
Sprawozdanie 
 

 

z działalności Komisji Rewizyjnej  

Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego  

za okres kadencji  2017 - 2020  

 

 

Trzyletnia kadencja Komisji Rewizyjnej (§ 11 ust. 3 Statutu P{TPS)  objęła lata 

kalendarzowe i obrotowe 2018, 2019 i 2020 

W okresie kadencji  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   - Andrzej J. Szwarc 

wiceprezes - Romana Troicka-Sosińska 

sekretarz - Angelika Zwierzyńska - Chlebowska 

skarbnik - Paweł Kokot 

członek - Magdalena Kędzior 

do 29 czerwca 2019 roku oraz 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. 

począwszy od 30 czerwca 2019 roku 

 Działalność Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i Zarządu w okresie 

sprawozdawczym  w zakresie działań statutowo – organizacyjnych, na skutek ograniczeń 

wywołanych epidemią objęła XV Walne Zebranie Członków Towarzystwa podsumowujące 

działalność Towarzystwa w roku 2018. Rok 2019 nie był przedmiotem obrad   Walnego 

Zebrania Członków,  zatem ten rok nie został formalnie rozliczony i zatwierdzony. Został 

objęty obradami XVI Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, zwołanego na dzień  29 

kwietnia 2021 roku wraz z rozliczeniem i zatwierdzenie roku 2020 oraz  całej kadencji 2017-

2020.  

 Z działań merytorycznych w okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane trzy 

konferencje naukowe, w tym XX jubileuszowa podsumowująca niejako działalność 

Towarzystwa od momentu jego powstania. Udało się również wydać w formie wydawnictwa z 

serii Sport i Prawo materiały z dwóch tych Konferencji, a materiały z trzeciej, która odbyła się 

pod koniec ubiegłego roku są na zaawansowanym etapie procesu wydawniczego. 

 Działania Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji stanowią sumę jej działalności 

określonej w sprawozdaniach obejmujących 2018, 2019 i 2020 rok. 

 Wnioski zawarte w tych sprawozdaniach wskazują na prawidłową realizację zadań 



statutowych Zarządu w poszczególnych latach, a tym samym w okresie całej kadencji. Dotyczy 

to zarówno realizacji zadań statutowo-organizacyjnych jak i merytorycznych, a także 

zarządzaniem zasobami  majątkowymi Towarzystwa. Na szczególne uznanie zasługuje 

przeprowadzenie konferencji naukowej z wykorzystaniem elektronicznych technik 

porozumiewania się odległość. W ten sposób, mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych 

nie ustała merytoryczna działalność Towarzystwa. 

 Biorąc wskazane wyżej okoliczności pod uwagę  Komisja Rewizyjna rekomenduje 

Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres kadencji 

i udzielenia Zarządowi oraz wszystkim jego członkom absolutorium z wykonania obowiązków 

w tym okresie.    

 

 

Prezes  

Komisji Rewizyjnej 

 

 

Grzegorz Dorożalski 

 

 

Członek Komisji Rewizyjnej     Członek Komisji rewizyjnej 

 

 

      Hilary Nowak                                                                         Piotr Jóźwiak 

 

  

 

 

 


