
 

 

POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU 

Polish Baseball and Softball Federation 

 
 

KOMUNIKAT 54/2022 
z dnia 30 października 2022 r. 

Polskiego Związku Baseballu i Softballu 
w sprawie zgłoszeń na kandydatów do zespołów w szkoleniowych w kategoriach 

młodzieżowych. 
  
 
Zarząd PZBall informuje o przyjętym stanowisku w sprawie kontynuowania prowadzenia szkolenia 
kadr narodowych przez zespoły szkoleniowe w młodzieżowych kadrach narodowych. 
 
W związku z powyższym: 

1)    Trenerzy posiadający licencję trenerską mogą zgłosić swój akces do udziału w procesie szkolenia 
młodzieżowych kadr narodowych baseballu U12; U15; U18. 

2)   Zainteresowani trenerzy dokonują zgłoszenia w terminie do 6 listopada 2022 roku,  poprzez 
przesłanie na adres mailowy Wiceprezesa ds. baseballu – andrzej.pietrzak@baseballsoftball.pl 
zgłoszenia własnej kandydatury. 

Kandydaci wraz ze zgłoszeniem muszą przesłać oświadczenia: 

a) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, ................................................ (miejscowość i data) Ja niżej podpisany 
.................................................................................................. (imię i nazwisko) zamieszkały 
............................................................................................................ (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem 
osobistym ............................................................... wydanym przez 
...................................................................................................... Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo 
popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Niniejsze oświadczenie składam 
pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" – (Dz .U. z 2016 r., poz. 1137 – tj. z późn. zm.). 
........................................................... (czytelny podpis) 

 
b) Oświadczenie 

Ja, ………………………………………………,  imię i nazwisko nr PESEL………………… oświadczam, iż nie figuruję w 
bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.  
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i mogą być przeze mnie 
udokumentowane. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
................................................... 
Data i podpis składającego oświadczenie 
Pouczenie Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega  odpowiedzialności karnej zgodnie z §233 Kodeksu 
Karnego. 

3)  Po weryfikacji zgłoszeń do wybranych kandydatów zostaną wysłane zaproszenia do złożenia 
stosownych deklaracji. 

 

Do wiadomości       Zarząd PZBall 

Kluby sportowe 
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