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Tekst jednolity Statutu stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Tanecznego sporządzony w 
dniu 25 sierpnia 2010 roku w oparciu o: 

1.  Statut uchwalony przez Walny Zjazd PTT w dniu 17.10.1998 r.,  

2. Zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zjazdu PTT z dnia 21.10.2000 r., dotyczące:  
art. 1, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 13, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23 

3. Zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zjazdu PTT z dnia 10.01.2009 r.,  

poprzez zmianę: art. 1 ust. 1, 3, art. 2 ust.1,3,4, art.4 ust.1 pkt 3, art. 4 ust. 2 pkt 1, art.4 ust. 3, art. 5 ust. 2 
pkt 3,art. 5   ust. 4,7,8, art.6 ust.3 pkt 1, art. 6 ust. 4, art.6 ust. 4 pkt. 1,2,5, art. 7 ust. 2-5, 8, art. 8 ust. 1, 
art. 8 ust.1 pkt.3 ,8,9,11, art. 8 ust. 2, art.8 ust. 4 pkt. 1, 5, art.9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 3, 
art. 13 ust. 3, art. 14 ust.1, art. 15, art. 16, art. 17 ust. 2., art. 18 ust. 1,2, art. 24 ust. 3-7, art. 26 ust. 1,4; 

dodanie: art. 4 ust. 2 pkt 15,16, art. 5 ust 3a,. 9, 10, art. 14 ust. 2 pkt 3; 

skreślenie: art. 4 ust.1 pkt 6,8, art.6 ust. 5, art.17 ust. 4, art. 19-23, art. 27   

 
 

STATUT  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 

Tekst jednolity  
 
 
 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Artykuł 1 

1. Polskie Towarzystwo Taneczne, używające skrótu „PTT”, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem 
kulturalno-sportowym, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o 
stowarzyszeniach” (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r, Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia 
niniejszego statutu.  

2. Terenem działalności PTT jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz krajowych – miasto Kraków.  

3. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanymi posiada osobowość prawną. Osobowość prawną mogą 
posiadać okręgi. 

4. Towarzystwo może posiadać emblemat i odznakę organizacyjną.  

5. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza 
granicami kraju, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.  

Artykuł 2 

1. Towarzystwo może posiadać własne wyróżnienia honorowe. Rodzaje wyróżnień i tryb ich nadawania ustalają 
regulaminy, uchwalone przez władze Towarzystwa.  

2. Towarzystwo może wydawać literaturę fachową, czasopisma i biuletyny.  

3. Władze krajowe używają pieczęci okrągłych Towarzystwa.  

4. Każdy Okręg Towarzystwa używa pieczątki podłużnej, z nazwą Towarzystwa i adresem. 
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Artykuł 3 

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach 
i zadaniach lub współpracować z takimi organizacjami.  

2. PTT współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w zakresie popularyzowania sportowego tańca 
towarzyskiego i innych form tanecznych.  

 
Rozdział II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA PTT 

Artykuł 4 

1. Celem Towarzystwa jest: 

-upowszechnianie ruchu tanecznego poprzez prowadzenie działalności kulturalno -oświatowej,  
- organizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach tanecznych,  
a  w szczególności: 

1) wspólna praca jego członków nad rozwojem ruchu tanecznego, zgodnie ze Statutem PTT i uchwałami 
programowymi Walnych Zjazdów Towarzystwa;  

2) upowszechnianie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego i sportowego ruchu tanecznego, w celu 
stałego podnoszenia jego poziomu;  

3) dążenie do zrzeszenia i zintegrowania wszystkich osób związanych z tańcem i innymi formami tanecznymi, a 
także sympatyków tego ruchu;  

4) oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenia poziomu kultury i obyczajowości życia 
codziennego i form towarzyskich oraz rozwijanie aktywności społecznej, zamiłowań, wrażliwości kulturalnej i 
artystycznej; 

5) rozwijanie uzdolnień taneczno-muzycznych dzieci i młodzieży, pogłębianie zamiłowań do sztuki tanecznej oraz 
aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej;  

6) (skreślony); 

