federacja była winna pieniądze, pozwała sprawę niespłaconego długu 
do sądu, PZBall byłby zmuszony do zapłaty pieniędzy, których nie posiada, co również 
mogłoby doprowadzić do bankructwa. 
 
Ścieżki te nie są z góry przesądzone, w przypadku, gdy Związek ma dług, ale takie 
ryzyko istnieje. A jeśli takie ścieżki zostałyby przemierzone, to z pewnością nie byłaby 
dobra wiadomość dla PZBall. Koszty sądowe, opłaty prawne i odsetki mogłyby 
narastać, zwiększając kwotę zadłużenia. Jednym z możliwych rezultatów mogłoby być 
zaprzestanie finansowania Związku przez Ministerstwo Sportu. Tak więc, gdyby dług 
PZBall nie był kontrolowany, w najgorszym przypadku nie mielibyśmy reprezentacji 
narodowych ani naszych lig, mistrzostw, a i puchary również mogłyby być zagrożone. 
Sponsorzy byliby prawdopodobnie nieosiągalni. Najprawdopodobniej znacznie 
utrudniłoby to drużynom klubowym uzyskanie rządowego wsparcia finansowego. 
 
Dlatego problem zadłużenia był tak wielkim priorytetem dla tego zarządu. Mówiąc w 
kategoriach, które my, sportowcy, potrafimy zrozumieć: „Mistrzostw nie wygrywa się 
na boisku. Są wygrywane w szatni”. Innymi słowy, gdybyśmy nie uporządkowali 
naszego domu, wszelkie rozmowy o przyszłych ulepszeniach byłyby tylko pustymi 
słowami. Dla Zarządu walka z zadłużeniem była podstawą wszystkiego, co chcieliśmy 
osiągnąć. 
 
Czułem się tak samo na początku 2015 roku, kiedy zacząłem bardzo martwić się 
stanem finansowym PZBall. Nieco samolubnie martwiłem się, co to będzie to 
oznaczało dla przyszłości mojej drużyny, jeśli PZBall zbankrutuje. A kiedy wielokrotnie 
rozmawiałem wówczas z członkami zarządu, ze zdziwieniem odkryłem, że ich „plan” 
naprawienia sytuacji to niewiele więcej niż podniesienie opłat klubowych i pozbycie 
się jedynego opłacanego pracownika Federacji (Jolanta Milczarek, Dyrektor Biura 
Związku, ale o tym później). Według mnie obie te strategie są niesamowicie 
krótkowzroczne, prawdopodobnie powodujące więcej problemów w przyszłości niż je 
rozwiązując. Przypomniało mi się francuskie przysłowie - „Qui se marie à la hâte se 
repent à loisir” („Kto żeni się w pośpiechu, żałuje w wolnym czasie”). 
 
Aby być uczciwym musze dodać, że zarząd powołany na początku 2015 roku nie 
stworzył zadłużenia. Problem zadłużenia rozpoczął się kilka lat wcześniej i 
zapoczątkował ryzykowną decyzję o wzmocnieniu reprezentacji Polski w baseballu za 
pomocą zagranicznych graczy z polskimi korzeniami. W 2011 roku był pomysł, aby 
zapłacić za przelot kilku zawodników z USA, aby zwiększyć szanse reprezentacji 
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narodowej w mistrzostwach Grupy B. Związek zapłacił za ich bilety. W budżecie nie 
było środków na pokrycie tych kosztów, ale uzasadniono, że liderstwo PZBall znajdzie 
sponsora, który to pokryje. Liderzy Związku nie znaleźli sponsora, a Związek zakończył 
ten rok ze stratą ponad 15 000 zł. PZBall miał w poprzednich latach skromne 
zadłużenie, ale nigdy na tak wysokim poziomie. 
 
