
 1

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE 
Podział kompetencji członków ZG PTT 

 
Uchwała ZG PTT nr 56/2015 z dnia  29 maja 2015 r. 

ZG PTT zatwierdza „Podział kompetencji członków ZG PTT”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl. 

 
 

 

Nazwisko i imię Funkcja Zadanie Uwagi 

WALDEMAR ZIOMEK 
PREZES  

 
1) sprawozdania z działalności PTT 

pion gospodarczy: 
2) zawieranie umów z  pracownikami,  
3) koordynacja „pionu gospodarczego”- skarbnik-księgowy-sprawozdawczość  
4) reprezentowanie PTT 
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PAWEŁ DE POURBAIX 
VICEPREZES 

 
Przewodniczący Komisji ds. 
GPP PTT 

 
1) Koordynacja spraw rywalizacji tanecznej 
2) nadzór na technicznymi sposobami komunikacji pomiędzy członkami ZG 
3)  organizacja zebrań (telekonferencji) ZG PTT 
4) Koordynacja i nadzor prac komisji problemowych 
5) Podejmowanie dzialan w sprawach konfliktowych i spornych w ZG 
6) reprezentowanie PTT 

KOMISJA DS. GPP 
7) zagadnienia GPP PTT (umowy, finanse, kalendarz imprez) 

 

 

JANUSZ BIAŁY 
VICEPREZES 

Przewodniczący Komisji  
ds. sędziów i skrutinerów 
 

1) Kierowanie pracami ZG PTT, zwoływanie i prowadzenie zebrań ZG 
2) opracowanie strategi rozwoju PTT 
3) Koordynacja spraw współpracy międzynarodowej i miedzyorganizacyjnej 
4) reprezentowanie PTT 

KOMISJA DS. SĘDZIÓW I SKRUTINERÓW 
5) nadzór nad organizacją i przebiegiem szkoleń dla sędziów 
6) przygotowywanie propozycji składu komisji egzaminacyjnej (egzaminy na sędziów i skrutinerów) 
7) aktualizacja  Przepisów Sędziowskich dla wszystkich form tanecznych  
8) przygotowywanie listy sędziów na rok następny 
9) analiza problemów dot. pracy sędziów, przedkładanie wniosków i projektów uchwał na posiedzenia ZG 
10) przygotowywanie propozycji składów komisji sędziowskich na MP, Finałowy Turniej GPP PTT 

 
 

 

PATRYCJA KUSZPIT-
BACHAR 
SEKRETARZ 

 
Przewodnicząca Komisji 
Statutowej 

1) przygotowywanie propozycji porządku posiedzeń Zarządu 
2)  przygotowaniem materiałów na zjazdy i zebrania PTT (organizacja, przebieg) 
3) przygotowanie dokumentacji z Walnych Zjazdów (protokoły, w tym powołanych komisji, sprawozdania, itd.) 

 
4) dostarczaniem materiałów na posiedzenia Zarządu do zainteresowanych stron 
5) sporządzaniem protokołów z posiedzeń Zarządu 
6) nadzór nad realizacją uchwał i wniosków ze wszystkich posiedzeń WZ, ZG 
7) nadzór nad publikowaniem uchwał na stronie internetowej PTT 
8) nadzór nad wprowadzaniem zmian do Statutu PTT (jeśli wystąpią) 
9) nadzór nad wdrożeniem w życie zmian statutowych 
10) koordynacja współpracy prawnej 

 

 

DARIUSZ WIEWIÓRKA 
SKARBNIK 

1) przygotowywanie projektu budżetu na dany rok 
2) nadzór nad realizacją budżetu 
3) nadzór nad przygotowaniem bilansu rocznego i pozostałej sprawozdawczości finansowej 
4) nadzór nad dokumentacją finansowo-księgową PTT 
5) zatwierdzanie wydatków 
6) podpisywanie umów, porozumień 
7) sprawdzanie faktur, rachunków pod względem formalno-rachunkowym 
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8) nadzór nad archiwizacją wszelkich umów, porozumień, powodujących zobowiązania finansowe 
9) nadzór nad zobowiązaniami okręgów w stosunku do ZG 
10) nadzór nad realizacją zobowiązań finansowych  
11) nadzór nad ewidencją, gospodarowaniem i ubezpieczeniem majątku PTT 
12) organizacja szkoleń dla prezesów i skarbników  
13) współpraca z Biurem księgowym PTT 
14) pozyskiwanie środków 

ANNA NIEDZIELSKA 
 
Przewodniczący Komisji  
ds. Rozwoju Ruchu 
Tanecznego 

1) przygotowywanie propozycji Przepisów STT 
2) przeprowadzenie konsultacji w środowisku tanecznych w sprawie przepisów 
3) nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem przepisów 
4) organizacja spotkań ze środowiskiem tanecznym (monitoring oczekiwań środowiska) 
5)  
 

 

 
 

  

   

XXXXXXXXXXX 
 
Przewodniczący Komisji 
finansowej 

1) analiza kosztów i propozycja ich obniżenia 
2) wdrożenie programu oszczędnościowego 
3) pozyskiwanie środków na działalność statutową (granty, wnioski, itp) 
4)  

 

