
Sprawozdanie 
 

 

z działalności Komisji Rewizyjnej  

Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego  

za okres  od 1 stycznia do 31 grudnia  2020 roku 

 

 

W okresie sprawozdawczym   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 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 2020 roku do 31 grudnia 2020  w zakresie działań statutowo – 

organizacyjnych, na skutek ograniczeń wywołanych epidemią została w znaczący sposób 

ograniczona. Nie odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków w celu zatwierdzenia 

działalności Towarzystwa za rok 2019. W tym okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 1 października 2020 roku poświęcone przygotowaniom 

do przeprowadzenia XXI Konferencji naukowej. Posiedzenie to odbyło się przy 

wykorzystaniu środków  elektronicznej komunikacji zdalnej.  W tym okresie Zarząd podjął 

działania porządkujące sprawy osobowe Towarzystwa weryfikując listy członkowskie oraz 

ustalając zaległości w opłatach składek członkowskich.   

 Z działań merytorycznych w okresie sprawozdawczym została zorganizowana XXI 

Konferencja Naukowa poświęcona prawnym problemom nurkowania. Na program Konferencji 

złożyły się referaty dziewięciu autorów. Dorobek Konferencji jest przedmiotem przygotowań 

do wydania kolejnego tomu serii wydawniczej Towarzystwa Sport i Prawo. Konferencja odbyła 

się w dniu 19 grudnia 2020 roku przy użyciu elektronicznej techniki porozumiewania się na 

odległość. Znakomita organizacja Konferencji w tej formie stanowi niewątpliwą zasługę 

Zarządu. 

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

dodatkową – tworzące sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2020, 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 2020 przychody Towarzystwa z działalności statutowej 

wyniosły 4.850,00 zł i w całości stanowiły wpływy ze składek członkowskich. Wydatki na 

działalność statutową, poniesione przez Towarzystwo w tym okresie wyniosły 11.675,60 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. Działania 

porządkujące sprawy osobowe doprowadziły do skreślenia z listy członków 27 osób oraz 

spowodowały uregulowanie zaległości składkowych przez 36 członków Towarzystwa. Na 

dzień 31 grudnia 2020 roku Towarzystwo liczy 82 członków.  

 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 2020 roku i wnioskuje do Walnego Zebrania 

Członków o podjęcie uchwał zatwierdzających wymienione sprawozdania, a także  udzielającej 

absolutorium Zarządowi Towarzystwa z wykonania statutowych obowiązków  za rok 2020. 

 Komisja zwraca uwagę, że uzyskany w okresie sprawozdawczym za składek 

członkowskich przychód odpowiada mniej więcej równowartości  rocznych składek od 

wszystkich członków. Dokładnie 82 x 50,00 zł daje kwotę 4.100,00 zł. Biorąc pod uwagę 

szczupłość uzyskiwanych tą drogą środków  Komisja Rewizyjna ponawia propozycję złożoną 

już w 2019 roku o rozważenie podjęcia uchwały o podwyższeniu rocznej składki 

członkowskiej. Obowiązująca składka została uchwalona 22 lata temu. Komisja rekomenduje 

ustalenie tej składki na poziomie minimum  100,00 zł rocznie. 

  

 

  

 

 

Prezes  

Komisji Rewizyjnej 

 

 

Grzegorz Dorożalski 

 

 

Członek Komisji Rewizyjnej     Członek Komisji rewizyjnej 

 

 

      Hilary Nowak                                                                         Piotr Jóźwiak 

 

  

 

 

 


