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POSIEDZENIE ZARZĄDU 
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE 

11/10/2022 ROKU 
 

W dniu 11/10/2022 r. hybrydowo, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Hokeja na 
Trawie (w dalszej części Zarząd PZHT). Posiedzenie otworzył Prezes PZHT Rafał Grotowski, który 
przywitał wszystkich przybyłych, nikt z Członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia 
posiedzenia. Prezes PZHT poprosił Michała Walkowiaka o sporządzenie protokołu z Posiedzenia 
Zarządu PZHT. 
 
Sprawdzona została lista obecności, na podstawie której stwierdzono, że Zarząd zdolny jest do 
podejmowania uchwał. 
 
W zebraniu uczestniczyło 8 członków zarządu. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
(nieobecni: Piotr Wilkoński, Magdalena Antoniewicz). Dodatkowo byli obecni goście: Anna 
Kaczmarek, Estera Wojciechowska. 
 
Planowany jest następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie poprawności jego zwołania.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.  
4. Omówienie spraw finansowych związku 
5. Przedstawienie rozliczenia programu promocji turnieju w Wałczu – Pani Anna 

Kaczmarek 
6. Sprawy bieżące. 
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zamknięcie posiedzenia Zarządu. 

 
Odp. 
 
Przyjęcie porządku obrad.  
 
W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 osób. 
 
Oddano - 8 głosów za, 0 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw. 
 

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu.  

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 osób. 
 
Oddano - 8 głosów za, 0 - głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.  
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Omówienie spraw finansowych związku. 

Głos zabrała Pani Anna Kaczmarek. Przedstawiła podsumowanie minionych trzech kwartałów oraz 

przewidywane wydatki w ostatnim kwartale. 

Głos zabrała Pani Magdalena Nazaret i poruszyła kwestię przyspieszenia zwracania kosztów delegacji, 

w tym delegacji sędziowskich. Pani Anna Kaczmarek poinformowała, jak wygląda system płatności w 

związku.  

 

Przedstawienie rozliczenia programu promocji turnieju w Wałczu. 

Pani Anna Kaczmarek przedstawiła szczegóły rozliczenia programu promocji na turniej – Mistrzostwa 
Europy w hokeju 5-cio osobowym w Wałczu. 
 
 
Sprawy bieżące. 

Głos zabrał Prezes Zarządu. 

- opowiedział o spotkaniu z Olimpijczykami, które odbyło się w piątek 7 października. Spotkanie 
zostało pozytywnie odebrane przez osoby biorące udział w wydarzeniu jak i przez osoby ze 
społeczeństwa hokejowego. 

- poruszony został temat Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbyło się 30 września. 

Podjęta została dyskusja w sprawie z rekomendacją udzieloną Piotrowi Wilkońskiemu do 
kandydowania do Zarządu Światowej Federacji Hokeja na Trawie.  

Wolne głosy i wnioski. 
 
Wniosek formalny złożył Paweł Siegel.  
Wstrzymanie się z wycofaniem rekomendacji do czasu wygaśnięcia terminu do zakwestionowania 
uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
 
Zamknięcie posiedzenia Zarządu 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad i niezgłoszeniu innych wniosków Sekretarz Generalny PZHT 
zakończył posiedzenie. 

(właściwe podpisy na oryginale) 