Niestety, to 15 tysięcy było to dopiero początek. W miarę upływu lat coraz mniejsze 
stypendia z Ministerstwa Sportu stawały się coraz bardziej niewystarczające na 
pokrycie nawet podstawowych wydatków biurowych i wynagrodzeń samotnego 
pracownika. Poziom zadłużenia rósł z każdym rokiem. Do czasu wyboru nowego 
Zarządu w 2013 r. zadłużenie wzrosło do około 40 000 zł. Powtórzę, Zarząd nie 
stworzył problemu, ale nie wprowadził też zmian niezbędnych do prawidłowego 
zarządzania nim. Do końca 2014 roku bilans PZBall odzwierciedlał ponad 58 000 PLN 
zadłużenia. A w kolejnym roku, kiedy wszedłem do zarządu (po zatwierdzeniu 
budżetu), organizacja miała zakończyć zaległości w wysokości prawie 73 tys. zł. 
[Poniższy wykres przedstawia poziomy zadłużenia w poszczególnych latach do 2015 
roku.] 

 
W każdej sytuacji zarządzania długiem istnieją dwie podstawowe strategie: albo 
zwiększyć przychody, albo zmniejszyć wydatki. Wzrost przychodów PZBall może 
wynikać albo z pozyskania większej ilości środków z Ministerstwa, albo zwiększenia 
składek płaconych przez kluby lub zawodników, bądź też pozyskania źródeł 
zewnętrznych (sponsorów, partnerstw). Jakakolwiek znacząca redukcja kosztów 
mogłaby wynikać tylko z płacenia mniejszych kosztów za powierzchnię biurową lub z 
ograniczania listy płac. Członkowie Zarządu, z którymi pracowałem, omówili wszystkie 
opcje, ale od początku wszyscy zgadzaliśmy się raczej do NIE podwyższania opłat dla 
klubów członkowskich i NIE zastępowania naszego jedynego pracownika. 
 
Były chwile, kiedy czuliśmy się jak Syzyf, walcząc o kontrolę nad głazem długu, byle 
tylko mieć jakieś nieprzewidziane wyzwanie, które sprawiło, że sprawy wróciły do 
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stanu, w jakim były wcześniej. Ale wytrwaliśmy i pozostaliśmy zdyscyplinowani, 
znajdując kreatywne sposoby na nadrobienie równowagi. Aby użyć analogii do 
softballu, graliśmy w „small ball”, zamiast próbować uderzać homerun. 
 
Jednym z moich pierwszych kroków było zwrócenie się do właściciela firmy, w której 
pracuje zarobkowo, potentata na rynku nieruchomości, o udostępnienie Związkowi 
bezpłatnej powierzchni biurowej. Zgodził się i od kilku lat PZBall za swoją siedzibę 
płaci tylko 1 zł rocznie. Częścią tej umowy są ustalenia, że również nie płaciliśmy za 
media, połączenie z Internetem ani za materiały biurowe. Czerpiąc z pozostałych 
zasobów ludzkich w zajmowanym biurze, otrzymaliśmy również duże wsparcie 
informatyczne, konsultacji prawnych oraz porad księgowych za darmo. W sumie 
zmniejszyło to roczne koszty PZBall o ponad 10 000 zł. Pomimo tego osiągnięcia 
doskonale pamiętam pogardę, z jaką przyjęto ta sytuacje, ze strony niektórych 
członków naszej społeczności. W pewnym momencie, podczas Walnego Zjazdu kilka 
lat temu, jeden z obecnych złośliwie zauważył, że PZBall nie ma biura; a ma tylko 
biurko. O ile prawdą jest, że biuro PZBall jest częścią planu otwartej przestrzeni 
biurowej, to krótkowzroczny komentarz pomija fakt, że to „biurko” ma nieograniczone 
możliwości korzystania z profesjonalnych sal konferencyjnych, jest obsługiwane przez 
recepcjonistkę, znajduje się w biurowcu klasy A przy ul. Grzybowskiej, w Warszawskim 
Centralnym Obszarze Biznesu, zaledwie 15 minut spacerem od Ministerstwa Sportu. I 
powtórzę, jest bezpłatne. Ten złośliwy komentarz pomija również fakt, że przed 
przeprowadzką na ul. Grzybowska biuro PZBall znajdowało się w starym, zaniedbanym 
budynku, 25 minut jazdy samochodem od Ministerstwa, w jednym pomieszczeniu, do 
którego można było się tylko dostać przechodząc przez kuchnię. I za ten przywilej 
Związek płacił 10 tys. rocznie. Jak wspomniałem, kiedy rozmawiam z członkami naszej 
społeczności o zadłużeniu PZBall, zwykle jestem zaskoczony ich reakcjami. 
 
