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Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/09/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT z
dnia 05 września 2014 roku.

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

TYTUŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. [PODSTAWY PRAWNE PTT]
1. Polskie Towarzystwo Taneczne, zwanego dalej „PTT”, jest stowarzysze-niem
kulturalno-sportowym, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszego sta-tutu
(dalej w treści jako STATUT). STATUT określa podstawowe zasady organizacji i
działania PTT, prawa i obowiązki członków oraz władz PTT. Zasady organizacji
współzawodnictwa sportowego, uzyskania klas tanecz-nych, uprawnień
sędziowskich oraz wymogów dla kadry instruktorów i trenerów określają odrębne
przepisy PTT.
2. Terenem działalności PTT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego
władz krajowych – miasto Kraków.
3. PTT jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
Osobowość prawną mogą posiadać Okręgi PTT. Zgodę na uzyskanie oso-bowości
prawnej udziela Zarząd Główny. W wypadku odmowy udzielenia zgody zarząd
Okręgu PTT może odwołać się do Walnego Zjazdu PTT.
4. Okręgi PTT posiadające osobowość prawną działają w oparciu o STATUT.
5. Władze krajowe używają pieczęci okrągłych PTT.
6. Każdy Okręg PTT używa pieczątek, podłużnych lub okrągłych, z nazwą
PTT i adresem.
7. PTT może posiadać emblemat i odznakę organizacyjną.
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8. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, PTT może
prowadzić działalność także poza granicami kraju.
9. PTT może prowadzić działalność gospodarczą. Zasady jej prowadzenia określa
uchwała Walnego Zjazdu, podjęta na wniosek Zarządu Głównego.

Artykuł 2. [WYRÓŻNIENIA HONOROWE I PUBLIKACJE PTT]
1. PTT może posiadać własne wyróżnienia honorowe. Rodzaje wyróżnień i tryb ich
nadawania ustalają: STATUT oraz regulaminy uchwalone przez władze PTT.
2. PTT może wydawać literaturę fachową, czasopisma i biuletyny oraz za-kładać i
prowadzić strony i inne formy publikacji w mediach elektronicz-nych.

Artykuł 3. [WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA PTT]
1. PTT może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych
samych lub podobnych celach i zadaniach lub współpracować z ta-kimi
organizacjami.
2. PTT współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w zakre-sie
popularyzowania sportowego tańca towarzyskiego i innych form ta-necznych.

TYTUŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA PTT

Artykuł 4. [CELE PTT I ICH REALIZACJA]
1. Celem PTT jest:
1) upowszechnianie ruchu
kulturalno – oświatowej;

tanecznego

poprzez

prowadzenie

działalności

2) organizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach tanecz-nych;
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3) wspólna praca jego członków nad rozwojem ruchu tanecznego, zgodnie ze
STATUTEM i uchwałami programowymi Walnych Zjazdów PTT, oraz
uchwałami Zarządu Głównego;
4) upowszechnianie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego i
sportowego ruchu tanecznego, w celu stałego podnoszenia jego pozio-mu;
5) dążenie do zrzeszenia i integrowania wszystkich osób związanych z tańcem a
także sympatyków tego ruchu;
6) oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenia po-ziomu
kultury i obyczajowości życia codziennego i form towarzyskich oraz rozwijanie
aktywności społecznej, zamiłowań, wrażliwości kultu-ralnej i artystycznej;
7) rozwijanie uzdolnień taneczno-muzycznych dzieci, młodzieży i doro-słych,
pogłębianie zamiłowań do sztuki tanecznej oraz aktywne uczest-niczenie w
działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej;
8) reprezentowanie sportowego tańca towarzyskiego i innych form ta-necznych
wobec organów i instytucji centralnych oraz na forum mię-dzynarodowym;
9) ochrona praw i interesów członków, w tym także zrzeszonych podmio-tów;
10) organizowanie, propagowanie i popularyzację tańca jako formy ruchu,
rehabilitacji, motywacji, wypoczynku i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych;
11) organizowanie, propagowanie i popularyzowanie tańca jako formy ru-chu,
motywacji, wypoczynku i stylu życia w klubach, szkołach tańca i innych
obiektach, w których prowadzona jest działalność sportowa, oświatowa,
kulturalna, zdrowotna i rekreacyjna.
2. PTT realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowywanie i propagowanie kierunków rozwoju tańca;
2) organizowanie całokształtu działań ruchu tanecznego oraz wynikającej z niego
problematyki;
3) upowszechnianie i popularyzację tańca, drogą propagowania jego walo-rów
kulturowych, sportowych, estetycznych, rekreacyjnych i zdrowot-nych;
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4) współdziałanie i współpracę w zakresie realizacji celów statutowych z
organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, zarówno krajowymi jak
i zagranicznymi oraz międzynarodowymi, a także organami samorządu
i Państwa oraz utworzonymi przez nie podmiotami;
5)

organizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach tanecz-nych,
poprzez organizowanie turniejów tanecznych, konkursów, prze-glądów,
festiwali i zawodów sportowych o zasięgu krajowym i między-narodowym oraz
krajowych i międzynarodowych turniejów tańca rangi mistrzowskiej;

6)

powoływanie i odwoływanie w trybie odrębnych regulaminów, egzaminatorów oraz kwalifikatorów współzawodnictwa sportowego i sę-dziów
tańca;

7) wyznaczanie standardów usług w tańcu i w ruchu tanecznym oraz certyfikowanie podmiotów zajmujących się prowadzeniem szkoleń;
8) prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w dziedzinie tańca wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych;
9) kultywowanie i propagowanie tradycji i osiągnięć ruchu tanecznego
w Polsce;
10) gromadzenie i upowszechnianie fachowej informacji i dokumentacji
z dziedziny tańca, oraz gromadzenie archiwaliów tanecznych;
11) prowadzenie działalności wydawniczej;
12) prowadzenie wymiany osobowej z zagranicą;
13) wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej i gospodarczej członków PTT, w
zakresie realizacji jego celów;
14) podnoszenie poziomu moralnego i etycznego członków, podkreślające-go
szlachetność współzawodnictwa tanecznego;
15) propagowanie zasad rzetelnego działania, etyki zawodowej i uczciwości w działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i gospodarczej swoich
członków,
16) bieżące i stałe analizowanie, w ramach dostępnych środków, we współpracy z
członkami PTT, uwarunkowań działalności podmiotów zrzeszonych w PTT,
celem optymalizacji i ułatwienia im prowadzonej działalności, mieszczącej się
w celach statutowych. Okresowe organi-
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zowanie zebrań, zjazdów i kongresów w celu omówienia problemów
związanych z prowadzeniem przez te podmioty działalności związanej z
tańcem i wypracowanie rozwiązań korzystnych dla całego środowiska
tanecznego;
17) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie ustawodawstwa oraz
polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej do-tyczących
interesów członków PTT, a także reprezentowanie interesów środowiska
tanecznego na zewnątrz;
18) wydawanie przepisów wewnętrznych PTT, normujących zasady reali-zacji
ww. celów.
3. PTT opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, co nie wyklu-cza
zatrudniania pracowników do prowadzenia spraw PTT.
4. Dla zapewnienia środków finansowych PTT może prowadzić działalność
gospodarczą, korzystać z dotacji, darowizn, składek członkowskich, zapi-sów,
dochodów z majątku stowarzyszenia, spadków, ze składek publicz-nych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

