
Analiza Kompetencji Władz Krajowych Towarzystwa 

dokonana na zebraniu Prezydium ZG PTT w dniu 6 lipca 2013 roku w Krakowie 

dokonana w oparciu o Statut Polskiego Towarzystwa Tanecznego 

w związku  z orzeczeniami i praktykami Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT 

 

Zgodnie ze Statutem PTT ( art. 7 pkt 1) 

Władzami krajowymi Towarzystwa są: 
1) Walny Zjazd; 

2) Zarząd Główny; 

3) Główna Komisja Rewizyjna; 

4) Główny Sąd Koleżeński. 

 

Artykuł 7 

1. Władzami krajowymi Towarzystwa są: 

1) Walny Zjazd; 

2) Zarząd Główny; 

3) Główna Komisja Rewizyjna; 

4) Główny Sąd Koleżeński. 

2. Władzami terenowymi Towarzystwa są: 

1) Walne Zebranie Okręgów; 

2) Zarządy Okręgów; 

3) Komisje Rewizyjne Okręgów, 

4) Sądy Koleżeńskie Okręgów. 

3. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, 

4. Władze Towarzystwa mają prawo uzupełniania swego składu, w miejsce ustępujących członków, do 1/3 liczby 

członków tych władz, wybranych spośród kolejnych ]kandydatów. Uzupełnienia składu dokonuje się spośród 

kolejnych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów w wyborach do tego organu. 

W przeciwnym przypadku Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu zwołuje Walny Zjazd PTT lub Walne Zebranie 

Okręgu, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

5. Uchwały władz Towarzystwa, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków (delegatów) 

6. Głosowanie odbywa się jawnie, przez podniesienie mandatu, przy czym najpierw głosuje się za wnioskiem, następnie 

przeciw niemu, a na końcu liczy się głosy wstrzymujące się. 

7. Na wniosek poparty przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie niejawne. 

8. Wybór władz PTT, odbywa się w głosowaniu niejawnym (tajnym), bezwzględną większością głosów w obecności, 

zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 1 i 2 Statutu. 

Wybór Prezesa Zarządu Głównego i Prezesa Zarządu Okręgu wymaga uzyskania w I głosowaniu 2/3 liczby 

głosów, w stosunku do wszystkich ważnych głosów oddanych głosowaniu. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał w 

głosowaniu wymaganej większości, zarządza się II głosowanie, w którym biorą udział dwaj kandydaci, w drugim 

głosowaniu wybrana zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów. 

Jeżeli w I głosowaniu udział brał tylko jeden kandydat, który nie uzyskał wymaganej większości 2/3 głosów, przed II 

głosowaniem dopuszczalne jest zgłaszanie kolejnych kandydatów. W II głosowaniu wybrana zostaje osoba, która 

uzyska najwięcej głosów (większość głosów jeżeli w II głosowaniu bierze udział jeden kandydat). 

Analiza Statutu wskazuje na: 
a) nadrzędną rolę Walnego Zjazdu (art. 7 pkt 1 z kompetencjami określonymi w art.8. pkt 4 i w art. 25 

pkt.1), 

b) podstawową rolę Zarządu Głównego/Prezydium Zarządu Głównego w okresie między Zjazdami (art. 10 

pkt. 4/art. 11 pkt.1 i w art. 25 pkt.1), 

c) kontrolną rolę Głównej Komisji Rewizyjnej (art. 12), 

d) uzupełniającą rolę Głównego Sądu Koleżeńskiego (art. 13) 

Ad a: 
Artykuł 8 

1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa; może być zwyczajny i nadzwyczajny: 

1) zwyczajny Walny Zjazd może być: 

a) sprawozdawczo-wyborczy, 

b) sprawozdawczy; 

2) zwyczajny Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwołuje Zarząd Główny w końcu kadencji, nie później 

jednak niż w ciągu trzech miesięcy po jej upływie; 

3) zwyczajny Walny Zjazd sprawozdawczy zwołuje Zarząd Główny corocznie, w terminie do 30 kwietnia, 

4) nie zwołanie Walnego Zjazdu w wyżej podanych terminach upoważnia Główną Komisję Rewizyjną do 

zwołania takiego Zjazdu, co może spowodować odwołanie całego Zarządu Głównego i nowe wybory; 

5) nadzwyczajny Walny Zjazd: 

a) zwołuje się w ciągu 90 dni od uchwały Zarządu Głównego z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej 