Przez cały okres naszej kadencji uparcie odmawialiśmy ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów, z których nie mieliśmy źródła dochodu. Byliśmy zainspirowani, aby nie 
powtarzać pomyłki podobnej do płacenia za loty reprezentacji narodowej. I przez cały 
ten czas skubaliśmy inne wydatki. Wynegocjowaliśmy stawki niższe od rynkowych na 
potrzeby corocznych przeglądów naszych audytorów finansowych. Zaczęliśmy używać 
Transferwise, aby obniżyć koszty międzynarodowych przelewów bankowych (na 
przykład podczas płacenia opłat za udział w turniejach WBSC). Poprosiliśmy Członków 
Zarządu o opłacenie podróży na imprezy PZBall z własnej kieszeni i od 2016 roku 
przenieśliśmy nasze posiedzenia Zarządu w trybie online, aby zminimalizować ich czas 
i koszty podróży. Zarządzaliśmy finansami tak, jak każda inteligentna firma. Wszelkie 
znaczące i powtarzalne wydatki zostały oglądane pod mikroskopem. 
 
Jeśli chodzi o przychody, rozpoczęliśmy dyskusje z kilkoma małymi fundacjami 
związanymi ze sportem w USA i kilkoma zamożnymi fanatykami sportu z naszego 
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Nowy Zarząd 

rozpoczyna pracę nad 

kwestiami dzadłużenia. 

kręgu przyjaciół, prosząc o darowizny, niezależnie od wielkości. Po przeglądzie strony 
internetowej dodaliśmy miejsce, w którym odwiedzający mogliby również 
przekazywać darowizny. Kilka z tych dyskusji opłaciło się, bo w darowiźnie zebraliśmy 
w sumie więcej niz 110 000 zł podczas tej kadencji. Jednocześnie lobbowaliśmy 
Ministerstwo Sportu, wytrwale i ostatecznie skutecznie, aby zapewnić większe 
dotacje. Te większe dotacje z kolei zapewniły nam większe pokrycie kosztów ogólnych. 
 
Dzięki tym inicjatywom i niezłomnej dyscyplinie, do końca 2019 roku zlikwidowaliśmy 
zadłużenie PZBall. W rzeczywistości w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok PZBall 
zanotował nadwyżkę blisko 3.000 zł. W sprawozdaniach finansowych, które 
zaprezentujemy w sobotę na Walnym Zjeździe, ogłosimy nadwyżkę 38 355 zł. PZBall 
jest teraz nie tylko wolne od długów, ale jest również dobrze przygotowane na 
przyszłość. [Poniższy wykres uzupełnia poprzedni wykres o stan finansowy na koniec 
roku za lata 2016-2020.] 
 

 
 
 
 
 
 
Warto podkreślić, że dotarliśmy do tego punktu bez zwiększania kosztów dla klubów. 
W rzeczywistości uruchomiliśmy dwie inicjatywy, które obniżyły opłaty dla wielu 
klubów - zniżki za udział w wielu ligach i niższe koszty licencji dla dodatkowych 
zawodników. Nie musieliśmy też zwalniać dyrektora naszego biura ani próbować 
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manipulować jej umową o pracę, aby obniżyć jej pensję. Można? Można! Lub, cytując 
Daniela Kahnemana, „Kiedy potrzebne jest działanie, optymizm, nawet z lekko 
urojeniową odmianą, może być dobrą rzeczą”. 
 
