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 Sprawozdanie 

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (PTPS) 

z działalności w kadencji 2017 – 2021 

 

 

I. Informacje wstępne 

W latach 2017 do 2021 PTPS nadal prowadziło działalność naukową. Była to 

kadencja wyjątkowa, bowiem w 2019 roku PTPS obchodziło jubileusz 30-lecia powstania 

oraz nieprzerwanej działalności.  

Każdego roku w trakcie trwania tej kadencji odbywały się konferencje naukowe, 

cieszące się niesłabnącym uznaniem wśród prawników, sportowców, działaczy sportowych. 

Po każdej konferencji publikowano kolejną pozycję z serii wydawniczej „Sport i prawo”.  

 

II. Władze PTPS w latach 2017 - 2021 

Zarząd obecnie kończącej się kadencji został wybrany podczas XIII Walnego 

Zebrania Członków PTPS, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku. Kadencja miała 

zakończyć się w 2020 roku, jednakże z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne związane z 

epidemią koronawirusa oraz ustawowe wydłużenie kadencji organów stowarzyszeń, 

zebranie wyborcze członków PTPS odbywa się dopiero w 2021 roku.  

W 2019 roku nastąpiła zmiana w Zarządzie na stanowisku Prezesa PTPS. Uchwałą 

XV Walnego Zebrania Członków PTPS z dnia 29 czerwca 2019 roku przyjęto rezygnację 

Andrzeja J. Szwarca z pełnienia funkcji Prezesa. Do końca bieżącej kadencji władz PTPS, 

która upływa w 2020 roku, funkcję Prezesa objął Paweł Sowisło. Zmiana została ujawniona 

w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisem z dnia 22 listopada 2019 roku.  

Skład organów w kadencji 2017 – 2021 przedstawiał się następująco: 

Zarząd PTPS:  

Prezes Andrzej J. Szwarc (od 28 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2019 roku) 

Paweł Sowisło (od 29 czerwca 2019 roku) 

Wiceprezes Romana Troicka-Sosińska 

Sekretarz Angelika Zwierzyńska - Chlebowska 

Skarbnik Paweł Kokot 

Członek Magdalena Kędzior 
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Komisja Rewizyjna PTPS:  

Prezes Grzegorz Dorożalski 

Członek Piotr Jóźwiak 

Członek Hilary Nowak 

 

III. Merytoryczna działalność PTPS w latach 2017 – 2021 

 

W latach 2017 do 2021 odbyły się następujące konferencje naukowe PTPS: 

 

− 18. konferencja naukowa – Kryminalizacja dopingu w sporcie, 28 czerwca 2017 roku, 

ENEA Stadion, Poznań,  

− 19. konferencja naukowa - Problemy ruchu olimpijskiego w polskim prawie, 6 czerwca 

2018 roku, Centrum Olimpijskie (siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego) 

Warszawa,  

− 20. konferencja naukowa - Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście 

kształtowania się polskiego prawa sportowego, 28-29 czerwca 2019 roku, Collegium 

Minus, Poznań,  

− 21. konferencja naukowa – Prawne problemy nurkowania, 19 grudnia 2020 roku, 

Poznań, konferencja w trybie zdalnym przy użyciu platformy Clickmeeting.  

 

Materiały z każdej z powyżej wskazanych konferencji, znajdują się na stronie 

internetowej PTPS (http://www.ptps.info/, zakładka: Konferencje PTPS).  

 

Po każdej konferencji publikowano kolejną pozycję z serii wydawniczej „Sport 

i Prawo”, wydanej ze środków własnych PTPS, nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje 

Sp. z o.o. Obecnie w przygotowaniu jest 21. książka, stanowiąca materiał po ostatniej 

konferencji naukowej.  

 

IV. Członkowie PTPS w latach 2017 do 2021  

W 2020 roku uporządkowano dokumentację członków PTPS, co umożliwiło 

zweryfikowanie zaległości składkowych oraz podjęcie kroków zmierzających do 

uregulowania zaległości składkowych przez członków PTPS lub podjęcia decyzji o 

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

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

 

V. Obsługa kancelaryjna i księgowa PTPS 

W okresie od 2017 do 2020 roku dwukrotnie zmianie uległ adres PTP. Obecnie 

siedziba mieści się pod adresem: ul. Robocza 40, Poznań. Zmiana została odzwierciedlona 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. Znajduje się tam dokumentacja oraz księgozbiór PTPS.  

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. 

 

VI. Promocja PTPS w 2020 roku 

W 2018 roku została strona internetowa pod adresem www.ptps.info, która 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 kadencji 2017 – 2021  

przyjęto uchwałą Zarządu nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku;  

podpisy złożono w trybie obiegowym 

 

 

………………………………………… 

Andrzej J. Szwarc 

Prezes Honorowy 

Prezes  

w okresie od 28 czerwca 2017 roku  

do 29 czerwca 2019 roku 

 

 

………………………………………… 

Paweł Sowisło 

Prezes  

od 29 czerwca 2019 roku 

 

 

………………………………………… 

Romana Troicka-Sosińska 

Wiceprezes 

 

………………………………………… 

Angelika Zwierzyńska - Chlebowska 

Sekretarz 

 

 

………………………………………… 

Paweł Kokot 

Skarbnik 

 

 

………………………………………… 

Magdalena Kędzior 

Członek 

 


