
Sprawozdanie 
 

 

z działalności Komisji Rewizyjnej  

Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego  

z działalności w roku obrotowym 2019  

 

 

W 2019 roku Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego 

funkcjonowała  w następującym składzie: 

 

prezes             -  Grzegorz Dorożalski  

członek           -  Hilary Nowak  

członek  -  Piotr Jóźwiak 

  

We wskazanym wyżej okresie Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego 

funkcjonował:  

1. od 1 stycznia 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku w składzie: 

prezes   - Andrzej J. Szwarc 

wiceprezes - Romana Troicka-Sosińska 

sekretarz - Angelika Zwierzyńska - Chlebowska 

skarbnik - Paweł Kokot 

członek - Magdalena Kędzior 

2. od 30 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w składzie: 

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. 

 

 Działalność Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i Zarządu w okresie 

sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w zakresie działań 

statutowo – organizacyjnych obejmuje XV Walne Zebranie Członków PTPS, które odbyło się 

w dniu 29 czerwca 2019 roku w Poznaniu, dokonując oceny działalności  Towarzystwa w  2018 

roku,  podejmując uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa za 

okres kadencja i za rok obrotowy 2018 oraz w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 

2018. Ponadto przyjęto rezygnację pana profesora Andrzeja J. Szwarca z funkcji Prezesa 

Zarządu Towarzystwa i wybrano pana mecenasa Pawła Sowisło na zwolnioną funkcję.  

W uznaniu zasług położonych dla utworzenia i działalności Towarzystwa Walne Zebranie 

przyznało panu profesorowi Adrzejowi J. Szwarcowi tytuł Honorowego Prezesa Polskiego 

Towarzystwa Prawa Sportowego. 

 W zakresie  merytorycznej działalności statutowej PTPS w okresie sprawozdawczym 

należy wskazać na jubileuszową XX Konferencję Naukową PTPS, zorganizowaną w Poznaniu 

w dniach 28 i 29 czerwca 2019 roku, z udziałem prelegentów zagranicznych z Niemiec, Rosji 

i Turcji,  której tematem było Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście 

kształtowania się polskiego prawa sportowego, a także aktualne problemy i aktywność 

w  dziedzinie prawa sportowego w Polsce i w niektórych innych państwach.  



W czasie Konferencji zostały wygłoszone referaty opracowane przez siedemnastu autorów. 

Owocem Konferencji jest dwudziesta publikacja serii wydawniczej PTPS „Sport i prawo” 

wydana pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja J. Szwarca. W sfinansowaniu wydawnictwa, 

oprócz środków własnych PTPS, Zarząd Towarzystwa pozyskał wsparcie Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

   

 Komisja Rewizyjna poddała badaniu bilans, rachunek zysków i strat oraz informację 

dodatkową – tworzące sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2019, zgodnie 

z postanowieniami Statutu oraz przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o  rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz dokumentację źródłową. Sprawozdanie 

finansowe zostało opracowane przez profesjonalny podmiot – Kancelarię Adwokatów 

i  Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą 

w  Poznaniu. Rzetelność oraz poprawność merytoryczna i formalna badanych dokumentów nie 

budzi wątpliwości. 

  

 W roku sprawozdawczym 2019 przychody Towarzystwa z działalności statutowej 

wyniosły 44.416,78 zł, w tym 3.030,00 zł stanowiły wpływy ze składek członkowskich. 

Wydatki na działalność statutową, poniesione przez Towarzystwo w tym okresie wynoszą 

19.238,11 zł. Komisja stwierdza, że poniesione wydatki nie budzą   zastrzeżeń i zostały 

dokonane w sposób celowy.  Zarząd kierował się zasadą optymalnego doboru metod i  środków 

służących osiągnięciu założonych celów, gospodarował posiadanymi środkami oszczędnie 

z  zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych wydatków.  

 

 W tej sytuacji Komisja Rewizyjna w pełni akceptuje sprawozdanie Zarządu Polskiego 

Towarzystwa Prawa Sportowego z działalności oraz sprawozdanie  finansowe Zarządu 

obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i wnioskuje do Walnego Zebrania 

Członków o podjęcie uchwał zatwierdzających wymienione sprawozdania, a także  udzielającej 

absolutorium Zarządowi Towarzystwa z wykonania statutowych obowiązków zarówno 

w składzie osobowym w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2019r. jak i w składzie osobowym 

w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2019r.. 

 

 

Prezes  

Komisji Rewizyjnej 

 

 

Grzegorz Dorożalski 

 

 

Członek Komisji Rewizyjnej     Członek Komisji rewizyjnej 

 

 

      Hilary Nowak                                                                         Piotr Jóźwiak 

 

  

 

 

 