Jeśli nie zgłosiłeś się do Zarządu PZBall jako wolontariusz lub nie miałeś okazji do 
bliskiej współpracy z Jolantą Milczarek, możesz się zastanawiać, dlaczego byliśmy 
nieugięci i nie pozwoliliśmy jej odejść w celu obniżenia kosztów i dlaczego świętujemy, 
że mogliśmy to zrobić, rozwiązać problem zadłużenia bez poświęcania jej [Tym, którzy 
z nią blisko współpracowali, nie muszę tego tłumaczyć.] Ale jak mówi polskie 
wyrażenie: Cicha woda brzegi rwie. Podobnie jak praca za kulisami mająca na celu 
zmniejszenie naszego zadłużenia, Jolanta Milczarek stanowi wartość dodana dla 
naszego Związku w sposób, z którego większość z Was prawdopodobnie nie zdaje 
sobie sprawy. Oprócz obowiązków administracyjnych, logistycznych, komunikacyjnych 
i pojednawczych, Jolanta zajmuje się również księgowością Związku, co pozwala nam 
zaoszczędzić na kosztach młodszego księgowego. Jestem skłonny założyć, że nie ma w 
PZBALL ani jednego klubu, którego Jolanta nie uratowała przed złym planowaniem, 
kiedy pomagała w ostatniej chwili. Osobiście wielokrotnie byłem świadkiem, jak 
przesiadywała do późnych godzin wieczornych w biurze lub przychodziła w weekendy, 
aby przygotować licencje dla drużyny, która o to poprosiła dopiero w przeddzień 
turnieju. Jest też lubiana i szanowana przez nasze osoby kontaktowe w Ministerstwie 
Sportu. Istnieje wiele przykładów, kiedy wykorzystywała swoje osobiste relacje w 
Ministerstwie, aby uchronić nas przed kłopotami. Najlepszym przykładem może być 
rok 2015, kiedy odchodzący prezes PZBall odmówił podpisania ministerialnej umowy 
do finansowania, narażając nas na ogromne ryzyko, że w tym roku nie otrzymamy 
żadnych środków. Z prawnego i proceduralnego punktu widzenia nie było 
uzasadnionego sposobu rozwiązania tego problemu, ale Jolanta znalazła drogę. 
 
Jolanta nie jest idealna. Nikt nie jest. Osobiście chciałbym zobaczyć, jak robi pewne 
rzeczy lepiej lub inaczej. Będę pierwszym, która przyzna, że Jolanta powinna być 
bardziej skłonna do pracy z nowymi technologiami, aby poprawić swoją efektywność, i 
tez czasami może być trochę ostra w komunikacji z naszą społecznością. Ale jeśli znasz 
wszystkie fakty i patrzysz na rzeczy obiektywnie, trudno sobie wyobrazić, jak PZBall 
funkcjonowałby bez niej. A żeby było jasne, wynagrodzenie Jolanty jest niższe niż takie 
stanowiska w większości innych związków sportowych i jest to prawdziwa okazja w 
porównaniu z obecnymi pensjami podobnych stanowisk w dużych miastach w Polsce. 
 
Istnieje wiele powodów, dla których ważne jest, aby PZBall był na plusie. Jednym z 
powodów jest fakt, że pozwala Zarządowi zapewnić klubom dodatkową wartość. Na 
przykład w 2020 i 2021 roku Związek zaczął dostarczać piłki na wszystkie Puchary i 
Mistrzostwa Kraju. Obecnie możliwych jest więcej tego typu inicjatyw. 
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Kolejny powód wynika z corocznych procedur otrzymywania dotacji ministerialnych i 
opłacania rejestracji naszych reprezentacji narodowych w zawodach 
międzynarodowych. Co roku, nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach, 
dotację z Ministerstwa otrzymujemy nie wcześniej niż pod koniec marca lub na 
początku kwietnia. W niektórych latach dzieje się to w maju lub później. Oczywiście 
Związek ponosi wydatki, które są ponoszone w pierwszych miesiącach roku, przed 
otrzymaniem dotacji. Tak więc, mając zadłużenie i bez nadwyżki gotówki w kasie, w 
jaki sposób te wydatki są opłacane? Cóż, do pewnego stopnia nie są. Oznacza to, że 
rutynowo angażujemy się w kreatywne negocjacje, prosząc odbiorców o cierpliwość w 
kwestii płatności. Na szczęście wielu z nich zgadza się nam w tym pomóc. I tutaj 
dobrym przykładem jest Jolanta Milczarek, która co roku boryka się z podobną 
sytuacją - nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia w pierwszych 3-5 miesiącach w roku. 
Ale niektóre z naszych faktur muszą być opłacone szybko. Możemy więc albo 
zaciągnąć pożyczkę i spłacać odsetki (więcej długu!) albo robimy to, co robiliśmy od 
kilku lat - osobiście udzielałem Związkowi pożyczki oprocentowanej 0% na pokrycie 
wydatków do czasu wypłaty dotacji. Rozumiem, że w poprzedniej kadencji członkowie 
zarządu również zostali poproszeni o przekazanie tych pieniędzy. A to nie są małe 
kwoty. W związku z tym, że kilka turniejów reprezentacji narodowych jest płatnych w 
pierwszym kwartale roku, wymaga to pożyczenia zwiazkowi kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Z pewnością nie jest to zrównoważony model i potrzebna jest minimalna 
nadwyżka gotówki, aby Federacja mogła z góry sfinansować te wydatki. 
 