TYTUŁ III
CZŁONKOWIE

Artykuł 5. [RODZAJE CZŁONKOSTWA]
1. Polskie Towarzystwo Taneczne zrzesza:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
2. Członkiem PTT mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym PTT.
3. Pełnoletnia osoba fizyczna, zostaje pełnoprawnym członkiem PTT po upływie 12
miesięcznego okresu próbnego. Okres próby rozpoczyna bieg od dnia podjęcia
uchwały Zarządu o przyjęciu członka. W okresie próby członkowi nie przysługują
bierne i czynne prawo wyborcze.
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4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatel-stwo
polskie lub cudzoziemiec:
1) pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) małoletnia w wieku 16–18 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych;
3) małoletnia poniżej lat 16 za zgodą przedstawicieli ustawowych.
5. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Okręgu PTT, na podsta-wie
złożonej pisemnej deklaracji. Zarząd Okręgu PTT z ważnych powodów może
odmówić przyjęcia osoby w poczet członków. Od decyzji odmownej przysługuje
odwołanie w terminie 14 dni od jej otrzymania do Zarządu Głównego.
6. Opłaty składki nowo przyjęty członek zwyczajny dokonuje w terminie 14 dni od
daty podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków.
7. Członek PTT wykluczony z PTT prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu
Koleżeńskiego (dalej w treści jako GSK) może ponownie ubiegać się o
członkostwo PTT po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o
wykluczeniu.
8. Członek zwyczajny należy do określonego Okręgu PTT. Członek może ko-rzystać
z czynnego i biernego prawa wyborczego tylko w jednym Okręgu
PTT.
9. Tytuł honorowy „Członka honorowego” może zostać nadany pełnoletniej osobie
fizycznej, posiadającej wybitne zasługi dla rozwoju ruchu taneczne-go i realizacji
celów PTT. Tytuł „Członka honorowego” nadaje Walny Zjazd PTT na wniosek
Zarządu Głównego lub Zarządu Okręgu PTT.
10. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna
zainteresowana realizacją celów PTT i opłacająca składkę człon-kowską.
11. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd Okręgu PTT lub Zarząd
Główny, na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do PTT. Opłaty składki
nowoprzyjęty członek wspierający dokonuje w terminie 14 dni od dnia przyjęcia w
poczet członków. Członek wspierający może organizować i prowadzić działalność
obejmującą cele statutowe.
12. Członkowie wspierający należą organizacyjnie do właściwego ze względu na
swoją siedzibę lub teren działania Okręgu PTT.
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13. Członek wspierający będący osobą prawną działa poprzez swojego przedstawiciela. Nie może pełnić funkcji przedstawiciela osoby prawnej, będącej
członkiem wspierającym, kto wskutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zo-stał
wykluczony z PTT, albo został zawieszony w prawach członka. Zakaz
sprawowania funkcji obowiązuje przez okres 3 lat od dnia wykluczenia z PTT lub
do czasu zakończenia okresu zawieszenia.
14. Członkiem PTT nie może być osoba, która została skazana prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w
artykułach od 197 do 211a Kodeksu karnego.

Artykuł 6. [PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA]
1. Członek zwyczajny PTT ma prawo:
1)

wybierać i być wybieranym do wszystkich władz PTT. Zapis ten nie dotyczy
członka pełniącego funkcję we władzach innej ogólnopol-skiej organizacji o
identycznych lub podobnych celach działania, nie będącej członkiem
wspierającym PTT,

2)

uczestniczenia w pracach PTT, organizowanych szkoleniach i innych
formach działania, wynikających z realizacji celów statutowych;

3)

otrzymywania wyróżnień honorowych i innych świadczeń PTT, zgodnie z
odpowiednimi regulaminami;

4)

zgłaszania opinii, wniosków i postulatów, dotyczących działalności
PTT;

5)

posiadania legitymacji członkowskiej oraz odznaki organizacyjnej;

6)

przynależności do innych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych
i międzynarodowych, o podobnym profilu działalności;

7)

zaskarżania uchwał organów PTT.

2. Małoletni członek zwyczajny, który nie ukończył 16 roku życia; członek honorowy
i wspierający, którzy jednocześnie nie są członkami zwyczajny-mi - posiadają
wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czyn-nego i biernego prawa
wyborczego;
3. Członek zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień STATUT-u PTT, uchwał władz krajowych PTT i
właściwych władz okręgowych;
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2) aktywnego uczestniczenia w pracach PTT, realizacji jego celów statuto-wych i
programów działania;
3) etycznego i koleżeńskiego postępowania, zgodnego z zasadami współ-życia
społecznego wobec innych członków;
4) terminowego opłacania składek członkowskich.

Artykuł 7. [USTANIE CZŁONKOSTWA]
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
1) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa skierowa-nego do
Zarządu Okręgu, do którego należy członek lub Zarządu Głównego;
2) wykluczenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu PTT, z powodu
nieopłacenia składki członkowskiej w terminie 3 miesięcy od dnia wymagalności;
3) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT lub Sądu Koleżeńskiego Okręgu, w przypadku narusze-nia
zasad STATUTU, nieprzestrzegania uchwał i regulaminu lub dzia-łania na
szkodę PTT;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za popełnienie
przestępstwa, o którym mowa w art. art. od 197. do 211a. Kodeksu kar-nego –
automatycznie z dniem uprawomocnienia się orzeczenia;
5) zakończenia likwidacji PTT lub jego rozwiązania;
6) ubezwłasnowolnienia lub utraty praw publicznych – z dniem uprawo-mocnienia
się orzeczenia;
7) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspiera-jącego.
2. Osoba, która została ponownie przyjęta w poczet członków PTT nabywa bierne i
czynne prawo wyborcze na tych samych zasadach co członek przy-jęty po raz
pierwszy.
3. Członka można zawiesić lub wykluczyć z PTT z powodu przynależności
do innych organizacji o podobnych lub identycznych celach działania i
uczestniczenia w organizowanej działalności tych podmiotów, które zo-stały przez
Zarząd PTT uznane za działające na szkodę PTT.
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TYTUŁ IV
WŁADZE PTT
Rozdział I
ZASADY OGÓLNE
Artykuł 8. [WŁADZE PTT]
1. Władzami krajowymi PTT są:
1)
2)
3)
4)

Walny Zjazd;
Zarząd Główny;
Główna Komisja Rewizyjna;
Główny Sąd Koleżeński.

