
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE Z DNIA 09.01.2023 R.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia: 09.01.2023 r. w formule on-line w składzie:

- Estera Wojciechowska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- Kurt Strubbe
- Gabriela Stuchlik
- Maciej Waliszak
- Marcin Wieruszewski - sekretarz

oraz w części otwartej posiedzenia przy udziale:

- Rafał Grotowski – Prezes PZHT

1. Posiedzenie odbyło się na wniosek: Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej p. Estery 
Wojciechowskiej, z dnia 30.12.2022r. Głównym celem posiedzenia było:
- ustosunkowanie do skarg, nadesłanych do Komisji Rewizyjnej, dotyczących zaległości 
finansowych PZHT, za wykonane prace i umowy.
- hipotetycznej, dużej rotacji pracowników w biurze PZHT,
- informacji w sprawie zmiany firmy obsługującej księgowość PZHT.
- oraz analiza różnic w aktywach spółki Hokej Superliga

2 W części otwartej, na wniosek pana Kurta Strubbe, prezes PZHT pan Rafał Grotowski 
odpowiadał na pytania dotyczące stypendiów trenerskich, wypłaconych  trenerom za rok 
2022. (Jakie były kryteria przyznania, skąd były środki na ten cel, oraz dlaczego nie zostało 
to opublikowane na stronie internetowej?)

3. Ponadto, Prezes PZHT wyjaśnił  sprawy rzekomego, dużego odpływu pracowników z 
PZHT. Z przekazanych informacji wynika, iż zwolnił się jeden pracownik (nadal współpracuje 
z PZHT na zasadzie wolontariatu) oraz jeden pracownik przeszedł na urlop tacierzyński. 
PZHT nie planuje zatrudnienia nowych osób.

4. W kolejnym punkcie prezes PZHT wyjaśnił, że zaległości płatności dla trenerów za 
program: ”Rośnij z hokejem” zostały już uregulowane, wyjaśnił też przyczyny ich opóźnień, 
oraz przyczynę braku wypłaty diet za rok 2021 dla byłych i obecnych członków Komisjii 
Rewizyjnej.

5. Następne pytanie, zadane przez pana Kurta Strubbe dotyczyło dysproporcji w 
rozliczeniach spółki,  w 100% należącej do PZHT: „Hokej Superliga”  w latach 2020/2021



6. Część zamkniętą posiedzenia, Komisja Rewizyjna rozpoczęła od głosowania, na wniosek 
przewodniczącej, pani Estery Wojciechowskiej, nad uchwałą, dotyczącą wyboru nowego 
sekretarza Komisji Rewizyjnej. Wniosek został złożony na podstawie e-maila przesłanego do
członków Komisji Rewizyjnej 2.01.2023r przez Sekretarza Komisji Rewizyjnej, w celu 
weryfikacji jego działalności. Uchwałą nr: 1/2023 z dnia 09.01.2023r. Komisja Rewizyjna 
powierzyła zadanie, dalszego wykonywania funkcji: sekretarza Komisji Rewizyjnej PZHT, 
panu Marcinowi Wieruszewskiemu.

7. Następnie Komisja podjęła Uchwałę nr: 2/2023 z dnia 09.01.2023. Zobowiązującą 
przedstawicieli spółki „Hokej Superliga”, będącej w 100% własnością PZHT do wyjaśnień w 
formie pisemnej w sprawie dużej różnicy aktywów, spółki „Hokej Superliga”  pomiędzy latami:
2020/2021 

8. Komisja Rewizyjna zajęła się sprawami organizacyjnymi.

9. Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej PZHT, odbędzie się w terminie pomiędzy 6-10 
lutego 2023, po uzyskaniu pisemnych odpowiedzi na uchwałę nr 2

10. Spraw nierozstrzygniętych nie pozostawiono

Komisja Rewizyjna, w składzie jak powyżej zobowiązuje Sekretarza PZHT do pisemnego
potwierdzenia zapoznania się z przedstawionym Protokołem (podpis z adnotacją o 
zapoznaniu się z Protokołem, na oryginale Protokołu)

                                 

                                                Protokół sporządził
                                                                         w imieniu Komisji Rewizyjnej PZHT

                                                                     Marcin Wieruszewski - Sekretarz


