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Załącznik  

do uchwały ZG PTT 
Nr 51/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. 

 

 

Zasady udziału członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego we współzawodnictwie 

sportowym innym niż organizowane przez PTT 

 

 - mając na uwadze potrzebę zachowania jednolitości i spójności współzawodnictwa 

sportowego w sporcie tanecznym oraz zasady etycznego postępowania członków Polskiego 

Towarzystwa Tanecznego,  

- uznając, że nadrzędnym celem jest postępowanie zgodne z duchem fair play, służące 

rozwojowi i propagowaniu sportu tanecznego będącego częścią światowego 

współzawodnictwa organizowanego i prowadzonego przez World Dance Sport Federation  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego, działając w oparciu o art. 10 ust. 4 

Statutu PTT uchwala, co następuje: 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin określa w szczególności: 

1) rodzaje zawodów, w których zabroniony jest udział członków zwyczajnych PTT;  

2) zasady i tryb wyrażania zgody na udział członków Polskiego Towarzystwa 

Tanecznego we współzawodnictwie innym niż organizowane przez PTT; 

3) tryb postępowania oraz rodzaje sankcji w przypadku stwierdzenia udziału członka 

PTT we współzawodnictwie innym niż organizowane przez PTT bez wymaganej 

zgody. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) PTT, Towarzystwie lub Stowarzyszeniu – rozumie się przez to Polskie 

Towarzystwo Taneczne; 

2) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Główny PTT; 

3) zawodniku – rozumie się przez członka zwyczajnego PTT biorącego udział we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PTT; 



2 
 

4) zawodach nieuznawanych przez PTT – rozumie się przez to współzawodnictwo 

sportowe inne niż organizowane przez PTT, tj. zawody oraz turnieje organizowane 

na terytorium Polski przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż PTT i nie będące 

członkami wspierającymi PTT; 

5) decyzji – rozumie się przez to rozstrzygnięcie/uchwałę w przedmiocie rozpoznania 

wniosku zawodnika. 

 

§ 2. 

1. Zakazany jest udział zawodnika w zawodach nieuznawanych przez PTT, z zastrzeżeniem 

§ 3. 

 

2. Udział zawodnika w zawodach nieuznawanych przez PTT lub udział w tych zawodach z 

naruszeniem warunków decyzji, o której mowa w § 16 wywołuje skutki określone w § 17. 

3. Zarząd może określić, w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej PTT, 

wykaz zawodów nieuznawanych przez PTT. 

 

§ 3. 

1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych ważnym interesem zawodnika, dobrymi 

obyczajami oraz zasadami obowiązującymi w sporcie, dopuszcza się zawodnika w 

zawodach nieuznawanych przez PTT. 

2. Udział zawodnika w zawodach nieuznawanych przez PTT wymaga uzyskania zgody 

Zarządu Głównego PTT podjętej w formie uchwały. 

3. Warunki oraz tryb wyrażania zgody, o której mowa w ust. 2 określają przepisy 

Regulaminu. 

 

Rozdział II 

Zasady i tryb wyrażania zgody na udział zawodnika w zawodach nieuznawanych przez 

PTT 

 

§ 4. 

1. Zawodnik zamierzający wziąć udział w zawodach nieuznawanych przez PTT wnosi do 

Zarządu wniosek o wyrażenie zgody na udział w tych zawodach. 

2. Wniosek zawiera: 
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1) imię i nazwisko zawodnika, a w przypadku pary tanecznej imiona i nazwiska 

zawodników; 

2) nazwę zawodów, ze wskazaniem terminu i miejsca ich rozgrywania; 

3) nazwę organizatora zawodów; 

4) rodzaj tańca, w którym planowany jest udział zawodnika; 

5) adres do doręczeń oraz adres e-mail i nr telefonu kontaktowego. 

3. Wniosek może dotyczyć wyłącznie jednych zawodów. W przypadku większej ilości 

zawodów wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej ilości wniosków. 

4. Wniosek powinien zostać złożony w siedzibie Zarządu najpóźniej na 30 dni przed dniem 

rozpoczęcia zawodów. 

5. Dopuszcza się złożenie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. 

6. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym dotarł on do siedziby Zarządu. 

7. Wniosek złożony z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 4 pozostawia się bez 

rozpoznania, co jest równoznaczne z brakiem zgody na udział w zawodach. 

8. Zarząd może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 5. 

1. Zarząd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku, gdy od dnia wpłynięcia wniosku do planowanej daty odbycia posiedzenia 

Zarządu pozostaje więcej niż 14 dni, dopuszcza się podjęcie przez Zarząd decyzji z 

wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Zarząd może upoważnić Prezydium Zarządu Głównego PTT do podejmowania decyzji w 

jego imieniu.  

 

§ 6. 

