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 Sprawozdanie 

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (PTPS) 

z działalności w roku obrotowym 2020 

 

 

I. Informacje wstępne 

Rok 2020 był wyjątkowym na tle dotychczasowej działalności PTPS  z uwagi na 

obostrzenia epidemiologiczne związane z epidemią koronawirusa. Dla zapewnienia 

funkcjonowania PTPS oraz realizacji zamierzeń naukowych za rok 2020, konieczne było 

szersze skorzystanie ze środków porozumienia się na odległość. Dzięki nowoczesnym 

technologiom możliwe było zorganizowanie konferencji naukowej, a także prowadzenie 

bieżącej działalności statutowej PTPS.  

 

II. Władze PTPS 

W 2020 roku miały odbyć się wybory do organów PTPS. Z uwagi na obostrzenia 

sanitarne, zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Członków PTPS oraz dokonanie wyboru 

władz okazało się jednak niemożliwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – 

Prawo o stowarzyszeniach (art. 10 ust. 1f), jeśli kadencja władz stowarzyszenia upływa w 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, podlega ona 

przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej 

niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Z powyższych powodów, w 2020 roku nie wybrano nowych członków organów PTPS. Walne 

Zgromadzenie Członków PTPS, na których przeprowadzone zostaną wybory Prezesa, 

członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, odbędzie się w 2021 roku.  

Skład organów przez cały 2020 roku przedstawiał się następująco:  

Zarząd PTPS w 2020 roku 

Prezes Paweł Sowisło  

Prezes Honorowy prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc 

Wiceprezes Romana Troicka-Sosińska 

Sekretarz Angelika Zwierzyńska - Chlebowska 

Skarbnik Paweł Kokot 

Członek Magdalena Kędzior 
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Komisja Rewizyjna PTPS w 2020 roku 

Prezes Grzegorz Dorożalski 

Członek Piotr Jóźwiak 

Członek Hilary Nowak 

 

III. Walne Zebranie Członków PTPS 

Walne Zebranie Członków PTPS w 2020 roku nie odbyło się z uwagi na obostrzenia 

sanitarne oraz przedłużenie kadencji organów na mocy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.  

Planowane jest zorganizowanie Walnego Zebrania w 2021 roku, przy użyciu środków 

porozumienia się na odległość, na pomocą platformy umożliwiającej realizację prawa głosu 

na potrzeby podjęcia uchwał oraz wyboru władz PTPS.  

 

IV. Merytoryczna działalność PTPS w 2020 roku 

21. Konferencja naukowa 

„Prawne problemy nurkowania”  

Najważniejszym wydarzeniem w działalności PTPS w 2020 roku była 21. konferencja 

naukowa pod tytułem „Prawne problemy nurkowania”. Z uwagi na obowiązujący stan 

epidemii, wydarzenie odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy Clickmeeting, 

a konferencja została nagrana. Obsługę techniczną zapewniono z siedziby Kancelarii 

Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski w Poznaniu.  

Konferencję otworzył Prezesa PTPS adwokat Paweł Sowisło. Następnie oddano głos 

prof. dr hab. dr h.c. Andrzejowi J. Szwarcowi, który sprawował opiekę merytoryczną, 

prowadził konferencję oraz moderował dyskusje. Po przedstawieniu zasad technicznych 

organizacji konferencji, przystąpiono do wygłoszenia referatów. Przed każdym z wystąpień, 

Pan Profesor Andrzej J. Szwarc przedstawiał sylwetkę naukową każdego z prelegentów oraz 

tematykę referatów. 

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty: 

Adwokat Paweł Sowisło Istota i formy uprawiania nurkowania  

oraz jego formy organizacyjne 

Radca prawny Krzysztof Bochiński   Międzynarodowe, europejskie i krajowe 

unormowania w dziedzinie nurkowania 
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Dr hab. inż., prof. AMW Adam Olejnik 

Dr hab. n.med., prof. AMW Piotr 

Siermontowski 

Problematyka definiowania zakresu poszukiwań 

podwodnych w toku postępowania 

przygotowawczego 

Dr hab. prof. AMW Adam Olejnik Problematyka oględzin podwodnego miejsca 

znalezienia zwłok (ofiary przestępstwa) 