Osiągnęliśmy więc duży cel. Co dalej? Cóż, to oczywiście zależy od nowego Zarządu, 
ale moja rada dla nich to kontynuacja tego samego podejścia, które nas tu 
sprowadziło - co najważniejsze, uznanie ryzyka zadłużenia i traktowanie go zawsze 
jako priorytet. Mądrze zarządzaj kosztami, nie podejmuj żadnych zobowiązań, za które 
nie masz środków, by zapłacić, kontynuuj pracę nad niewielkimi darowiznami. Ustal 
minimalny poziom nadwyżki, której nie można przekroczyć - fundusz awaryjny 
zapewniający PZBall elastyczność finansową w przyszłości. Kontynuuj poszukiwania 
dużego partnera finansowego (co jest znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać). 
Znajdź nowe sposoby na zwiększenie wartości klubów członkowskich PZBall, aby 
dostrzegali korzyści z odpowiedzialności fiskalnej. I popracuj nad umową, aby zarabiać 
na używaniu marki PZBall, na przykład na odzieży. 
 
A zawodnikom, trenerom, administratorom i fanom w naszej społeczności 
baseballowej i softballowej mówię tak: nowe kierownictwo PZBall będzie miało czyste 
konto finansowe. Musicie pociągnąć ich do odpowiedzialności - żądajcie, aby trzymali 
się dobrej ścieżki. Jednocześnie pomóżcie im. Nasza społeczność może wiele zdziałać, 
jeśli będziemy pracować razem dla wspólnych celów. Naszą filozofią powinno być 
mniej „my kontra oni”, a bardziej „MY”. Jak mówią, potrzeba wioski. 
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On Saturday, May 29, 2021, PZBall will have its next „Walny Zjazd Sprawodawczo-
Wyborczy.”  This means the current term will come to an end, and a new one will 
begin.  I have communicated this to many in our community already, but I will not 
seek to remain engaged in the PZBall board.  As a part of Saturday’s meeting, I will 
present a summary of the achievements and shortfalls of the current Board’s tenure.  
And we will then turn over to leadership of PZBall to a newly elected set of baseball 
and softball enthusiasts. 
 
I will not make that full presentation here.  But I will address one of the 
accomplishments of which I am most proud:  eliminating the PZBall debt.  Concern 
about the federation’s runaway debt was my primary motivation for getting involved 
in the Board back in 2015.  And yet, when I have discussed the issue of PZBall debt 
with people in our community over the past several years, I have always been 
surprised at the reaction I get.  In the vast majority of these conversations, the people 
I spoke with did not understand the risk the debt created for the organization, nor did 
they seem particularly concerned about it.   
 
So, the goal of my final Letter From The President is to present to all of you a 
transparent narrative of the Federation’s debt struggles, explain how and when the 
debt grew to its highest level in the history of our organization, and show what we 
have done to get the debt levels under control.  I believe providing these details can 
be both helpful in 1) preventing repetition of the crisis, and 2) educating the baseball 
and softball community as to why this is such a vital issue. 
 
Let’s start at the end.  And I mean “the end” literally.  Because in the simplest possible 
terms, if we would fail to proactively manage the debt, PZBall, as we know it today, 
could cease to exist.  According to the civil code and Sports Ministry regulations, if the 
Federation does not have a clear plan to eliminate its debt at its annual Walny Zjazd, 
the member clubs should vote to halt activities and put the Federation into 
bankruptcy.  At that point, the Board is disbanded, and a commissioner is appointed 
to manage the Federation’s affairs until the debt situation is resolved.  If a party that 
was owed money by the Federation took the unpaid debt issue to court, PZBall would 
be forced to pay money it does not have, also possibly triggering a bankruptcy. 
 