DARIUSZ DRAGAN 
 
Przewodniczący Komisji  
ds. CBD 

1) wprowadzeniem nowego systemu CBD PTT 
2) nadzór nad aktualizacją danych w CBD PTT (stan członkowski) we współpracy z GA CBD PTT 
3) nadzór nad forum dyskusyjnym w CBD  
4) Organizacja i nadzór pracy biura PTT  

 

DARIUSZ WIEWIÓRKA 
 
Przewodniczący Komisji  
ds. Przepisów i Regulaminów 

1) przygotowywanie bieżących zmian i aktualizacji przepisów i regulaminów 
2) przeprowadzanie konsultacji proponowanych zmian w przepisach i regulaminach 
3) nadzór nad terminowym ich wdrożeniem i stosowaniem 
4) analiza wniosków, propozycji w tym zakresie 
5) bieżące reagowanie na oczekiwanie środowiska tanecznego w ramach kompetencji 
6)  

 

XXXXXXXXXXX 
 
Przewodniczący Komisji  
ds. Mistrzostw Polski 

1) sporządzanie kalendarza imprez mistrzowskich 
2) przygotowywanie Regulaminów MP 
3) kwalifikowanie par do udziału w MP 
4) przygotowywanie analizy wniosków z MP oraz podejmowanie działań doskonalących 
5) współpraca z organizatorami MP 
6) nadzór nad dokumentacją sprawozdawczą z MP 
7) prowadzenie spraw dot. udziału par w turniejach ME, MŚ, PE, PŚ 
8) prowadzenie spraw dot. dofinansowań par na turnieje mistrzowskie i pucharowe 

 

http://www.taniec.pl/?page=82+komisja_ds._przepisow_i_regulaminow
http://www.taniec.pl/?page=82+komisja_ds._przepisow_i_regulaminow


 4

 

9)  

MAREK TRZEMŻALSKI 
 

Przewodniczący Komisji  
ds. Ruchu Seniorów i Hobby 

1) opracowywanie strategii rozwoju ruchu seniorskiego i hobby 

2) przeprowadzanie konsultacji proponowanych zmian w przepisach 

3) nadzór nad realizacją strategii i zmian bieżących 

4) analiza wniosków, propozycji w tym zakresie 

5) nadzór nad prowadzeniem Rankingu 

6) bieżące reagowanie na oczekiwanie środowiska tanecznego w ramach kompetencji 

7)  

 

JERZY OLESZCZYŃSKI 
 
Przewodniczący Komisji ds. 
współpracy z innymi 
organizacjami 

1) opracowywanie strategii współpracy z innymi organizacjami 
2) analiza skutków i efektów współpracy 
3) przygotowywanie projektów porozumień o współpracy 
4) nadzór nad realizacją porozumień 
5)  

 

MIROSŁAWA KWATEK-
HOFFMANN 
 
Przewodniczący Komisji ds. 
wyróżnień, odznaczeń, 
obchodów 60-lecia PTT 

1) opracowanie Regulaminu Trybu i Zasad przyznawania wyróżnień i odznaczeń 
2) opracowanie projektu ODZNAKI PTT 
3) przygotowanie propozycji składu Komisji, KAPITUŁY i podkomisji 
4) przygotowywanie „AKTU NADANIA”  tytułu członka honorowego, wyróżnień i odznaczeń 
5) realizacja zasad zawartych w regulaminie wyróżnień i odznaczeń 
6) koordynacja prac związanych z obchodami 60-lecia ruchu tanecznego w Polsce 
7)  

 

GRZEGORZ 
PODSIADŁY 
 
Wiceprzewodniczący Komisji 
ds. Wyróżnień, Odznaczeń i 
Obchodów 60-lecia 

1) opracowanie koncepcji mistrzostw regionalnych w całej Polsce (dotychczas tylko MP Północnej, MP 
Południowej) 

2) nadzór nad organizacją mistrzostw regionalnych  
3) praca w Komisji ds. Wyróżnień, Odznaczeń i Obchodów 60-lecia 
4)  

 

KRZYSZTOF KULIG 
 
Przewodniczący Komisji  
ds. kontaktów 
międzynarodowych 

1) opracowanie koncepcji polityki międzynarodowej 

2) współpraca i kontakt z organizacjami międzynarodowymi 

3) korespondencja z organizacjami międzynarodowymi 

4) prowadzenie korespondencji oraz nadzór nad dokumentacją dotyczącą kontaktów zagranicznych 
 

 

ANDRZEJ ŁASZCZUK 
 
Przewodniczący Komisji  
ds. etyki 

1) przygotowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki PTT 
2) działanie podnoszące standardy etyki w PTT 
3)  

 

http://www.taniec.pl/?page=80+komisja_ds._ruchu_seniorow_i_hobby
http://www.taniec.pl/?page=192+komisja_ds._porozumienia_z_innymi_organizacjami
http://www.taniec.pl/?page=192+komisja_ds._porozumienia_z_innymi_organizacjami
http://www.taniec.pl/?page=192+komisja_ds._porozumienia_z_innymi_organizacjami
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ADAM BERKOWICZ   

DOMINIKA GÓRSKA-
JABŁOŃSKA 

  

DOROTA ENGLER-
DUDEK 

  

GRZEGORZ 
KAŁMUCZAK 

  

GRZEGORZ KIJKOWSKI   

GRZEGORZ RYBICKI   

IZABELA SŁOMKA-
ŁABANOWSKA 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  

 
 

  

 


