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ORZECZNIE
GŁowNEGo sĄDLr KOLEZENSKIEGO

POLSKIEGO TOWARZYST1ryA TANECZNEGO
rv sprawie

JANL]SZ BIAŁY PRZECIWKO ZARZĄDCIwI GŁow}{EMU PTT,
REPREZENTOWANEMU PRZEZ PREZESA ZG PTT FRANCTSZKAWITOSA

GłÓvr.ny Sąd Koleżeński I instancji *.składzie:

przewodniczący - Stanisław Smoroń
protokolant - Małgorzata Szyda
członek - Waldemar Wielgosz

Na posiedzeniu rł'Krakorvie, w dniu 7Ż naja 2013r. r'v sprawie Janusz BiĄ przeciwko
Zarządowi Cłór.vnenru PTT, reprezentołvanemu przez Prezesa ZG PTT Franciszka Witosa o uchylenie
uclrwał Zc PTT nr 33-58/2s13, po przeanalizowaniu sprarł-'v i r'vysfuchaniu slrony skarĘcej. orzeka:

Uchwały ZG PTT Nr 33_5812013 podjęte został3'' Z naruszeniern ustarv:

Prawo o Sto\ł'arz}rszeniach -
{art. ó, pkt ] ') I ' Twarzenie stłłwarz\łszeń przyjmtłit1cych zasarłę hezwzgłędnega
posłuszeł?stvya ich członków wrsbec v,ładz stotvarz-vszenia.fest zakazune.
2. lvikaga nie wołna zmłłszać dłł udzicłłu u} stow{tłzy,szełłi?.ł ł'ł.łh cgrcłniczcłć .iego pr{łuĄ}a

do w*ystątrlieni{ł ze sto1rćłrzvszenicł' fuikt nie moze ponosić ujełnnych nrłstępst'w Z pOw*adL!
pr zynał e zno ś c i do s t o*y Gr Zy s z e ni ą ał b o p a z ł s t tłtł łsnia sł łłz cł rl i łłl.

Statutu PTT -
(razdz. Iii, arJ. 6. pkt 1.\ Człtsne k Tłłv^arzjłsfwa ftril pr{nł}o: (podpunkt 7 ) przynałeżno,ści do
inn,-ch stolłarzyszeń krajłltł,vclł, zagraniczn.vch i międzynarodow7,ch, o podobnym praliłu
dzicilałnośti,"
(razdz. iV. ań. 13. pkt 5. i ó') 5. Sądy ko'leżeńskie magą nckładcłć ntł członkólł,
nł,v c z łłj łry c k kar.v o r g łł n i z a tyj n e :

}) upołnnienie:
2) naganę;
3} zalrieszenie łł prav,ach członkav'skich łłrł łskł'es 3-3ó rłłiesięc3,;
4) wykluczenie z Towtłrzystya.

6. Sąd Koleżeński łłbok kłsr organizat:j1jwcłz moze Orzec ktrę dodatkrnłą:
ł i o b ov, i ctz e k pr z e pr o s z e ni a p o s z ko cłov, ane ga :

2 ) o b ow iąz e k nrspr alł i e ni a s zko tly ;
3} zakłłz pełnienia-funkłji v,e v,tadzach Tcswar4;shvą łzrs okres 3-36 miesięcy;
4) zav,ieszertie v' tłpru*_nienictłłł sędziau,.łkich na łkres 3-36 łniesięcy:
5) zakaz hrania udziłłłu w imprezacl'ł krr;jowych i zapy"anicznycłł' na łłkłes od 3 miesięcy
do ! roku,

(Art. 18' pkt 3.) 7-ąkres kołnpetencji' tłprawnień i rsbowiązków orclz lryh działankł Sądu
Kalezeńskiego okre,śła regułamin sądó*- kolezeńskicł'l PTT łłchv,alony przez
{l.clny Zjazd PTT.



(rozdz. X" art" 25. pkt 4.) Pral.yo interpretacji regtłłałninów Sc1dołu Kolezeńskicłł
i przepisółv dotyczc1cych trybu orzekunic przysłłłguje cłółł,nełnlł Sądo**i Kolęzenskiemtł.

Regulaminu Zarządu Głównego PTT -
($6, pkt 33") Do kompetencji ZG PTT nałeĘ pc;dejmowanie uchlłał i dec"v-zji łł,e v,sz}:stkich
spralłacl'l, wynikająq.,'cłł ze stątutu PTT, nie zasłrzezon.vcłt da kłłmpetełlcji inątch org*nów
Towarzystw,cł.

otaz z przekroczeniem kompetencji Zarząóu Główrrega i naruszęnięm statutowych
kompetencji Sądu KoleŹeńskiego.

Główny Sąd Koleżeński orzeka, że uchwaĘ 33-58/2013 z dnia 2$.04.2013 są nieważne
i orzeka zadośćuczynienie w fłrmie przeprosin zarcitszczonych na stronie glówniej PTT
lwłrv.taniec.pl rv terminie 3 dni od daty otrz;'mania.

orzeczenie podlega opublikow'aniu na stronie głów'nej PTT wxlł.taniec.pl.

Uzasxdnienie

Na podstawie Praw'a o stcwarzyszęniach' Statutu PTT i Regulaminu GSK jedynym
ciałem w'ładnym ogtaniczać pralva członkowskie (karaĆ) jest Sąd Koleżeński PTT.

Zarząó rrchr.ł'alając uchwał.v jest zobowiązany do przestrzegania prawa
(Prar.lo o stowarzyszeniach, Statut PTT, Regrrlamin Zatząóu GłÓnnegcl PTT. Regulamin Sądu
KoleŻeńskiego PTT). a w sprawach doĘczących ukarania członka zw1czajnego kierołvaĆ
wnioski do SądÓrv Kolezeńskich, a nie orzekać o rvinie r,v składzie Prezydium lrrb Zarządu.

W tak waż*ej sprawie dotyczącej człanków PTT orzekanie w dniu 22 maja 2013 r.
odbyło się bez obecnoŚci Prezesa Franciszka Witosa lub w-yznaczonego przedstawiciela
ZG pTT. Swiadcą' to o lekcew'aŻącym stosunku do organu statutowego jalrim jest Głónny
Sąd Koleżeński i proiładzonych spraw człr:nkÓw PTT.

Pouczenie:

Na pow-ł'zsze orzeczenie prz3'-sługuje strononr odr.vołanie do sądu ll-instancji rł'terminie 7 dni
oddnia otrz-Ym&nie orzeczenia z uzasadnieniem. zgadnie z $ 37" pkt 1. Regulaminu Sądow
Kolezeńskich PTT.

Przetvodnicząc1 składtr orzekajacego CSKk',ki