1. Rozpoznanie wniosku i wydanie decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody bądź odmowy 

wyrażenia zgody na udział w zawodach nieuznawanych przez PTT powinno nastąpić w 

terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

2. W przypadku, gdy rozpoznanie wniosku następuje na posiedzeniu Zarząd zawiadamia 

wnioskodawcę, umożliwiając mu udział w posiedzeniu i wypowiedzenie się w 

przedmiocie wniosku. Zawiadomienie wnioskodawcy następuje za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Nieobecność wnioskodawcy nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu wniosku. 
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§ 7. 

1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku następuje po przeprowadzeniu narady, chyba, że 

rozpoznanie wniosku następuje w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

2. Uchwała Zarządu zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy 

członkowie Zarządu zostali poinformowani o trybie podejmowania uchwały.  

4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół odzwierciedlający przebieg głosowania. 

Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. a w przypadku, o którym 

mowa w § 5 ust. 2, członkowie Zarządu biorący udział w podejmowaniu decyzji. 

5. W przypadku podjęcia decyzji w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2 podpisanie protokołu 

przez członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu decyzji następuje na 

najbliższym posiedzeniu Zarządu 

 

§ 8. 

1. Podejmując uchwałę w przedmiocie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na udział 

zawodnika w zawodach nieuznawanych przez PTT Zarząd kieruje się względami 

słuszności, szczególnym interesem wnioskodawcy, a także interesem i dobrym imieniem 

Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 

2. Podejmując decyzję Zarząd bierze pod uwagę postawę wnioskodawcy, jego 

dotychczasowe osiągnięcia sportowe, a także motywy, jakimi kieruje się wnioskodawca. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwrócić się do organizatora 

zawodów, w których zawodnik zamierza wziąć udział, o przekazanie dodatkowych 

informacji o systemie współzawodnictwa, charakterze zawodów oraz innych informacji 

uznanych za potrzebne do rozpoznania wniosku. 

4. Brak informacji, o których mowa w ust. 3, nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu wniosku. 

 

§ 9. 

1. Decyzja w przedmiocie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na udział zawodnika w 

zawodach nieuznawanych przez PTT ma charakter uznaniowy i nie jest decyzją w 

rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2. Zarząd zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu niezwłocznie po podjęciu decyzji. 

Decyzja może zostać zakomunikowana wnioskodawcy także z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
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3. Decyzję podpisuje Prezes Zarządu. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, wnioskodawca otrzymuje informację o treści 

decyzji ze wzmianką o sposobie jej podjęcia oraz wyniku głosowania. Po sporządzeniu 

decyzji i podpisaniu jej przez Prezesa Zarządu jest ona przekazywana wnioskodawcy.  

5. Na wniosek zawodnika Zarząd sporządza uzasadnienie decyzji, zawierające motywy 

rozstrzygnięcia oraz okoliczności, które Zarząd wziął pod uwagę wydając decyzję. 

6. Uzasadnienie doręcza się zawodnikowi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego 

sporządzenie. 

 

§ 10. 

Zarząd wydaje decyzję: 

1) wyrażającą zgodę na udział zawodnika w zawodach nieuznawanych przez PTT, 

albo 

2) odmawiającą wyrażenia zgody na udział zawodnika w zawodach nieuznawanych 

przez PTT 

 

§ 11. 

Decyzja zawiera: 

1) oznaczenie organu wydającego decyzję; 

2) datę i miejsce wydania decyzji, a w przypadku gdy decyzja zapada z 

wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – 

wzmiankę o tej okoliczności; 

3) rozstrzygnięcie wraz ze wskazaniem zawodów, których dotyczy; 

4) informację o przysługujących wnioskodawcy środkach odwoławczych; 

5) podpis Prezesa Zarządu; 

 

§ 12. 

1. Decyzja wchodzi w życie i staje się wykonalna z dniem, w którym została 

zakomunikowania wnioskodawcy z wykorzystaniem środków bezpośredniego 

komunikowania się na odległość. 

2. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od PTT, zakomunikowanie decyzji stronie 

jest niemożliwe, decyzja staje się wykonalna z chwilą umieszczenia informacji o decyzji 

na stronie internetowej PTT. 
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3. Niezależnie od okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zarząd przekazuje decyzję 

wnioskodawcy listem pocztowym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

Rozdział III 

Postępowanie odwoławcze 

 

§ 13. 

1. Od decyzji Zarządu wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania do 

najbliższego Walnego Zjazdu w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja została 

zakomunikowana wnioskodawcy. 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który jest zobowiązany do umieszczenia 

informacji o złożonym odwołaniu w materiałach przesyłanych delegatom. 

3. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.  

4. Przewodniczący Walnego Zjazdu lub inna osoba prowadząca obrady przedstawia sprawę 

oraz złożone odwołanie.  