2. Władzami Okręgu PTT są:
1)
2)
3)
4)

Walne Zebranie Okręgu;
Zarząd Okręgu;
Komisja Rewizyjna Okręgu,
Sąd Koleżeński Okręgu.

3. Kadencja władz PTT trwa cztery lata, i rozpoczyna się z dniem powołania
członków organu przez Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wybor-czy, a
kończy z dniem wyboru przez Zwyczajny Walny Zjazd Sprawoz-dawczoWyborczy, członków władz następnej kadencji. W wypadku gdy Walny Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy odbywa się, niezależnie od przy-czyn, w okresie
krótszym, odpowiedniemu skróceniu ulega także kadencja pozostałych władz, oraz
delegatów na Walny Zjazd.
4. Członkowie poszczególnych władz PTT powoływani są na okres wspólnej
kadencji danego organu. Mandat członka władz PTT wygasa z upływem kadencji
organu, niezależnie od tego kiedy, został on powołany na jego członka. Mandat
członka władz PTT wygasa również w przypadku nieu-dzielenia mu absolutorium.
Nieuzyskanie absolutorium uniemożliwia kandydowanie do władz następnej
kadencji.
5. Członek władz PTT może zostać w każdym czasie odwołany przez Walny Zjazd
PTT z ważnych powodów.
6. Osoby pełniące funkcję we władzach innej ogólnopolskiej organizacji o
identycznych lub podobnych celach działania, nie będącej członkiem wspierającym
PTT, nie mogą być członkiem władz PTT, ani kandydować na stanowisko we
władzach PTT.
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7. W wypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 6 powyżej, mandat wy-nikający
z powołania do władz PTT, wygasa z dniem naruszenia.
8.

Uchwały władz PTT, o ile STATUT nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co naj-mniej
połowy członków (delegatów); przy czym za obecnego uważa się także członka
biorącego udział w telekonferencji lub wideokonferencji.

9.

Członkowie organów PTT mogą zostać poinformowani o terminie posie-dzenia
oraz porządku obrad korespondencyjnie: listownie, przesyłką pole-coną lub drogą
elektroniczną. W wypadku poinformowania drogą elektro-niczną wymagane jest
potwierdzenie odbioru przesyłki.

10. Organy PTT, z wyłączeniem Walnego Zjazdu i Walnego Zebrania Okręgu PTT
mogą podejmować uchwały głosując korespondencyjnie: listownie, przysyłką
poleconą, lub drogą elektroniczną.
11. Głosowanie odbywa się jawnie, przy czym najpierw głosuje się za wnio-skiem,
następnie przeciw niemu, a na końcu liczy się głosy wstrzymujące się.
12. Na wniosek poparty przez co najmniej połowę obecnych uprawnionych do
głosowania przeprowadza się głosowanie niejawne.
13. Decyzje władz PTT, w szczególności podjęte uchwały oraz decyzje związa-ne z
koniecznością ponoszenia przez PTT wydatków, wymagają dla swej ważności
formy pisemnej.

Rozdział II
[WALNY ZJAZD]

Artykuł 9. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą PTT. W sprawach, w których STATUT nie
określa właściwości władz PTT, podejmowanie uchwał należy do Wal-nego
Zjazdu.
2. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się na podstawie regulaminu zatwier-dzonego
przez członków na Walnym Zjeździe.
3. Na wniosek poparty przez co najmniej połowę obecnych uprawnionych do
głosowania przeprowadza się głosowanie niejawne.
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4. Głosowanie odbywa się jawnie, przez podniesienie mandatu, przy czym najpierw
głosuje się za wnioskiem, następnie przeciw niemu, a na końcu li-czy się głosy
wstrzymujące.
5. Powyższe ustalenia nie dotyczą wyborów do władz PTT, w których głoso-wanie
odbywa się zawsze w sposób niejawny.
6. Walny Zjazd może w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością gło-sów,
przerwać obrady, pod warunkiem wskazania terminu i miejsca wznowienia. Nie
można przerwać obrad Walnego Zjazdu więcej niż trzy razy. Po wznowieniu
wydaje się mandaty uprawnionym delegatom, któ-rzy przybyli na Walny Zjazd.
7. Walny Zjazd może być:
1) zwyczajny sprawozdawczo-wyborczy,
2) zwyczajny sprawozdawczy,
3) nadzwyczajny.

Artykuł 10. [ZWYCZAJNY WALNY ZJAZD]
1. Zwyczajny Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwołuje Zarząd Głów-ny, nie
później niż do 31 maja roku kalendarzowego, w którym następuje upływ kadencji.
2. Zwyczajny Walny Zjazd sprawozdawczy zwołuje Zarząd Główny corocz-nie, w
terminie do 31 maja.
3. Niezwołanie Walnego Zjazdu w wyżej podanych terminach upoważnia Główną
Komisję Rewizyjną do zwołania takiego Zjazdu i umieszczenia w porządku obrad
wniosku o odwołanie członków Zarządu Głównego.
4. O zwołaniu Walnego Zjazdu PTT Zarząd Główny lub uprawniony organ
powiadamia delegatów, przesyłką poleconą lub drogą elektroniczną na co najmniej
3 tygodnie przed terminem Zjazdu. W wypadku poinformowania drogą
elektroniczną wymagane jest potwierdzenie odbioru przesyłki.
5. Zawiadomienie o zwołaniu Zjazdu i treść zawiadomienia podlegają opublikowaniu na internetowej stronie PTT lub właściwego Okręgu PTT, w terminie
wyżej określonym. Zawiadomienie powinno zawierać określenie miejsca Zjazdu,
termin pierwszy i drugi, porządek obrad Walnego Zjazdu, a ponadto zawierać
informację, gdzie są udostępnione do wglądu materia-
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ły sprawozdawcze i projekt założeń programowych oraz budżetu PTT na
kolejny rok kalendarzowy.
6. Materiały sprawozdawcze oraz projekty, o których mowa w ust. 5. powyżej powinny
być opublikowane na stronie internetowej PTT/Okręgu PTT i do-stępne w biurze
Zarządu, najpóźniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