Such paths are not foregone conclusions if the Federation has debt, but it is a risk that 
exists.  And if these paths are traversed, it would certainly not be good news for 
PZBall.  Court costs, legal fees and interest charges could pile up, increasing the 
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amount of debt.  One possible outcome is that the Ministry of Sport would stop 
funding the Federation.   So, if the PZBall debt is not controlled, in the worst case, we 
would have no national teams, and our leagues, national championships, and Cups 
might also be at risk.  Sponsors would be all but unattainable.  Very likely, it would 
make it much more difficult for club teams to get government financial support.  
 
This is why the debt problem has been such a huge priority for this Board.  To put it in 
terms we sports folk can understand:  “Championships are not won on the field.  They 
are won in the locker room.”  In other words, if we would not get our house in order, 
any talk of future improvements would just be empty words.  For the Board, tackling 
the debt served as a foundation to everything else we wished to accomplish.   
 
And I felt the same way back in early 2015, when I started to become very concerned 
with PZBall’s financial status.  Somewhat selfishly, I was worried what it would mean 
for the future of my own team if PZBall went into bankruptcy.  And when I spoke on 
multiple occasions with the Board Members at that time, I was shocked to discover 
that their “plan” for fixing the situation was little more than raising the club fees and 
getting rid of the Federation’s sole paid employee (Jolanta Milczarek, the Federation’s 
Office Director, but more on that later).  I found both of these strategies to be 
incredibly short-sighted, likely causing more problems down the road than they 
solved.  I was reminded of a French proverb - “Qui se marie à la hâte se repent à 
loisir” ("He who marries in haste repents in leisure").   
  
To be fair, the Board in place in early 2015 did not create the debt.  The debt problem 
started a few years earlier and originated with a risky decision regarding strengthening 
the Polish national baseball team with foreign Polish-heritage players.  In 2011, there 
was an idea to fly in several players from the U.S. to bolster the national team’s 
chances in the B Pool Qualifier.  The federation paid for their airfare.  The budget did 
not include the funds to cover this cost, but the rationale was that PZBall leadership 
would find a sponsor to pay it.  Leadership did not find a sponsor, and the Federation 
ended that year with a loss of greater than 15,000 PLN.  PZBall had some modest debt 
in previous years, but never at this high a level.   
 
Unfortunately, that 15K was just the beginning.  As the years passed, ever-decreasing 
levels of grants from the Ministry of Sport became increasingly insufficient to cover 
even the basic office expenses and the payroll for a lone employee.  The debt level 
grew each year.  By the time a new Board was elected in 2013, the debt had ballooned 
to about 40,000 PLN.  Again, that Board did not create the problem, but neither did 
they make the changes necessary to manage it properly.  By the end of 2014, PZBall’s 
balance sheet would reflect more than 58,000 PLN of debt.  And the next year, when I 
joined the Board (after the budget had been approved), the organization would finish 
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nearly 73,000 PLN in arrears.  [The chart below shows the debt levels by year through 
2015.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In any debt management situation, there are two basic strategies:  either increase 
revenue, or decrease expenses.  PZBall’s increase of revenue could come from either 
getting more funds from the Ministry, or increasing the fees paid by clubs or players, 
or attracting external sources (sponsors, partnerships).  Any major expense reduction 
could only come from paying less for office space, or by trimming payroll.  The Board 
Members I worked with discussed all options, but from the beginning, we were all 
rather committed to NOT increasing fees for the member clubs and NOT replacing our 
only employee.   
 
There were moments when we felt like Sisyphus, struggling to get the boulder of debt 
under control only to have some unforeseen challenge cause things to return to the 
state they were in previously.  But we persevered and remained disciplined, finding 
creative ways to nibble away at the balance.  To use a softball analogy, we played 
“small ball” rather than trying to swing for the fences. 
 