7) reprezentowanie sportowego tańca towarzyskiego i innych form tanecznych wobec organów i instytucji 
centralnych oraz na forum międzynarodowym; 

8)  (skreślony); 
 

2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:   

1) opracowywanie i propagowanie kierunków rozwoju tańca i innych form tanecznych;  

2) upowszechnianie i popularyzację tańca, drogą propagowania jego walorów kulturowych, sportowych i 
estetycznych; 

3) współdziałanie i współpracę w zakresie celów statutowych z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, 
zarówno krajowymi jak i zagranicznymi oraz międzynarodowymi; 

4) organizowanie turniejów tanecznych, konkursów, przeglądów, festiwali i zawodów sportowych o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym oraz krajowych i międzynarodowych turniejów tańca rangi mistrzowskiej;  

5) prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w dziedzinie tańca;  

6) organizowanie ruchu tanecznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;  

7) prowadzenie działalności wydawniczej;  

8) gromadzenie i upowszechnianie fachowej informacji i dokumentacji z dziedziny tańca oraz gromadzenie 
archiwaliów tanecznych;  

9) prowadzenie wymiany osobowej z zagranicą;  

10) wydawanie przepisów wewnętrznych Towarzystwa, normujących jego organizację i zasady działania;  

11) wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Towarzystwa;  

12) kultywowanie i propagowanie tradycji i osiągnięć ruchu tanecznego w Polsce;  

13) powoływanie i odwoływanie w trybie odrębnych regulaminów, egzaminatorów oraz kwalifikatorów 
współzawodnictwa sportowego i sędziów tańca;  

14) dbanie o należyty poziom moralny i etyczny członków, podkreślający szlachetność współzawodnictwa 
tanecznego; 



 3 

15) organizowanie całokształtu działań amatorskiego ruchu tanecznego oraz wynikającej stąd problematyki;  

16) organizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach tanecznych 
3.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może 

zatrudniać pracowników. 

4. Dla zapewnienia środków finansowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, korzystać z dotacji, 
darowizn i innych źródeł finansowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
Rozdział III 

CZŁONKOWIE 

Artykuł 5 

1. Polskie Towarzystwo Taneczne zrzesza:  

1) członków zwyczajnych; 

2) członków nadzwyczajnych; 
3) członków honorowych; 

4) członków wspierających.  

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie:  

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.  

3. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Okręgu, na podstawie złożonej deklaracji .  

3a. Członek zwyczajny, składający deklarację wnosi opłatę wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny PTT 
każdorazowo na następny rok. Opłaty składki nowoprzyjęty członek zwyczajny dokonuje w terminie 14 dni.  

4. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba, posiadająca obce obywatelstwo. Przyjęcia, na wniosek 
zainteresowanego i wykreślenia członka nadzwyczajnego dokonuje Prezydium Zarządu Głównego PTT, w oparciu o 
regulamin odrębnego koła PTT dla obcokrajowców, uchwalony przez Zarząd Główny PTT.  

5. Członkiem honorowym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca wybitne zasługi dla rozwoju ruchu tanecznego 
i realizacji celów Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Towarzystwa.  

6.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana realizacją celów Towarzystwa i 
opłacająca składkę członkowską.  

7. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd Okręgu lub Zarząd Główny PTT, na podstawie pisemnej 
deklaracji o przystąpieniu PTT. Opłaty składki nowoprzyjęty członek wspierający dokonuje w terminie 14 dni od 
dnia przyjęcia w poczet członków.  

8.  Członkowie zwyczajni i honorowi mogą należeć również do okręgów do zadań programowych - w takim przypadku 
członkowie Ci mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko w jednym okręgu. 

9.   Członkowie wspierający należą organizacyjnie do właściwego ze względu na swoją siedzibę lub teren działania 
okręgu Towarzystwa. 

10.  Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela. 

