


 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 22/2022  

z dnia 1 maja 2022 r. 
 Zarządu PZBall 

 
 

WALNY ZJAZD  SPRAWOZDAWCZY  
DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIAZKU BASEBALLU I SOFTBALLU 

Żory, 28 maja 2022 roku 
 

 
 

Miejsce: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
Data: 28.05.2022 
Godzina:  Termin I – 12.00 
   Termin II – 12.15 
 

 
PROJEKT PORZĄDKU OBRAD 

 
1.  Otwarcie obrad 

2.  Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zjazdu 

3.  Zatwierdzenie Porządku Obrad. 

4.  Zatwierdzenie Regulaminu Obrad 

5.  Wybór Komisji Mandatowej  

6.  Sprawozdanie komisji mandatowej 

7. Wręczenie wyróżnień i odznaczeń za zasługi dla PZBALL 

8.  Sprawozdanie Zarządu PZBall za 2021 rok 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021rok 

10.  Przedstawienie sprawozdania finansowego  wraz z opinią biegłego rewidenta  

11. Dyskusja nad sprawozdaniami 

12. Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

13. Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok 

14. Przyjęcie Uchwały o wygaśnięciu członkostwa w Zarządzie Związku dla: 

- Krzysztofa Gołębiowskiego w wyniku nieusprawiedliwionej nieobecności członka 

Zarządu na kolejnych zebraniach oraz nieuczestniczenie w podejmowaniu uchwał. 

- Justyny Ostarek – rezygnacja członka Zarządu zgłoszona na piśmie. 

15. Wybory uzupełniające do Zarządu Związku. 

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków 

17. Sprawy różne.  

18. Zamknięcie obrad 

 
 

  



 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr 22/2022  

z dnia 1 maja 2022 r. 
 Zarządu PZBall 

 
REGULAMIN OBRAD 

WALNEGO ZJAZDU  DELEGATÓW 
POLSKIEGO ZWIAZKU BASEBALLU I SOFTBALLU 

Kutno, 28 maja 2022 roku 
 

Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Baseballu i Softballu zwanego 
dalej Walnym Zjazdem stanowią postanowienia: 
1. Prawa o stowarzyszeniach. 
2. Ustawy o sporcie. 
3. Statutu Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 

 
I. UDZIAŁ W WALNYM ZJAZDZIE  DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIAZKU BASEBALLU I SOFTBALLU 
1. Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Baseballu i Softallu  obraduje w oparciu o Statut Związku i 

niniejszy regulamin. 

2. Walny Zjazd  zwołuje  Zarząd,  zawiadamiając  członków  o  terminie,  miejscu i porządku obrad w sposób 
określony w Statucie. 

3. Porządek obrad, termin, miejsce Walnego Zjazdu ustala Zarząd z zastrzeżeniem § 21 Statutu. 

4. W Walnym Zjeździe Delegatów PZBall uczestniczą: 

1) z głosem stanowiącym: 

a) delegaci wybrani na ostatni Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów, 

b) delegaci nowoprzyjętych członków, w liczbie ustalonej odpowiednio na podstawie zasad określonych w par. 
22 ust. 2. Statutu Związku przyjęci pomiędzy sprawozdawczo-wyborczymi Walnymi Zjazdami Delegatów; 

2) z głosem doradczym: 

a) członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście  

5. Delegatowi przysługuje jeden głos. 

KOMENTARZ 

5.1. W obecnym stanie prawnym można przyjąć, że członek stowarzyszenia ma prawo ustanowić 
pełnomocnika do uczestnictwa w walnym zebraniu, jeżeli statut stowarzyszenia nie stanowi inaczej, 
czyli tego nie zabrania. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba, np. inny członek stowarzyszenia, 
ale również taka, która nie jest członkiem stowarzyszenia. Warto jednak, by była to osoba 
zorientowana w sprawach stowarzyszenia, z którą ma się podobne zdanie, zwłaszcza jeśli na walnym 
zebraniu mają być podejmowane ważne, wiążące decyzje. 