Artykuł 11. [NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD]
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest w celu podjęcia uchwał w sprawach
leżących w kompetencji Walnego Zjazdu wymagających nie-zwłocznego
załatwienia pomiędzy Walnymi Zjazdami: Zwyczajnym Spra-wozdawczym lub
Sprawozdawczo-Wyborczym.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy wyrażonej w uchwale;
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek złożony na podstawie uchwał Zarządów co najmniej 50%+1
Okręgów;
4) na wniosek 1/3 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zjeź-dzie.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd odbywa się najpóźniej w terminie do 6 tygo-dni od
podjęcia decyzji o jego zwołaniu. Decyzja o zwołaniu Nadzwyczaj-nego Walnego
Zjazdu powinna zostać podjęta nie później niż w terminie 10 dni od dnia
zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek składa się na piśmie w Biurze Zarządu.
Wniosek może zostać złożony korespondencyjnie: listow-nie, przysyłka poleconą,
lub drogą elektroniczną. W wypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną
wymagane jest potwierdzenie odbioru prze-syłki.
4. W wypadku niezwołania Walnego Zjazdu w wyżej podanych terminach art. 10.
ust.3. stosuje się odpowiednio.
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla któ-rych został
zwołany. Art. 10. ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
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Artykuł 12. [DELEGACI]
1. Prawo do udziału w Walnym Zjeździe mają : delegaci wybrani na Walnych
Zebraniach Okręgów PTT, z głosem stanowiącym, oraz z głosem dorad-czym:
członkowie ustępujących władz krajowych nie będący delegatami, członkowie
honorowi i osoby zaproszone przez Zarząd Główny na pod-stawie uchwały tego
organu.
2. Walny Zjazd może odbyć się z udziałem delegatów, jeżeli liczba członków PTT
przekracza 150 osób, a odbywa się z udziałem delegatów, jeżeli liczba członków
PTT przekracza 800 osób. Jeżeli liczba członków PTT nie przekracza 150 osób,
Walny Zjazd odbywa się wyłącznie z ich udziałem.
3. Delegatem może zostać wybrany pełnoprawny członek PTT.
4. Delegat (członek) nie może być reprezentowany przez pełnomocnika.
5. Liczbę delegatów na Walny Zjazd PTT z poszczególnych okręgów, wybiera się w
proporcji: jeden delegat na 80 zwyczajnych członków PTT w danym Okręgu. Dla
celów ustalenia ilości delegatów, liczbę zwyczajnych członków PTT w okręgu
zaokrągla się w górę do pełnej osiemdziesiątki. Wyboru delegatów na Walny
Zjazd, dokonuje się w okręgach PTT, spośród członków zwyczajnych, w
głosowaniu niejawnym, zwykłą większością głosów, wg stanu liczbowego
członków Okręgu PTT na dzień 15. stycznia roku, w którym zostaje zwołany
Walny Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy. Kadencja delegata trwa cztery lata.
Ograniczenia, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 2 stosuje się.

Artykuł 13. [PRZEBIEG WALNEGO ZJAZDU]
1. Walny Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał, gdy:
1) w pierwszym terminie stawi się, co najmniej 50% liczby delegatów (członków)
uprawnionych do udziału w Walnym Zjeździe;
2) w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych delegatów uprawnionych
do udziału w Walnym Zjeździe.
2. Zjazd w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu i w tym samym miejscu,
pół godziny po zamknięciu pierwszego Walnego Zjazdu z powodu braku quorum.
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3. Zarząd Główny zobowiązany jest do opublikowania treści uchwał Wal-nego
Zjazdu na stronie internetowej PTT w terminie 7 dni od jego zam-knięcia.
Uchwały obowiązują od chwili ich podjęcia, chyba że Walny Zjazd w uchwale
postanowił inaczej. Natomiast uchwały, które dotyczą spraw wymagających
rejestracji w rejestrze sądowym, wchodzą w życie z dniem rejestracji.

Artykuł 14. [KOMPETENCJE WALNEGO ZJAZDU]
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zjazdu należy:
1) wybór Prezydium Walnego Zjazdu (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza) oraz uchwalanie porządku i regulaminu je-go
obrad;
2) podejmowanie uchwał programowych PTT;
3) uchwalanie STATUT-u lub zmian w STATUCIE i odpowiednio regula-minów;
4) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań:
a) finansowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
b) z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głów-nego
Sądu Koleżeńskiego;
c) powołanych przez Walny Zjazd komisji;
5) udzielanie corocznie absolutorium członkom władz PTT z wykonania przez nich
obowiązków. Nieudzielenie absolutorium, jest równoznaczne z utratą mandatu
przez członka władz, którego dotyczy, i jego odwołaniem oraz utratą możliwości
kandydowania do władz następnej kadencji;
6) rozpatrywanie zgłoszonych wniosków przez delegatów i podejmowanie
stosownych uchwał w innych sprawach wniesionych do porządku obrad;
7) uchwalanie: Regulaminu - Ordynacji Wyborczej Walnego Zjazdu, regulują-cej
szczegółowy tryb dokonywania wyboru władz PTT i przebiegu Zjazdu.
8) uchwalanie regulaminów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Głównego Sądu Koleżeńskiego;
9) wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego, w tym wybór Prezesa Zarządu
Głównego;
10) wybór i odwołanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu
Koleżeńskiego;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego PTT;
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12) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego PTT na wniosek Za-rządu
Głównego lub Zarządu Okręgu;
13) podejmowanie, na wniosek Zarządu Głównego lub z własnej inicjatywy uchwał w
sprawach przeznaczenia środków PTT na określone cele, nie związane z
prowadzeniem bieżącej działalności, w wypadku gdy zobowią-zanie PTT
przekracza kwotę 100.000,- zł jednorazowo lub za okres kolej-nych 12 miesięcy w
stosunku do jednego podmiotu;
14) podejmowanie uchwał o przynależności PTT do krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli PTT do tych
organizacji.
15) podjęcie uchwały o rozwiązaniu PTT i zadysponowania jego majątkiem;

Artykuł 15. [TRYB WYBORU WŁADZ]
1. Wybory do władz PTT są niejawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przy czym liczba kandydatów nie może być
mniejsza od liczby członków danego organu.
2. Wybór członków władz PTT, odbywa się:

1) w pierwszym terminie, w obecności co najmniej połowy delegatów
uprawnionych do udziału w Walnym Zjeździe;
2) w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych delegatów upraw-nionych
do udziału w Walnym Zjeździe.
3. Przed głosowaniem co do wyboru członków Władz PTT Walny Zjazd ustala, w
drodze uchwały, liczbę członków poszczególnych władz PTT na kolejną kadencję,
w granicach określonych przez Statut.
4. Prawo zgłaszania kandydatów do władz PTT mają tylko delegaci (człon-kowie)
Walnego Zjazdu/Zebrania, obecni na Walnym Zjeździe/Zebraniu, po uprzednim
uzyskaniu zgody danego kandydata.
5. Zgłoszenie kandydata do władz PTT następuje bezpośrednio na Walnym
Zjeździe/Zebraniu. Osoba zgłaszająca kandydata do władz, dla poparcia swojego
wniosku może złożyć stosowną rekomendację.
6. Za wybrane do władz PTT uważa się osoby, które uzyskały kolejno naj-większą
ilość ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przy
ostatnim miejscu mandatowym decyduje głosowanie
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dodatkowe, w którym udział biorą kandydaci, którzy uzyskali równą licz-bę
głosów.
7. Władze PTT konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu, jednak nie później
niż w terminie 7 dni od dnia Walnego Zjazdu/Zebrania.
8. Podczas trwania kadencji, skład organów wymienionych w Art. 8. ust. 1 pkt 2) do
4) i ust. 2 pkt 2) do 4) jest uzupełniany w drodze kooptacji, spośród kandydatów, którzy podczas głosowania zyskali w kolejności naj-większą
ilość głosów. W drodze kooptacji nie może zostać uzupełniona więcej niż 1/3
liczby członków tego organu, ustalonej przez Walny Zjazd/Zebranie na daną
kadencję.
9. W wypadku, gdy w trakcie trwania kadencji liczba członków organu władz
PTT spadła poniżej minimalnej liczby określonej w Statucie, Walny Zjazd
dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy Statutu i
Regulaminu dotyczące wyboru władz.
10. Wybór Prezesa Zarządu następuje spośród nieograniczonej liczby kandyda-tów i
wymaga uzyskania większości 2/3 liczby głosów, w stosunku do wszystkich ważnych
głosów oddanych w głosowaniu. Jeżeli żaden z kandyda-tów nie uzyskał wymaganej
większości, zarządza się drugie głosowanie, w którym biorą udział dwaj kandydaci z
największą liczbą ważnych głosów. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał
zwykłą większośc głósów ważnie oddanych.

Rozdział III
[ZARZĄD GŁÓWNY]

Artykuł 16. [SKŁAD I ORGANIZACJA ZARZĄDU]
1. Zarząd PTT składa się z 17 do 23 członków, w tym Prezesi Okręgów PTT oraz
członków wybranych przez Walny Zjazd w liczbie ustalonej uchwałą Walnego
Zjazdu. Walny Zjazd wybiera prezesa Zarządu Głównego.
2. Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu (jednak nie później niż 7 dni od dnia
podjęcia uchwały o wyborze) wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, w obecności nie mniej niż 2/3 człon-ków: 2
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz dokonuje podziału obo-wiązków między
pozostałych jego członków. W wypadku gdy kandydaci
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na dane stanowisko otrzymują w kolejnym głosowaniu równą liczbę gło-sów,
wybór spośród nich następuje w drodze losowania.
3. Funkcji Prezesa Zarządu Głównego PTT nie można łączyć z funkcją Preze-sa
Zarządu Okręgu.

Artykuł 17. [DZIAŁANIE ZARZĄDU]
1. Zarząd Główny kieruje działalnością PTT, przez cały okres trwania kaden-cji,
zgodnie z prawem, STATUTEM, uchwałami Walnego Zjazdu i regula-minem
Zarządu Głównego oraz reprezentuje PTT na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje – Prezes i(lub) Wiceprezes Zarzą-du
Głównego, lub co najmniej dwóch członków Zarządu Głównego – w miarę
potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
3. Zarząd Główny podejmuje decyzje w formie uchwał. Każde głosowanie jest
głosowaniem jawnym i imiennym. Pomiędzy zebraniami Zarządu, uchwały
podejmowane są w drodze głosowania elektronicznego. O wyni-ku głosowania
członkowie zarządu są informowani niezwłocznie, a treść uchwały i wynik
głosowania są publikowane na stronie internetowej PTT, nie później niż w dniu
następnym po zamknięciu głosowania.
4. Na wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Zarządu
Głównego można w danej sprawie zarządzić głosowanie nie-jawne.
5. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo udziału z głosem dorad-czym
przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Kole-żeńskiego
oraz członkowie komisji problemowych.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może zaprosić do
udziału w zebraniu inne osoby (ekspertów, doradców, tancerzy, rodzi-ców i inne
osoby, jako gości lub obserwatorów).
7. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu PTT,
uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie. Jednym ze składających
oświadczenie winien być Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego lub Skarbnik.
W wypadku, gdy zobowiązanie przekracza jednorazowo 1000, - zł niezbędna jest
uchwała Zarządu Głównego.
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Artykuł 18. [KOMPETENCJE ZARZĄDU GŁÓWNEGO]
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) realizowanie statutowych celów PTT;
2) kierowanie bieżącymi pracami PTT;
3) opracowywanie i wydawanie ramowych wytycznych w sprawie zasad
organizacji pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zrzeszonymi w
PTT;
4) ustalenie wysokości składek członkowskich i innych opłat oraz termi-nów ich
wnoszenia, a także sposobu podziału ich pomiędzy Zarząd Główny a okręgi.
5) opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych dla ich
realizacji;
6) przygotowywanie projektu budżetu PTT w formie pisemnej i przedsta-wienie
tego projektu na Walnym Zjeździe do zatwierdzenia;
7) coroczne sporządzanie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności Zarządu
Głównego za rok poprzedni. Sprawozdanie sporządza się w formie pisemnej i
przedstawia GKR w terminie 14 dni od dnia sporzą-dzenia, oraz na Walnym
Zjeździe do zatwierdzenia;
8) zarząd majątkiem i funduszami PTT zgodnie z obowiązującymi przepi-sami;
9) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zjazdu, w szczególności w za-kresie
kierunków działalności założeń programowych PTT;
10) wykonywanie orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego;
11) wykonywanie zaleceń pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej;
12) powoływanie i rozwiązywanie Okręgów PTT, określanie ich zasięgu terytorialnego i siedziby;
13) powoływanie, rozwiązywanie i koordynacja pracy Komisji Problemo-wych
PTT;
14) ustalanie struktury organizacyjnej PTT oraz zatwierdzanie regulaminów
organizacyjnych Okręgów PTT;
15) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków PTT, w przypadkach
wskazanych w STATUCIE;
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16) uchwalanie okresowych programów pracy PTT, w sposób zgodny z uchwałami
i (lub) wytycznymi Walnych Zjazdów PTT;
17) zwoływanie Walnych Zjazdów PTT;
18) zwoływanie nadzwyczajnych Walnych Zebrań Okręgów PTT;
19) prowadzenie aktywnej działalności na forum organizacji międzynaro-dowych;
20) organizowanie turniejów mistrzowskich rangi krajowej i międzynaro-dowej w
dyscyplinach tanecznych;
21) organizowanie szkoleń dla par, instruktorów, trenerów i sędziów;
22) współdziałanie z członkami wspierającymi przy realizacji przedsięwzięć
zgodnych z celami PTT;
23) współdziałanie z organami władz państwowych i samorządowych, w zakresie
realizacji celów statutowych PTT;
24) zapewnienie warunków rozwoju par sportowych, reprezentujących PTT na
arenie międzynarodowej;
25) organizowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
26) wnioskowanie do Walnego Zjazdu o nadanie godności członka hono-rowego
PTT;
27) ustalanie wzorów emblematu, odznak, legitymacji i formularzy, obowiązujących w PTT;
28) opracowanie regulaminu przyznawania wszelkich wyróżnień i odznak i
przedstawienie Walnemu Zjazdowi do zatwierdzenia;
29) prowadzenie dokumentacji PTT;
30) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników PTT;
31) wydawanie biuletynów wewnętrznych PTT;
32) popularyzowanie ruchu tanecznego w środkach masowego przekazu;
33) przyjmowanie ogólnopolskiego terminarza imprez;
34) prowadzenie Centralnej Bazy Danych członków PTT;
35) prowadzenie rankingów tancerzy i par tanecznych PTT, w różnych kategoriach;
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36) coroczne przyznawanie wyróżnień i nagród osobom zasłużonym dla
PTT i ruchu tanecznego;
37) prowadzenie strony internetowej PTT.
38) występowanie do właściwych urzędów centralnych, oraz Unii Europej-skiej w
sprawach :
a) dotacji dla PTT i(lub) jej członków,
b) stypendiów ministerialnych dla członków PTT w kategorii tańca,
c) udziału w programach, grantach i zagranicznych dotacjach finanso-wych
(np. na rozwój kadry trenerskiej/menedżerskiej).