Dr hab. n.med., prof. AMW Piotr 

Siermontowski 

Pośmiertne i przyżyciowe opinie w sprawach 

wypadków nurkowych 

Dr n.med. Jarosław Krzyżak Zdrowotne kwalifikacje do uprawiania 

nurkowania rekreacyjnego i zawodowego 

Dr hab. prof. UŁ i UM Rafał Kubiak Odpowiedzialność karna za wypadki związane z 

nurkowaniem 

Dr hab. prof. UŁ Jan Kulesza Odpowiedzialność karna za przestępne 

nieudzielenie pomocy w nurkowaniu 

Dr Bartłomiej Gadecki Kontrowersje wokół odpowiedzialności karnej za 

nielegalne poszukiwanie zabytków pod wodą 

Adwokat dr Tomasz Strugalski Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki 

związane z nurkowaniem 

 

Po zakończeniu obrad, podsumowania dokonał prof. dr hab. dr h.c. Andrzej 

J. Szwarc, a konferencję zamknął adwokat Paweł Sowisło. 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony prawników, jak 

i przedstawicieli środowiska nurkowego. W wydarzeniu wzięło udział 45 uczestników, 

łączących się zarówno z całej Polski, jak i z zagranicy. Tematyka oraz wysoki poziom 

merytoryczny konferencji spotkały się z dużym uznaniem uczestników oraz prelegentów.  

Szczegółowe link do nagrania, sprawozdanie z przebiegu Konferencji naukowej, 

sylwetki naukowe prelegentów oraz streszczenia referatów znajdują się na stronie 

ww.ptps.info.  

Wygłoszone referaty oraz inne materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane jako 

pozycja 21 w serii „Sport i prawo” – trwają prace nad wydaniem tej publikacji.  

 

Inne działania PTPS 

W 2020 roku członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTPS byli autorami 

następujących publikacji z zakresu problematyki prawno-sportowej: 
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Prof. dr  hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc był autorem następujących publikacji:  

1. Sportowe prawo karne, [w:] Agnieszka Liszewska, Jan Kulesza (red.), Pro dignitate 

legis et maiestate iustitiae – Ksiega Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin 

Profesora Witolda Kuleszy, Łódź 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 

978-83-8142-749-4 

2. ¿Se debe criminalizar el dopaje en el deporte? [w:] Javier de Vicenta Remesal i inni 

(red.), Libro-Homenaje al Prof. Dr. Dr. H.c. mult. Diego Manuel Luzón Peña, Barcelona 

2021, w druku Der sog. Sportbetrug als eine Straftat, [w:] Thomas Ragenfus i inni 

(red.). 

3. „Der sog. Sportbetrug als eine Straftat”, [w:] Thomas Regenfus (red.), Festschrift für 

Prof. Dr. Klaus Vieweg, Erlangen, 2021.  

4. Wielka Encyklopedia Prawa, tom: Prawo sportowe (współredaktor: Eligiusz Krześniak), 

publikacja przygotowana do druku.  

 

Ponadto, Prof. dr  hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc był autorem następujących recenzji: 

 

1. Recenzja w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Leszkowi Wieczorkowi, 2020, 

2. Recenzja (rekomendacja): Paweł Daniluk (red.), Reforma prawa wykroczeń, tom 1, 

Warszawa 2019, ss. 675, ISBN 978-83-8158-313-8 oraz tom 2, Warszawa 2020, ss. 

762, ISBN 978-83-8198-418-8, Wydawnictwo C.H.Beck – Instytut Nauk Prawnych 

PAN, kandydujących do nagrody naukowej Wydziału i Nauk Humanistycznych i 

Społecznych PAN w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego,  

3. Recenzja wydawnicza: Rafał Kubiak, Agnieszka Liszewska, Prawo medyczne dla 

fizjoterapeutów, Warszawa 2020, Wydawnictwo C.H.Beck, ss. 453, 2020,  

4. Recenzja wydawnicza: Anna Demenko, Przestępstwa popełniane wypowiedzią, 

Warszawa 2020, Wydawnictwo C.H.Beck, 16.09.2020.  