5. Po zakończeniu odczytywania orzeczenia oraz odwołania, a także po ewentualnym 

wysłuchaniu zainteresowanych osób Przewodniczący zarządza przeprowadzenie 

głosowania.  

6. Walny Zjazd może: 

1) utrzymać w mocy decyzję albo, 

2) uchylić decyzję. 

7. Uchylenie decyzji może nastąpić wyłącznie z przyczyn, gdy została ona wydana z 

rażącym naruszeniem przepisów statutu lub regulaminów wewnętrznych, mogącym mieć 

istotny wpływ na rozstrzygnięcie wniosku. 

 

Rozdział IV 

Skutki wydania decyzji 

 

§ 14. 

1. W przypadku wydania decyzji pozytywnej zawodnik ma prawo do wzięcia udziału w 

zawodach objętych wnioskiem. 

2. W przypadku zmiany okoliczności powodujących, że decyzja staje się bezprzedmiotowa, 

np. zmiana organizatora zawodów, zmiana terminu lub miejsca odbywania się zawodów, 

decyzja nie wywołuje skutków.  
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§ 15. 

W przypadku wydania decyzji negatywnej zawodnik nie ma prawa do wzięcia udziału w 

zawodach objętych wnioskiem. 

 

Rozdział V 

Skutki udziału w zawodach nieuznawanych przez PTT 

 

§ 16. 

1. Udział zawodnika w zawodach nieuznawanych przez PTT bez wymaganej decyzji lub 

udział w tych zawodach z naruszeniem warunków decyzji wywołuje skutki określone w 

Regulaminie. 

2. Za naruszenie warunków decyzji uznaje się: 

1) udział w zawodach nieuznawanych przez PTT innych, niż objętych decyzją 

pozytywną; 

2) udział w zawodach nieuznawanych przez PTT pomimo wydania decyzji 

negatywnej. 

3. Ponoszenie skutków określonych w Regulaminie nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach PTT, w 

szczególności określonych w regulaminie sądów koleżeńskich. 

 

§ 17. 

1. Udział w zawodach nieuznawanych przez PTT bez wymaganej decyzji, jak również 

naruszenie warunków decyzji skutkuje [może skutkować] pozbawieniem zawodnika 

możliwości udziału w zawodach organizowanych przez PTT lub z upoważnienia PTT 

przez inny podmiot.  

2. O ukaraniu zawodnika zakazem, o którym mowa w ust. 1 orzeka właściwy sąd koleżeński 

na wniosek Zarządu. 

3. Powzięcie przez Zarząd wiadomości o fakcie i okolicznościach naruszenia warunków 

decyzji lub udziale zawodnika w zawodach nieuznawanych przez PTT bez wymaganej 

decyzji stanowi podstawę do zastosowania przez Zarząd środka zapobiegawczego w 

postaci tymczasowego zakazu udziału przez zawodnika w zawodach organizowanych 

przez PTT lub z upoważnienia PTT przez inny podmiot. 
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§ 18. 

1. W sytuacji, o której mowa w § 17 ust. 3 Zarząd podejmuje uchwałę, w której określa 

rodzaj i kategorię zawodów, w których niedopuszczalny jest udział zawodnika, jak 

również okres obowiązywania środka zapobiegawczego. 

2. Środek zapobiegawczy obowiązuje nie dłużej niż do dnia wydania prawomocnego 

orzeczenia przez sąd koleżeński. 

3. Uchwała może być podjęta z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość. 

4. Przed podjęciem uchwały w sprawie nałożenia środka zapobiegawczego Zarząd informuje 

zawodnika o terminie, w którym ma być podjęta uchwała oraz umożliwia zawodnikowi 

zajęcie stanowiska w sprawie. Stanowisko musi być przekazane zarządowi w formie 

pisemnej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały. 

5. Niezajęcie stanowiska nie stoi na przeszkodzie podjęciu uchwały. 

6. Przepisy § 12 i § 13 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 19. 

1. Zarząd niezwłocznie przekazuje informację o zakazie zawodnikowi oraz osobom 

odpowiedzialnym za organizację zawodów, których zakaz dotyczy. 

2. Informacja o zakazie udziału w zawodach stanowi podstawę do odmówienia zawodnikowi 

prawa udziału w zawodach przez osoby upoważnione do podjęcia takiej decyzji zgodnie z 

właściwymi przepisami dla danych zawodów. 

3. Odmowa udziału w zawodach nie podlega zaskarżeniu i nie przysługują od niej żadne 

środki odwoławcze. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20. 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zawodnika lub interesem Polskiego 

Towarzystwa Tanecznego Zarząd może zmienić lub uchylić uchwałę, o której mowa w § 

18 ust. 1. 

2. Zmiana lub uchylenie uchwały może nastąpić na wniosek zawodnika lub z urzędu. 

 

§ 21. 

Przepisy Regulaminu wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 