One of my first steps was to approach the owner of my paid job, a real estate mogul, 
to provide free office space to the Federation.  He agreed, and for the past several 
years PZBall has paid only 1 zloty per year for its headquarters.  Part of that deal is that 
we likewise did not pay anything for utilities, or the Internet connection, or for office 
supplies.  Drawing on the other human resources in the office, we have received a fair 
amount of IT support, legal consultation and accounting advice for free as well.  All 
told, this reduced PZBall’s annual costs by more than 10,000 PLN.  Despite this 
accomplishment, I remember distinctly the disdain it met with from some in our 
community.  At one point, during a Walny Zjazd a few years ago, one of the attendees 
snidely remarked that PZBall does not have an office; they only have a desk.  While it 
was true that PZBall’s office is part of an open-space plan, this short-sighted comment 
overlooks the fact that this “desk” has unlimited use of professional conference 

DEBT AT THE END OF EACH YEAR (2011-2015) 
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rooms, is serviced by a receptionist, is in a Class A office building on ul. Grzybowska, in 
Warsaw’s Central Business District, and only a 15-minute walk from the Ministry of 
Sport.  And, again, it is free.  That snide comment also overlooks the fact that before 
moving to Grzybowska, the PZBall office was in an old, run-down building a 25-minute 
drive from the Ministry, in a single room which could only be accessed by passing 
through the kitchen.  And for that privilege, the Federation paid 10K per year.  As I 
mentioned, when I discuss the PZBall debt with members of our community, I am 
usually surprised by their reactions. 
 
Throughout our tenure, we stubbornly refused to incur any costs for which we did not 
have an income source.  We were inspired not to repeat the national-team-flight 
blunder.  And all the while we nibbled away at other expenses.  We negotiated below-
market rates for our financial auditor’s annual reviews.  We began using Transferwise 
to reduce international bank transfer costs (when paying WBSC tournament entry 
fees, for example).  We asked Board Members to pay for travel to PZBall events from 
their own pockets, and shifted our Board meetings online starting in 2016 in order to 
minimize their travel time and expense.  We managed the financials as any smart 
company would.  Any meaningful and repetitive expense was targeted. 
 
On the revenue side, we opened discussions with a few small sports-related 
foundations in the U.S. and some well-off sports fanatics in our circle of friends, asking 
for donations, regardless of size.  When the web site was overhauled, we added a 
place where visitors could make donations as well.  Many of these discussions paid off, 
as we collected a total of more than 110,000 PLN in donations during our time in 
office.  And we lobbied the Sports Ministry, persistently and ultimately successfully, to 
provide larger grants.  These larger grants in turn provided us more coverage for 
overhead costs.  
 
As a result of these initiatives, and steadfast discipline, by the end of 2019, we had 
eliminated PZBall’s debt.  In fact, in the financial statement for 2019, PZBall recorded a 
surplus of nearly 3,000 PLN.  In the financial reports we will present at the annual 
meeting on Saturday, we will announce a surplus of 38,355 PLN.  PZBall is now not 
only debt-free, but it is well positioned for the future.  [The chart below adds to the 
previous chart the year-end financial status for years 2016-2020.] 
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New Board begins 

working on debt issues. 

 
 
 
 
It is worth emphasizing that we got to this point without increasing costs for the clubs.  
In fact, we launched two initiatives which reduced fees for many clubs – 1) discounts 
for participating in multiple leagues, and lower player license costs for extra players.  
Nor did we have to fire our office director or try to manipulate her work contract to 
reduce her salary.  Można?  Można!  Or, to quote, Daniel Kahneman, “When action is 
needed, optimism, even of the mildly delusional variety, may be a good thing.”   
 
If you have not volunteered for the PZBall Board, or if you have not had the 
opportunity to work closely with Jolanta Milczarek, you may wonder why we were 
adamant in not letting her go to reduce costs, and why we celebrate that we were 
able to resolve the debt problem without sacrificing her.  [For those that have worked 
closely with her, I do not need to explain this.]  But as the Polish expression goes:  
„Cicha woda brzegi rwie” (Still water erodes the banks).  Much like the work that went 
on behind the scenes to reduce our debt, Jolanta Milczarek has created a lot of value 
for our Federation in a way that most of you probably do not realize.  In addition to 
her administrative, logistics, communication, and reconciliation duties, Jolanta 
handles the Federation bookkeeping as well, which saves us the cost of a junior 
accounting person.  I would be willing to bet there is not a single member club in 
PZBALL which has not been rescued from their own poor planning by Jolanta when 
she has helped out at the last minute.  I have personally witnessed her on multiple 
occasions stay into the late evening at the office, or come in on weekends, in order to 
prepare licenses for a team that did not request them until the day before a 