Rozdział IV
[GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA]

Artykuł 19. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Główna Komisja Rewizyjna (GKR) składa się z od 5 do 9 członków, wybra-nych
przez Walny Zjazd.
2. Członek GKR nie może pełnić funkcji w innych władzach krajowych PTT.
3. GKR na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczące-go,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. GKR działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd, który
szczegółowo określa zakres uprawnień i obowiązków Komisji oraz zasady jej
działania.
5. Przewodniczący GKR lub osoba upoważniona przez GKR, ma prawo
uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów władz PTT, z głosem
doradczym.

Artykuł 20. [ZAKRES KOMPETENCJI GKR]
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem PTT powołanym do kontrolowa-nia, nie
rzadziej niż raz w roku, całokształtu działalności statutowej PTT, a w
szczególności działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu
Głównego i działających przy nim komisji pod względem celowo-ści, legalności,
rzetelności, i gospodarności.
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2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów PTT, w
szczególności w zakresie przestrzegania przez te organy STA-TUTU,
regulaminu zarządów, zatwierdzonych planów działania i pod-jętych uchwał
oraz przestrzegania obowiązujących przepisów;
2) kontrolowanie działalności, w tym wydatków Głównego Sądu Koleżeń-skiego,
w zakresie nie dotyczącym orzekania;
3) składanie corocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Wal-nemu
Zjazdowi PTT, oraz przedstawianie wniosków i zleceń pokon-trolnych do
właściwych organów PTT;
4) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zjazdu oraz ze-brania
Zarządu w przypadkach szczególnej wagi oraz w przypadkach wskazanych w
STATUCIE;
5) przedstawianie Walnemu Zjazdowi, na podstawie ustaleń pokontrol-nych oraz
przedłożonych sprawozdań, wniosków w przedmiocie abso-lutorium dla władz
PTT;
3. Główna Komisja Rewizyjna na wniosek Zarządu Głównego lub co najmniej 50
członków Okręgu PTT może przeprowadzać kontrolę tego Okręgu PTT.
4. Główna Komisja Rewizyjna publikuje na stronie internetowej PTT wynik z każdej
kontroli, nie później niż w ciągu 30 dni od jej zakończenia. Posta-nowienie stosuje
się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Okręgu PTT.

Rozdział V
[GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI]

Artykuł 21. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Główny Sąd Koleżeński (GSK) składa się z od 7 do 9 członków, wybranych przez
Walny Zjazd PTT.
2. Członek GSK nie może pełnić innych funkcji we władzach krajowych PTT oraz
być członkiem Sądu Koleżeńskiego Okręgu PTT.
3. GSK wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
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Artykuł 22. [ZAKRES KOMPETENCJI]
1. GSK powołany jest do:
1) rozstrzygania spraw spornych i honorowych pomiędzy członkami PTT oraz
pomiędzy członkami i władzami PTT w zakresie spraw związa-nych z
działalnością PTT;
2) rozstrzygania spraw dyscyplinarnych członków PTT, w przypadku podjęcia
przez nich działań sprzecznych z celami PTT, STATUTEM, uchwałami władz
PTT lub zasadami współżycia społecznego, jeśli co najmniej jedna ze stron jest
członkiem władz krajowych PTT lub preze-sem zarządu Okręgu PTT;
3) rozpatrywania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich, wydanych w I
instancji;
4) udzielania wykładni przepisów, w tym wykładni STATUTU, dla prak-tyki
orzekania przez sądy koleżeńskie Okręgów PTT.
2. Do kompetencji GSK należy także:
1) orzekanie na wniosek lub z urzędu o zgodności ze STATUTEM we-wnętrznych
przepisów i decyzji władz PTT;
2) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich pierwszej in-stancji;
3) rozpatrywanie w I i II instancji spraw dotyczących działalności człon-ków
władz krajowych PTT;
4) występowanie do poszczególnych władz PTT z wnioskiem o podjęcie
czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk będących przy-czyną
sporów i zatargów.
3. GSK powinien, uwzględniając okoliczności każdej sprawy, podejmować działania
zmierzające do ugodowego załatwienia sprawy i w tym celu, za zgodą stron może,
jeżeli uzna to za uzasadnione, kierować sprawę do po-stępowania mediacyjnego,
prowadzonego na zasadach określonych w Re-gulaminie Sądu Koleżeńskiego.