Pan Jakub Sobczyk – radca prawny, członek PTPS jest autorem rozdziału „Umowa 

sponsoringu w e-sporcie” w publikacji pod nazwą "E-Sport. Prawne aspekty" wydawnictwa 

Wolters Kluwer. 

Zarząd zachęca, aby członkowie PTPS informowali o czynnym udziale 

w konferencjach prawno-sportowych, publikacjach, czy innych aktywnościach w tej 

dziedzinie.  

V. Członkowie PTPS w 2020 roku 

W 2020 roku uporządkowano dokumentację członków PTPS, co umożliwiło 

zweryfikowanie zaległości składkowych oraz podjęcie kroków zmierzających do 
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uregulowania zaległości składkowych przez członków PTPS lub podjęcia decyzji o 

wykreśleniu niektórych członków z uwagi na niewywiązywanie z obowiązku, jakim jest 

uiszczanie składek.  

Już podczas posiedzenia Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 1 października 

2020 roku z powodu zaległości składkowych za lata 2016 – 2020 zdecydowano o skreśleniu 

z listy członków 27 osób.  

Do pozostałych członków, w listopadzie 2020 roku, przesłano informacje 

o konieczności uregulowania zaległości składkowych za poprzednie lata lub przypomnienia 

o uiszczeniu bieżącej składki. Na skutek wezwań, zaległości uregulowało 36 członków.  

W 2020 roku przyjęto trzech nowych członków PTPS, natomiast dwóch członków 

wykreślono z powodu śmierci.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku do PTPS należy 82 członków.  

    

VI. Sprawy majątkowe PTPS w roku obrotowym 2020 

Stan majątkowy PTPS odzwierciedla sprawozdanie finansowa za rok 2020, 

obejmujące wprowadzenie do sprawozdania, bilans Polskiego Towarzystwa Prawa 

Sportowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek zysków i strat za okres 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020. 

W 2020 roku roczna składka członkowska wynosiła niezmiennie 50,00 złotych, 

podobnie jak w latach poprzednich.  

Za 2020 roku składkę uiściło 52 członków, w łącznej kwocie 2.600 złotych.  

W 2020 roku Zarząd uporządkował kwestie zaległości składkowych poprzez 

wykreślenie członków zalegających z ich uiszczeniem od 2017 roku oraz wezwanie 

pozostałych członków do uregulowania składek zaległych oraz składki bieżącej. Na skutek 

wezwania, 36 członków uregulowało zaległości.  

 

VII. Obsługa kancelaryjna i księgowa PTPS  w 2020 roku 

W 2020 roku zmianie uległ adres PTPS z: ul. 28 czerwca 1956 r., nr 231 lok. 239 

Poznań, 61 – 485 Poznań na adres - ul. Robocza 40, Poznań. Zmiana została 

odzwierciedlona w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
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W związku ze zmianą siedziby, dokumentacja oraz księgozbiór zostały przeniesione 

oraz obecnie znajdują się pod nowym adresem.  

Nieprzerwanie od dnia 1 lutego 2013 roku, na podstawie umowy z dnia  

12 lutego 2013 roku, pod względem finansowo-rachunkowym Towarzystwo jest obsługiwane 

przez Musiał Sowisło & Topolewski Audit Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 

VIII. Promocja PTPS w 2020 roku 

Założona w 2018 roku strona internetowa pod adresem www.ptps.info nadal działa 

oraz spełnia oczekiwaną funkcję. Zamieszczone na niej treści są pomocne nie tylko dla 

członków PTPS, lecz także osób zainteresowanych działalnością naukową Towarzystwa czy 

tematyką prawa sportowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ptps.info/
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Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 

przyjęto uchwałą Zarządu nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku;  

podpisy złożono w trybie obiegowym 

 

 

………………………………………… 

Andrzej J. Szwarc 

Prezes Honorowy 

 

 

………………………………………… 

Paweł Sowisło 

Prezes 

 

 

………………………………………… 

Romana Troicka-Sosińska 

Wiceprezes 

 

………………………………………… 

Angelika Zwierzyńska - Chlebowska 

Sekretarz 

 

 

………………………………………… 

Paweł Kokot 

Skarbnik 

 

 

………………………………………… 

Magdalena Kędzior 

Członek 

 