ANNUAL YEAR-END DEBT AMOUNTS (2011-2020) 
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tournament.  She is also well-liked and well-respected by our contacts in the Ministry 
of Sport.  There are multiple instances of her using her personal relationships in the 
Ministry to save us from trouble.  The best example may have come in 2015, when the 
outgoing PZBall President refused to sign the Ministry grant agreement, putting us at 
huge risk that we would not receive any funds that year.  From a legal and procedural 
perspective, there was no legitimate way to fix this problem, yet Jolanta found a way.   
 
Jolanta isn’t perfect.  Nobody is.  I would personally like to see her do some things 
better or differently.  I will be the first to admit Jolanta should be more willing to work 
with new technologies to improve her efficiency, and she can sometimes be abrupt in 
her communication with our community.  But if you know all the facts and look at 
things objectively, it is hard to imagine how PZBall would function without her.  And, 
to be clear, Jolanta’s compensation is lower than such positions in most other sports 
federations and a bargain compared to current salaries in big cities in Poland. 
 
There are numerous reasons why it is important for PZBall to be in the black.  One 
reason is that it allows the Board to provide additional value for the clubs.  For 
example, in 2020 and 2021, the Federation began providing balls for all Cups and 
National Championships.  More of those types of initiatives are now possible.   
 
Another reason stems from the annual procedures for receiving Ministry grants and 
paying for registration of our national teams in international competitions.  Each year, 
even under the best of circumstances, we receive our grant from the Ministry no 
earlier than end of March or beginning of April.  And some years, that happens in May 
or later.  And, of course, the Federation has expenses that are incurred in the first few 
months of the year, before the grant is received.  So, with debt and with no surplus 
cash on hand, how do those expenses get paid?  Well, to some degree, they don’t.  
That is, we routinely engage in some creative negotiating, asking the recipients to be 
patient regarding their payments.  Thankfully, many of them are willing to help us in 
this way.  Here, too, Jolanta Milczarek, is a good example, as she annually faces the 
same situation – not receiving any of her compensation until 3-5 months into the year.  
But some of our invoices have to be paid promptly.  So, we can either take a loan and 
have to pay interest (more debt!), or we do what we have been doing for the past 
several years – I personally provided a 0% interest loan to the Federation to cover 
expenses until the grant is paid.  In previous terms, I understand Board Members were 
asked to front this money as well.  And these are not small amounts.  With several 
national team events having payments due in Q1, it requires tens of thousands of PLN 
to be lent to the Federation.  This is clearly not a sustainable model, and there needs 
to be a minimum surplus of cash to enable the Federation to pre-fund these expenses. 
 
So we achieved a big goal.  What’s next?  Well, that’s obviously up to the new Board, 
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but my advice to them would be to continue with the same approach that got us here 
– most importantly, recognize the risks of being in debt and treat it ever as a priority.  
Be wise about managing costs, don’t take on any obligation you don’t already have 
the resources to pay for, keep working on small-number donations.  Establish a 
minimum level of surplus that cannot be violated – an emergency fund to ensure 
PZBall has financial flexibility going forward.  Continue the search for a big financial 
partner (which is much harder than it might seem).  Find new ways to add value for 
the PZBall member clubs, so they see the benefit of fiscal responsibility.  And work on 
a deal to monetize the use of the PZBall brand, for example, on clothing.   
 
And to the players, coaches, administrators, and fans in our baseball and softball 
community, I say this:  The new leadership of PZBall will have a clean financial slate.  
Hold them accountable.  Demand they stay on a good path.  But you must also help 
them.  Our community can do much if we work together on shared goals.  Just like on 
the field, a great team can beat a squad with a few individual high-level players.  Our 
philosophy needs to be less “Us vs. Them” and more just “US.”  As they say, it takes a 
village. 
 

 
 
 
 

                                                                                

Christopher Sweeney 

 