5.2. Pełnomocnictwo, powinno mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje: 

- do czego konkretnie dajemy pełnomocnictwo, w jakim zakresie, czego ono dotyczy (np. głosowania w sprawie 
………), 

- komu jest udzielone (imię i nazwisko pełnomocnika oraz inne dane umożliwiające ustalenie tożsamości, np. 
numer dowodu osobistego), 

- należy odróżnić pełnomocnictwo do udziału w walnym zebraniu od głosowania przez pełnomocnika. Treść 
upoważnienia powinna wyraźnie określać, o jaki zakres pełnomocnictwa chodzi. Z zasady uznaje się, 
jeżeli nic innego nie wynika z zapisu pełnomocnictwa, że pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia 
członka organizacji, a więc może zadawać pytania, zabierać głos w dyskusji, zgłaszać wnioski oraz 
głosować. 

- pełnomocnictwo obowiązuje tylko w czasie obrad Walnego Zjazdu Delegatów PZBall, 

- Pełnomocnik podpisuje się na liście obecności w imieniu osoby, którą reprezentuje, 

- Pełnomocnictwo (w formie pisemnej) dołączane jest do dokumentów z walnego zebrania. 

 

II. CHARAKTER I TRYB OBRAD SPRAWOZDAWCZEGO LUB NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU 
DELGATÓW PZBall 



 

6. Obrady Walnego Zjazdu Delegatów otwiera Prezes lub Wiceprezes PZBall. 

7. Prezes Związku pełni funkcje Przewodniczącego Walnego Zjazdu, chyba, że zebrani członkowie 
postanowią inaczej. 

8. Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów PZBall stanowią: 

a) Prezes Związku, 

b) protokolant, 

c) Przewodniczący Walnego Zjazdu Delegatów PZBall wybrany w drodze głosowania, 

d) zaproszeni przez Prezesa przedstawiciele władz PZBall. 

9. Przewodniczący Walnego Zjazdu Delegatów PZBall: 

a) prowadzi obrady czuwając nad ich sprawnym porządkiem, 

b) udziela głosu biorącym udział w Walnym Zjeździe Delegatów PZBall 

c) zarządza głosowanie w sprawie: 

− porządku i regulaminu obrad, 

− uchwał. 

10. Do obowiązków protokolanta Zjazdu należy: 

a) Sporządzanie protokołu Walnego Zjazdu, 

b) Opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zjazdu, 

c) Rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu celem ostatecznego 
rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków. 

11. Przewodniczący Walnego Zjazdu przedstawia proponowany porządek obrad. 

12. Przed przystąpieniem do głosowania nad porządkiem obrad organ zwołujący Walne Zjazd może zgłosić 
autopoprawkę. 

13. Walny Zjazd w drodze głosowania może: 

a) skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć je do następnego Zjazdu, 

b) zmienić kolejność rozpatrywanych spraw. 

14. W programie Zjazdu Nadzwyczajnego można jedynie zmienić kolejność rozpatrywania  spraw. 

15. Po przedstawieniu porządku obrad Walnego Zjazdu i wniesieniu poprawek Przewodniczący Walnego 
Zjazdu zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zjazdu. 

16. Głosowanie odbywa się przez okazanie mandatu. 

17. Przewodniczący Walnego Zjazdu zarządza przeprowadzenie wyboru: 

a) Protokolanta Zjazdu, 

b) Komisji Wyborczej/Skrutacyjnej w składzie od 2 do 3 członków, 

c) Komisji Uchwał i Wniosków w składzie od 2 do 3 członków. 

Komisje wybierają spośród siebie przewodniczących, którzy kierują ich pracami oraz przedstawiają 
Walnemu Zebraniu sprawozdania. 

18. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na Zjeździe delegatów w głosowaniu jawnym. 

19. Do obowiązków Komisji Wyborczej/Skrutacyjnej należy: 

a) Wybór przewodniczącego komisji, 

b) Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek 
przewodniczącego Zjazdu, 

c) Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz, 

d) Sporządzenie list wyborczych, 

e) Sprawdzenie urny wyborczej, 

f)  Zbiór głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych 
głosów, 

g) Sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników, 



 

h) Zliczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym, w sytuacji, gdy sprawy Zjazdu odbywają się jawnie. 

20. Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy: 

a) Wybór przewodniczącego komisji, 

b) Sprawdzanie listy obecności i stwierdzanie prawomocności uchwał Walnego Zjazdu, na wniosek 
Przewodniczącego, z wyjątkiem spraw związanych z wyborem władz Stowarzyszenia, 

c) Sprawdzanie dopuszczalności wniosków formalnych na wniosek Przewodniczącego, 

d) Zliczenie głosów oddanych w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zjazdu lub w przedmiocie 
zgłoszonych wniosków formalnych, 

e) Sporządzenie protokołu z głosowań nad uchwałami Walnego Zjazdu lub wnioskami formalnymi. 