Komisji Rewizyjnej lub na skutek ustąpienia Prezesa Zarządu Głównego, wybranego przez Walny Zjazd, 

b) obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany; 

6) Walny Zjazd odbywa się z udziałem: 

a) delegatów, jeżeli liczba członków Towarzystwa przekracza 150 osób, 

b) członków zwyczajnych, w przeciwnym przypadku (tj. jeżeli liczba członków Towarzystwa liczy mniej niż 

150 członków); 

7) liczbę delegatów na Walny Zjazd określa uchwałą Zarząd Główny, proporcjonalnie do ogólnej liczby członków 

Towarzystwa; 

8) liczbę delegatów na Walny Zjazd PTT z poszczególnych okręgów, wybiera się w proporcji jeden delegat na 100 

członków PTT w danym Okręgu, 

9) wyboru delegatów na Walny Zjazd, dokonuje się w Okręgach PTT, spośród członków zwyczajnych w 

głosowaniu niejawnym, 

10) delegatom (członkom PTT) Walnego Zjazdu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, zgodnie z 

ograniczeniami Art. 5 i Art. 6 Statutu PTT oraz uczestniczą oni w Walnym Zjeździe z głosem stanowiącym; 

11) przebieg Walnego Zjazdu, określa regulamin Walnego Zjazdu. 

 

2. Walny Zjazd Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa lub uprawniony organ, o czym powiadamia 

delegatów (członków Towarzystwa), przesyłką poleconą na 4 tygodnie przed terminem Zjazdu. 

Zawiadomienie powinno zawierać określenie miejsca Zjazdu, termin pierwszy i drugi, porządek obrad Walnego 

Zjazdu, a ponadto także zawierać informację, gdzie i w jakim terminie będą udostępnione do wglądu materiały 

sprawozdawcze 

i projekt założeń programowych oraz budżetu Towarzystwa na kolejny rok kalendarzowy. 

3. Walny Zjazd jest prawomocny: 

1) w pierwszym terminie przy obecności połowy liczby delegatów (członków); 

2) w drugim terminie, bez względu na liczbę delegatów (członków), 

3) Zjazd w II terminie odbywa się w tym samym dniu i w tym samym miejscu, pół godziny później niż w 

pierwszym terminie. 

 

4. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy: 

1) wybieranie Prezydium Walnego Zjazdu (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza) oraz 

uchwalanie porządku i regulaminu jego obrad; 

2) podejmowanie uchwał programowych Towarzystwa, w tym Statutu PTT i jego zmian; 

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, 

Głównego Sądu Koleżeńskiego i innych, powołanych przez Walny Zjazd komisji oraz udzielanie absolutorium 

władzom Towarzystwa. 

W przypadku nie udzielenia absolutorium, członkowie władz nie mogą dalej pełnić swoich funkcji, a także 

kandydować do władz następnej kadencji; 

4) rozpatrzenie zgłoszonych wniosków przez delegatów i podjęcie stosownych uchwał; 

5) uchwalanie Ordynacji Wyborczej, Regulaminu Walnego Zjazdu, regulaminów: Zarządu Głównego, Głównej 

Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego; 

6) dokonywanie wyboru i odwoływanie Prezesa Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji 

Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego; 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego PTT; 

8) nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa; 

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i zadysponowania jego majątkiem. 

 

Artykuł 25 

1. Prawo interpretacji Statutu i uchwał Walnego Zjazdu przysługuje Walnemu Zjazdowi w czasie jego trwania. Między 

Walnymi Zjazdami prawo to przysługuje Zarządowi Głównemu PTT i Prezydium Zarządu Głównego, między 

posiedzeniami Zarządu Głównego. 

2. Prawo interpretacji regulaminów Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów przysługuje Prezydium Zarządu 

Głównego. 

3. Prawo interpretacji regulaminów Komisji Rewizyjnych przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej. 

4. Prawo interpretacji regulaminów Sądów Koleżeńskich i przepisów dotyczących trybu orzekania przysługuje 

Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu. 

 

Ad b: 
Artykuł 10 

1. Zarząd Główny składa się z: 

1) prezesów zarządów okręgów Towarzystwa, wybranych przez Walne Zebrania Okręgów PTT; 

2) siedmiu członków, wybranych przez Walny Zjazd PTT. 

2. Walny Zjazd, w pierwszej kolejności, wybiera prezesa Zarządu Głównego, a następnie pozostałych sześciu 

członków Zarządu Głównego. 

3. Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu Głównego dziewięcioosobowe Prezydium Zarządu Głównego, 

uwzględniając uprzedni wybór prezesa. 

Skład Prezydium stanowią: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i czterech członków. 

Pierwszeństwo zgłaszania kandydatów na członków prezydium przysługuje nowo wybranemu prezesowi Zarządu 

Głównego. Funkcji prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego PTT nie można łączyć z funkcją prezesa 

Zarządu Okręgu. 

4. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między Zjazdami, zgodnie z uchwalonym przez Walny 



Zjazd regulaminem Zarządu Głównego oraz reprezentuje PTT na zewnątrz. Do jego kompetencji należy działalność 

nie zastrzeżona dla Walnego Zjazdu. 

5. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie w tym 

Prezes Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy 

w roku. 

 

Artykuł 11 

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, bieżącą działalnością PTT kieruje Prezydium Zarządu 

Głównego, na podstawie regulaminu określającego zakres jego obowiązków i uprawnień, uchwalony przez Zarząd 

Główny. 

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje prezes Zarządu Głównego w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej 

niż dwa razy na kwartał. 

 

Artykuł 25 

1. Prawo interpretacji Statutu i uchwał Walnego Zjazdu przysługuje Walnemu Zjazdowi w czasie jego trwania. Między 

Walnymi Zjazdami prawo to przysługuje Zarządowi Głównemu PTT i Prezydium Zarządu Głównego, między 

posiedzeniami Zarządu Głównego. 

2. Prawo interpretacji regulaminów Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów przysługuje Prezydium Zarządu 

Głównego. 

3. Prawo interpretacji regulaminów Komisji Rewizyjnych przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej. 

4. Prawo interpretacji regulaminów Sądów Koleżeńskich i przepisów dotyczących trybu orzekania przysługuje 

Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu. 

 

Ad c: 
Artykuł 12 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, wybranych przez Walny Zjazd. Główna Komisja 

Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zjazdu, powołanym do kontrolowania, przynajmniej 

raz w roku, całokształtu działalności statutowej Towarzystwa, a w szczególności działalności organizacyjnej, 

finansowej i gospodarczej Zarządu Głównego i działających przy nim komisji, na podstawie regulaminu komisji 

rewizyjnych PTT, uchwalonego przez Walny Zjazd, który określa jej zakres uprawnień i obowiązków. 

3. Główna Komisja Rewizyjna na wniosek Zarządu Głównego może przeprowadzać kontrolę okręgów PTT, w 

przypadku bezczynności władz okręgów. 

4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach komisji rewizyjnych 

wszystkich ogniw Towarzystwa, z głosem doradczym. 

 

Ad d: 
Artykuł 13 

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7-9 członków, wybranych przez Walny Zjazd Towarzystwa. Główny Sąd 

Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do: 

1) rozstrzygania spraw spornych i honorowych między członkami Towarzystwa oraz działania członków 

sprzecznych z celami i Statutem PTT lub zasad współżycia społecznego, jeśli jedna ze stron jest członkiem 

władz krajowych Towarzystwa; 

2) rozpatrywania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich, wydanych w I instancji; 

3) udzielania wykładni przepisów dla praktyki orzekania przez sądy koleżeńskie okręgów Towarzystwa. 

3. Tryb postępowania składów orzekających sądów koleżeńskich I i II instancji określa regulamin sądów koleżeńskich. 

4. Główny Sąd Koleżeński może powołać spośród członków okręgowych Sądów Koleżeńskich osoby do składu 

zespołu orzekającego, z tym, że przewodniczącym zespołu musi być członek Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

5. Sądy koleżeńskie mogą nakładać na członków zwyczajnych kary organizacyjne: 

1) upomnienie; 

2) naganę; 

3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres 3-36 miesięcy; 

4) wykluczenie z Towarzystwa. 

6. Sąd Koleżeński obok kar organizacyjnych może orzec karę dodatkową: 

1) obowiązek przeproszenia poszkodowanego; 

2) obowiązek naprawienia szkody; 

3) zakaz pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa na okres 3-36 miesięcy; 

4) zawieszenie w uprawnieniach sędziowskich na okres 3-36 miesięcy; 

5) zakaz brania udziału w imprezach krajowych i zagranicznych, na okres od 3 miesięcy do 1 roku. 

 

Franciszek Witos 

Prezes ZG PTT 

Kraków,  11 lipca 2013 r. 