Artykuł 23. [TRYB ORZEKANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO]
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy w drodze orzeczeń.
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2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie trzech członków.
3. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Okręgu PTT rozpoznaje GSK w
składzie 3 osobowym, a od orzeczeń GSK wydanych w pierwszej instan-cji GSK w
składzie 5 osobowym. W składzie rozpoznającym odwołanie nie mogą brać udziału
członkowie, którzy uczestniczyli w rozpoznaniu sprawy w pierwszej instancji.
4. Zasady i tryb postępowania składów orzekających sądów koleżeńskich pierwszej i
drugiej instancji określa regulamin sądów koleżeńskich (uchwa-lony przez Walny
Zjazd PTT).
5. W celu przeprowadzenia prawidłowego postępowania dowodowego Sąd
Koleżeński ma prawo zastosować środek zapobiegawczy, w stosunku do członka
którego dotyczy postępowanie, w postaci tymczasowego zawie-szenia w prawach
członkowskich lub tymczasowego zakazu pełnienia funkcji we władzach PTT.
Środek zapobiegawczy można stosować nie dłu-żej, niż do czasu wydania
orzeczenia.
6. GSK może powołać spośród członków okręgowych Sądów Koleżeńskich osoby do
składu zespołu orzekającego, z tym, że przewodniczącym zespo-łu musi być
członek GSK.

Artykuł 24. [KATALOG KAR]
1. Sądy koleżeńskie mogą nakładać na członków kary organizacyjne:
1)
2)
3)
4)

upomnienie;
naganę;
zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 do 36 miesięcy;
wykluczenie z PTT.

2. Sąd Koleżeński obok kar organizacyjnych może orzec karę lub kary dodat-kowe w
postaci:
1)
2)
3)
4)

obowiązku przeproszenia poszkodowanego;
obowiązku naprawienia szkody;
zakazu pełnienia funkcji we władzach PTT na okres od 3 do 36 miesięcy;
zawieszenia w uprawnieniach sędziowskich na okres od 3 do 36 mie-sięcy;
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5) zakazu uczestniczenia w imprezach krajowych i zagranicznych, na okres od 3
miesięcy do 1 roku;
6) publikacji orzeczenia w sposób przyjęty w PTT.
3. Niewykonanie w terminie określonym w orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego, kary
dodatkowej uprawnia Sąd Koleżeński do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu
Głównego o wszczęcie postępowania w celu wykluczenia z PTT.
4. Osoba fizyczna wykluczona z PTT, na mocy prawomocnego orzeczenia
Sądu Koleżeńskiego, może ponownie ubiegać się o członkostwo w PTT po
upływie lat 3 od momentu uprawomocnienia się orzeczenia.

Rozdział VI
WŁADZE OKRĘGÓW PTT

Artykuł 25. [ODPOWIEDNIE STOSOWANIE]
Do władz Okręgów PTT, stosuje się odpowiednio przepisy STATUTU doty-czące
Władz Krajowych PTT, o ile postanowienia STATUTU nie stanowią ina-czej, w tym
przepisy dotyczące kompetencji poszczególnych organów, za wy-jątkiem uprawnień
związanych z nadzorem instancyjnym.

Artykuł 26. [ZARZĄD OKRĘGU PTT]
1. Zarząd Główny dla realizacji zadań i celów statutowych PTT tworzy Okrę-gi PTT.
W uchwale, podjętej bezwzględną większością głosów, o utworze-niu Okręgu PTT
Zarząd Główny określa zasięg terytorialny lub jeżeli nowo tworzony okręg nie ma
charakteru terytorialnego - jego zakres zadań pro-gramowych.
2. Zarząd Główny może rozwiązać Okręg PTT w przypadkach:
1) likwidacji lub rozwiązania PTT;
2) braku działalności lub prowadzenia działalności sprzecznej z celami i
STATUTEM na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) złożenia przez zarząd Okręgu PTT wniosku lub podjęcie przez Walne Zebranie
Okręgu PTT uchwały o rozwiązaniu Okręgu PTT.
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3. Zarząd Okręgu PTT składa się z od 5 do 9 osób, wybranych przez Walne Zebranie
Okręgu PTT. Do Zarządu Okręgu PTT stosuje się odpowiednio przepisy art. 16 ust
2 STATUTU.

Artykuł 27. [NADZÓR ZARZĄDU GŁÓWNEGO NAD ZARZĄDEM OKRĘGU PTT]
1. Zarząd Główny może uchylić lub zawiesić wykonanie uchwały Zarządu Okręgu
PTT lub zawiesić wykonanie uchwały Walnego Zebrania Okręgu PTT, jeżeli
uchwała ta jest sprzeczna z przepisami prawa, (zasadami współżycia społecznego)
STATUTEM lub regulaminami PTT. W wypadku zawieszenia uchwały Walnego
Zebrania Okręgu PTT, Zarząd Główny kie-ruje sprawę do rozstrzygnięcia przez
GSK.
2. Walnemu Zebraniu Okręgu PTT, Zarządowi Okręgu, członkom zwyczaj-nym lub
wspierającym służy prawo odwołania się od uchwał wskazanych w ust. 1 powyżej,
do GSK.
3. W wypadku zawieszenia uchwały Walnego Zebrania Okręgu PTT, każ-demu
członkowi Okręgu PTT służy prawo odwołania się do Walnego Zjazdu, za
pośrednictwem GSK.

Artykuł 28. [WALNE ZEBRANIE I ZARZĄD OKRĘGU PTT]
1. Do Walnych Zebrań Okręgów PTT mają odpowiednio zastosowanie prze-pisy art.
10 i art. 11 STATUTU, z poniższą zmianą:
o zwołaniu Walnego Zebrania Okręgu PTT Zarząd Okręgu PTT lub
uprawniony organ powiadamia uprawnionych członków poprzez umieszczenie
ogłoszenia na stronie internetowej Okręgu PTT, oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Okręgu PTT.
2. Zarząd Okręgu PTT kieruje działalnością Okręgu PTT przez cały czas trwania
kadencji, reprezentuje Okręg PTT na zewnątrz, realizuje statutowe cele PTT oraz
uchwały Walnego Zjazdu PTT, uchwały Walnego Zebrania Okręgu PTT i uchwały
władz PTT.
3. Organizację Zarządu Okręgu PTT, określa regulamin Zarządu Okręgu PTT,
zatwierdzany przez Zarząd Główny. W przypadku braku regulaminu Za-rządu
Okręgu PTT, stosuje się odpowiednio regulamin Zarządu Głównego.
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4. Zebranie Zarządu Okręgu PTT zwołuje jego Prezes lub Wiceprezes, w mia-rę
potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Artykuł 29. [KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU PTT]
1. Komisja Rewizyjna Okręgu PTT składa się od 3 do 5 członków wybra-nych
przez Walne Zebranie Okręgu PTT. Członkowie Komisji wybierają ze swego
grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna Okręgu jest powołana do kontrolowania całokształtu
działalności Okręgu PTT, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Zakres działania Komisji Rewizyjnej Okręgu PTT określony jest
przepisami wspólnymi dla komisji rewizyjnych PTT, uchwalonymi przez Walny
Zjazd PTT oraz wytycznymi GKR.
3. Tryb działania Komisji Rewizyjnej Okręgu PTT ustala regulamin, zatwier-dzony
przez GKR. W przypadku braku regulaminu stosuje się odpowied-nio regulamin
GKR.