21. W przypadku Zjazdu o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zebrani delegaci dokonują wyboru 
Przewodniczącego Walnego Zjazdu, sekretarza Zjazdu, członków Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał 
i Wniosków.  

22. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

a) Głosowanie tajne stosuje się w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy 
podejmującej uchwałę.  

b) O formie głosowania decydują w głosowaniu jawnym delegaci. 

23. Walny Zjazd Delegatów PZBall jest prawomocny i zdolny do podejmowania Uchwał: 

-  w I terminie -  gdy obecnych jest co najmniej 50% uprawnionych delegatów,  

-  w II terminie - bez względu na ilość obecnych delegatów. 

a) Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu wymagają większości 2/3 głosów 
delegatów przy obecności co najmniej 50% delegatów uprawnionych do głosowania.  

b) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów 

24. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZBall wybiera w głosowaniu jawnym 3 osobową komisję 
mandatowo-skrutacyjną, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności delegatów i ważności ich 
mandatów oraz ogłoszenie wyników głosowania  

a) Komisje sporządzają protokół ze swej działalności podpisany przez skład osobowy i przekazuje go 
Przewodniczącemu Walnego Zjazdu Delegatów. 

III. SPRAWY WYBORCZE 
25.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi, 

b) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie wspierający. 

26. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisując listę 
obecności. 

27. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 

28. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 

29. O ile statut albo regulamin nie stanowią inaczej głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki 
z  mandatem; oddane głosy liczy Komisja Wyborcza/Skrutacyjna. 

30. Głosowanie  tajne  odbywa  się   w   drodze   wypełnienia  -   poprzez   postawienie  znaku   „x” w    
odpowiednim    miejscu    –    kart    do    głosowania    zawierających    numer    głosowania i 
opieczętowanych pieczęcią Stowarzyszenia. 

31. Wszelkie dopiski na kartach do głosowania nieprzewidziane w poniższych przepisach powodują 
nieważność głosu. 

32. Głos nieważny liczy się przy obliczaniu kworum, lecz nie ma znaczenia dla wyników głosowania. 

33. Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w 
pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. 

34. W przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący Walnego Zjazdu wyznacza nowy termin 
Zjazdu nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał 
nie jest wymagana obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania delegatów. 

35. Uchwały  Walnego  Zjazdu,  dla  których  nie  zastrzeżono  innego  trybu  wchodzą  w  życie z dniem ich 
uchwalenia. 



 

36. Zgłaszanie kandydatów do władz Stowarzyszenia, na członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej 
oraz Sądu Koleżeńskiego odbywa się po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu. 

37. Kandydatów do władz Związku mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Związku, spośród obecnych na 
zebraniu. Kandydat potwierdza kandydaturę wyrażając ustną zgodę na kandydowanie. 

38. Zgłoszenie kandydata do władz Związku następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Delegatów. Osoba 
zgłaszająca poszczególnego kandydata do władz, dla poparcia swojego wniosku zobowiązana jest złożyć 
stosowną rekomendację. 

39. Po rekomendacji, zgłoszony kandydat do władz Związku musi wyrazić na to zgodę. 

40. Delegaci przed głosowaniem na kandydatów mogą zadać pytania tym kandydatom. Przewodniczący 
Walnego Zjazdu pyta zgromadzonych czy chcą zadawać  pytania kandydatom po wyłonieniu całej listy 
kandydatów. 

41. Delegat może być wybrany tylko do jednego organu statutowego. 

42. Ustanawia się następujący sposób głosowania na: 

a) Prezesa - na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno nie skreślone nazwisko, na oddzielnych 
kartach do głosowania, 

b) członków Zarządu - na karcie wyborczej pozostawia się minimum jedno, a maksimum 9 nie 
skreślonych nazwisk, 

c) członków  Komisji  Rewizyjnej  -  na  karcie  wyborczej  pozostawia  się  minimum  jedno,   a 
maksimum trzy nie skreślone nazwiska, 

d) członków Sądu  Koleżeńskiego  -  na  karcie  wyborczej  pozostawia  się  minimum  jedno,  a 
maksimum trzy nie skreślone nazwiska. 

43. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, zawierającej dodatkowe 
zapiski, a także wtedy, kiedy na karcie wyborczej pozostaje więcej lub mniej nazwisk skreślonych, niż 
określono to w ust. 1 pkt 1-4. 

44. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów a zgłoszono 
więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który 
otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 

45. Władze stowarzyszenia konstytuują się na najbliższym posiedzeniu właściwym dla Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego nie później niż w ciągu 30 dni od wyboru. 

IV. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI 
46. Każdy uczestnik obrad Walny Zjazd Delegatów PZBall ma prawo udziału w dyskusji w kolejności 

zgłaszania się. 

47. Prowadzący obrady może udzielić głosu zaproszonym gościom w dowolnym punkcie obrad. 

48. W sprawach formalnych Walnego Zjazdu Delegatów PZBall może udzielić głosu poza kolejnością. 

49. Wnioski  formalne  mogą  dotyczyć  jedynie  spraw  będących  przedmiotem  porządku  obrad   i jego 
przebiegu. 

50. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 

a) sposobu obradowania, 

b) przerwania dyskusji, ograniczenia czasu dyskusji. 

c) przerwanie lub odroczenie Walnego Zjazdu na inny termin, 

d) przejście do porządku obrad, 

e) głosowanie bez dyskusji, 

f) zmianę porządku obrad, 

g) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 

h) stwierdzenie kworum, 

i) przeliczenie głosów, 

j) zamknięcie listy kandydatów. 

51. Wnioski formalne nie podlegają dyskusji, są jedynie poddawane głosowaniu. O wniosku formalnym, o 
którym mowa w ust. 3, Walne Zjazd rozstrzyga zwykłą większością głosów obecnych delegatów, w 
głosowaniu jawnym. 



 

52. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się większej  liczby 
Delegatów, czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony do 5 minut. 

a) Każdemu Delegatowi przysługuje prawo do jednorazowej repliki nie dłuższej niż 1 minuta. 

b) Przewodniczący Obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega on od przedmiotu dyskusji 
lub przekracza czas przewidziany do wystąpień. 

53. Niestosującym się do Regulaminu, Przewodniczący może odebrać głos . 

54. Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący zarządza głosowanie nad uchwałami przestrzegając by wnioski 
dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
55. W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zjazdu można podejmować: 

a) Apele – zawierające prawnie niewiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania 
się, podjęcia inicjatywy lub zadania. 

b) Oświadczenia – zawierające stanowisko Związku w określonej sprawie. 

56. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Prezydium 
Walnego Zjazdy Delegatów PZBall zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania. 

57. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku Obrad, Przewodniczący Walnego Zjazdy 
Delegatów PZBall ogłasza zamknięcie obrad. 

58. Obrady Walnego Zjazdy Delegatów PZBall są protokółowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i 
Protokolant obrad. 

59. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów PZBall w dniu ……………………r. 

Podpisy 

 

Protokolant      Przewodniczący Obrad 
  



 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr 22/2022  

z dnia 1 maja 2022 r. 
 Zarządu PZBall 

PRZYDZIAŁ MANDATÓW DLA CZŁONKÓW PZBALL 
NA WALNY ZJAZD DELEGATÓW  

w dniu 28 maja 2022 roku 
 

Zarząd PZBALL określa przydział mandatów w oparciu § 12 ust. 2 oraz zgodnie z § 22 ust. 2, 
4 i 5 Statutu, niniejszym postanawiając: 
 

1. Każdemu z członków zwyczajnych niezalegających z opłatą składki członkowskiej przypada 
mandat oraz zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu za: 
1) prowadzenie szkolenia w sporcie baseball - 1 mandat, 
2) prowadzenie szkolenia w sporcie softball -  1 mandat, 
3) biorących udział w rozgrywkach ligi baseballu -  1 mandat, 
4) biorących udział w rozgrywkach ligi softballu -  1 mandat. 

2. Członek zwyczajny maksymalnie może otrzymać 4 mandaty. 

3. Prowadzenie szkolenia w danej dyscyplinie uznaje się poprzez potwierdzone w systemie 
licencyjnym posiadanie przez zawodników młodzieżowych danego klubu aktualnych licencji 
na dany sezon  lub zgłoszenie do rozgrywek młodzieżowych w terminie określonym 
regulaminem danych rozgrywek do momentu zwołania Wlanego Zjazdu Delegatów. 

4. Branie udziału w rozgrywkach ligi baseballu uznaje się poprzez zgłoszenie i udział w 
prowadzonej przez PZBALL:  
- Ekstraligi Baseballu  
- Polskiej Ligi Baseballu-I. Liga   

5. Branie udziału w rozgrywkach ligi baseballu uznaje się poprzez zgłoszenie i udział w 
prowadzonej przez PZBALL:  
- Polskiej Ligi Softballu Kobiet 

6. W sprawozdawczym i nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów mandaty otrzymują 
delegaci wybrani na ostatni Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów oraz osoby, 
o których mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 

7. Postanowienia dotyczące warunków wyboru, wygaśnięcia mandatu, rezygnacji, zmiany 
delegata określa paragraf 23 Statutu. 

8. Przydział mandatów dla członków zwyczajnych określa poniższa tabela: 

lp Klub 
Podstawa 
przyznania 
mandatu 

Ilość przyznanych mandatów 

1 4 TEAM BASEBALL & SOFTBALL Udział w lidze 
softball 1 

2 UKS CAPER KĘDZIERZYN KOŹLE Szkolenie baseball 1 

3 WUKB CENTAURY WARSZAWA 

Szkolenie softball 
Szkolenie baseball 
Udział w lidze 
baseball 

3 

4 UKS COMETS MAZOWSZE Szkolenie softball  
Warunek  

opłata składki za rok 2022 
1 



 

5 UKS DĘBY OSIELSKO 
Szkolenie baseball 
Udział w lidze 
baseball 

2 

6 TSB DEMONY MIEJSKA GÓRKA Szkolenie baseball 1 

7 KLUB SPORTOWY WARSAW DRAGONS  Szkolenie baseball 1 

8 UKS YANKEES DZIAŁDOWO 
Szkolenie baseball 
Udział w lidze 
baseball 

2 

9 MKS JASTRZĄB JASTRZĘBIE ZDRÓJ Szkolenie baseball 
Warunek  

opłata składki za rok 2022 
1 

10 MKS STAL BiS KUTNO 
Szkolenie baseball 
Udział w lidze 
baseball 

2 

11 KLUB SPORTOWY LISY BIAŁYSTOK Szkolenie baseball 
Warunek  

opłata składki za rok 2022 
1 

12 SKS PANTHERS WROCŁAW Udział w PLSK 1 

13 KLUB SPORTOWY PIRACI WŁADYSŁAWOWO Szkolenie baseball 
Warunek  

opłata składki za rok 2022 
1 

14 BKS RAWA KATOWICE 

Szkolenie baseball 
Udział w lidze 
baseball 
Szkolenie softball 

3 

15 KLUB SPORTOWY SILESIA RYBNIK 
Szkolenie baseball 
Udział w lidze 
baseball 

2 

16 AKADEMIA SCHABY Szkolenie baseball 1 

17 SOFTBALLOWY KLUB SPORTOWY KUTNO Szkolenie softball 1 

18 KLUB SPORTOWY WIZARDS OPOLE Szkolenie baseball Warunek opłata składki  za 2022 
1 

19 BKS WILKI WITNICA Szkolenie baseball 1 

20 UKS STEERS WOŁÓW Szkolenie baseball Warunek opłata składki za 2022 
1 

21 KLUB SPORTOWY BASEBALL WROCŁAW 
Szkolenie baseball 
Udział w lidze 
baseball 

Warunek opłata składki za 2022 
2 

22 BUKS GEPARDY ŻORY 

Szkolenie baseball 
Udział w lidze 
baseball 
Szkolenie softball 
Udział w lidze 
softball 

4 

23 STOWARZYSZENIE GOATS POZNAŃ Szkolenie baseball 1 

24 KS LIONS Kutno 
Szkolenie softball 
Udział w lidze 
softball 

1 

9. Członkowie mogą zgłaszać zastrzeżenia dot. przydziału mandatów do Zarządu w terminie do 
15.05.2022 r. mailowo za pośrednictwem Biura Związku – pzball@baseballsoftball.pl  

mailto:pzball@baseballsoftball.pl
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