Artykuł 30. [SĄD KOLEŻEŃSKI OKRĘGU PTT]
1. Sąd Koleżeński Okręgu PTT składa się od 3 do 5 członków, wybranych przez
Walne Zebranie Okręgu PTT. Sąd Koleżeński wybiera ze swego gro-na
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński Okręgu PTT powołany jest do:
1) rozstrzygania spraw spornych i honorowych między członkami Okręgu PTT, w
zakresie spraw związanych z działalnością PTT;
2) rozstrzygania spraw członków Okręgu PTT wynikających z naruszenia
STATUTU, uchwał władz PTT, zasad współżycia społecznego, podjęcia przez
nich działań sprzecznych z celami PTT;
3. Sąd koleżeński Okręgu PTT nie rozpatruje spraw majątkowych między członkami
Okręgu PTT.
4. W zakresie trybu rozpoznania spraw przez Sąd Koleżeński Okręgu PTT
Art. 23 STATUTU stosuje się odpowiednio.
5. Sąd Koleżeński Okręgu PTT decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnię-cia. W
razie odmowy powiadamia o przyczynie wnioskodawcę.
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6. Tryb postępowania składów orzekających Sądu Koleżeńskiego Okręgu PTT oraz
szczegółowy zakres uprawnień określa Regulamin Sądów Koleżeń-skich PTT
uchwalony przez Walny Zjazd PTT.

TYTUŁ V
MAJĄTEK PTT

Artykuł 31. [ŹRÓDŁA MAJĄTKU PTT]
1. Majątkiem PTT są:
1) środki trwałe;
2)wyposażenie i materiały;
3) fundusze tworzone na podstawie uchwał: Walnego Zjazdu, Zebrania Okręgu
PTT, Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu PTT;
4) prawa na dobrach niematerialnych.
2. Na fundusze PTT składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich;
2) dochody z imprez oraz z innej działalności statutowej;
3) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
4) dochody z lokat finansowych;
5) wpływy z opłat określonych w uchwałach Zarządu Głównego;
6) dochody z dzierżaw, najmu, sprzedaży majątku;
7) dochody z działalności gospodarczej.
3. Zarząd Główny ustala wysokość minimalnej składki członkowskiej oraz określa
sposób jej podziału między Zarząd Główny i Okręgi PTT.
4. Dochody z działalności prowadzonej przez Okręgi PTT mogą być wydat-kowane
wyłącznie na realizację zadań statutowych i nie mogą być przezna-czone do
podziału między członków PTT. Zakaz powyższy nie dotyczy wypłacania z tych
dochodów wynagrodzeń, z tytułu zawartych z członka-mi umów o pracę, umów
zleceń, umów o dzieło lub innych umów, nie-zbędnych do realizacji potrzeb PTT.
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5. Działalność finansowa Okręgów PTT oparta jest o roczne preliminarze do-chodów
i wydatków, zatwierdzane przez Zebrania Okręgów PTT. Prowa-dzona jest ona
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zarząd Główny ustala zasady planowania i dokumentowania działalności
finansowej PTT, zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Zarząd Główny, sporządza zbiorcze preliminarze dochodów i wydatków.
8. Zarząd Główny oraz zarządy Okręgów PTT mają prawo zaciągania zobo-wiązań,
w ramach uchwalonych preliminarzy dochodów i wydatków, na bazie posiadanego
przez nie majątku.
9. Umowy, porozumienia, dokumenty i korespondencja wywołująca skutki finansowe
wymagają dla swojej ważności formy pisemnej oraz podpisów osób wskazanych w
art. 17 ust. 7 STATUTU.
10. Zarząd Główny uzależnia udzielenie zgody na uzyskanie przez Okręg PTT
osobowości prawnej, od zamieszczenia w statucie Okręgu PTT postano-wienia, że
po zakończeniu likwidacji tego Okręgu, jego majątek, staje się własnością PTT.
11. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej członkowie Towarzystwa oraz osoby
pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-wieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z nimi z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, nie mogą:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem PTT,
2) przekazywać majątku PTT na ich rzecz, na zasadach innych niż w sto-sunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
3) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
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TYTUŁ VI
INTERPRETACJA STATUTU

Artykuł 32. [INTERPRETACJA STATUTU I REGULAMINÓW]
1. Prawo interpretacji STATUTU i uchwał Walnego Zjazdu przysługuje Wal-nemu
Zjazdowi w czasie jego trwania. Między Walnymi Zjazdami prawo to przysługuje
GSK.
2. Prawo interpretacji regulaminów Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów PTT
przysługuje Zarządowi Głównemu.
3. Prawo interpretacji regulaminów Komisji Rewizyjnych przysługuje GKR.
4. Prawo interpretacji regulaminów Sądów Koleżeńskich i przepisów doty-czących
trybu orzekania oraz przepisów STATUTU i uchwał Walnego Zjazdu, w zakresie
niezbędnym do orzekania, przysługuje GSK.

TYTUŁ VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Artykuł 33. [WPROWADZENIE ZMIAN WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU]
1. W okresie do 45 dni od dnia zarejestrowania STATUT-u przez Sąd Reje-strowy
zarząd każdego z Okręgów PTT zwoła Nadzwyczajne Walne Ze-branie Okręgu
PTT, celem wprowadzenia zmian wynikających z uchwale-nia STATUT-u.
2. W okresie do 90 dni od dnia zarejestrowania STATUT-u przez Sąd Reje-strowy
Zarząd Główny zwoła Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT celem wprowadzenia
zmian wynikających z uchwalenia STATUT-u.

Artykuł 34. [ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA PTT]
1. Zmiana STATUTU może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zjazdu
PTT, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zjeździe PTT.
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2. Rozwiązanie PTT może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zjazdu
PTT, podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 delegatów
uprawnionych do udziału w Walnym Zjeździe PTT.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu PTT, Walny Zjazd powołuje
równocześnie Komisję Likwidacyjną, w składzie, zapewniającym prawi-dłowe i
sprawne przeprowadzenie czynności likwidacyjnych, lub powierza te czynności
dotychczasowemu Zarządowi Głównemu.
4. Walny Zjazd PTT, w uchwale o likwidacji PTT, określa przeznaczenie ma-jątku
pozostałego po jego likwidacji.
5. Likwidację PTT przeprowadza się w trybie przewidzianym ustawą z 7 kwietnia
1989 r. – prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.

Artykuł 35. [DATA WEJŚCIA W ŻYCIE STATUTU]
STATUT wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy.
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