Artykuł 6 

1. Członek  Towarzystwa ma  prawa:  

1) członek zwyczajny i honorowy – wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Towarzystwa;  

2) małoletni członek zwyczajny i członek nadzwyczajny ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, oprócz 
czynnego i biernego prawa wyborczego;  

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

4) otrzymywania wyróżnień honorowych i innych świadczeń Towarzystwa, zgodnie z odpowiednimi regulaminami;  
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5) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów, dotyczących działalności Towarzystwa;  

6) posiadania legitymacji członkowskiej oraz odznaki organizacyjnej;  

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

8) zaskarżania uchwał organów Towarzystwa, w zakresie spraw członkowskich.  
 

2.  Członkowie PTT mogą należeć do klubów PTT oraz dowolnej liczby sekcji zainteresowań PTT. Kluby PTT mogą 
działać jako inne struktury przewidziane prawem. 

 

3. Członek zobowiązany jest do:  

1)  przestrzegania postanowień statutu PTT, uchwał władz krajowych i jego władz okręgowych 
2)  aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa, realizacji jego celów statutowych i programów działania;  
3)    etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków;  
4)    terminowego opłacania składek członkowskich.  
 
 
 

4. Członkostwo ustaje w przypadku:  

1) wystąpienia skierowanego do zarządu Okręgu, do którego należy członek lub Zarządu Głównego, po 
uprzednim opłaceniu zaległych składek i zwrocie wypożyczonych składników majątkowych Towarzystwa;  

2) skreślenia przez Zarząd Okręgu lub Zarząd Główny, w przypadku nie płacenia przez 6 miesięcy składek 
członkowskich;  

3) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa lub Sądu 
Koleżeńskiego Okręgu, w przypadku naruszenia zasad Statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminu lub 
działania na szkodę Towarzystwa;  

4) likwidacji lub rozwiązania Towarzystwa;  

5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 
 
5. (skreślony) 

 

 
Rozdział IV 

WŁADZE TOWARZYSTWA 

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.  
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 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). 

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);  
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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 9 

1. Prawo do udziału w Walnym Zjeździe mają: delegaci wybrani na Walnych Zebraniach okręgów PTT z głosem 
decydującym oraz z głosem doradczym członkowie ustępujących władz krajowych, nie będący delegatami i osoby 
zaproszone przez Zarząd Główny.  

2. Zarząd Główny zobowiązany jest do opublikowania treści uchwał Walnego Zjazdu w terminie do trzech miesięcy od 
jego zamknięcia i od tego terminu uchwały obowiązują wszystkich członków oraz władze wszystkich ogniw 
Towarzystwa.  

 

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. 
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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 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.  

 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. 
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Rozdział V 

 
WŁADZE OKRĘGÓW TOWARZYSTWA 

Artykuł 14 

1. Zarząd Główny dla realizacji zadań i celów statutowych Towarzystwa tworzy Okręgi PTT. W uchwale o utworzeniu 
okręgu ZG PTT określa zasięg terytorialny lub zakres zadań programowych, jeżeli okręg nie ma charakteru 
terytorialnego. 

2. Zarząd Główny może rozwiązać Okręg PTT w przypadkach:  

1) likwidacji lub rozwiązania Towarzystwa; 
2) braku działalności lub prowadzenia działalności sprzecznej z celami i Statutem PTT na wniosek Głównej 

Komisji rewizyjnej, 
3)  złożenie przez zarząd okręgu wniosku lub podjęcie przez Walne Zebranie  Okręgu uchwały o rozwiązaniu 

okręgu. 
 

Artykuł 15  

1.   Zarząd Główny może uchylić lub zawiesić wykonanie uchwały Zarządu Okręgu lub Walnego Zebrania Okręgu jeżeli 
uchwała ta jest sprzeczna z przepisami prawa, statutem lub regulaminami Towarzystwa.  

2.   Zarządowi Okręgu, członkom zwyczajnym lub wspierającym służy prawo odwołania się od tych uchwał do Walnego 
Zjazdu. 

 

Artykuł 16 

1. Do Walnych Zebrań Okręgów Towarzystwa mają zastosowanie Art.7 ust.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz odpowiednio Art. 8 
i 9 niniejszego Statutu.  

2. Zarząd Okręgu, w zależności od potrzeb, wybierany jest przez Walne Zebranie w składzie 5-11 członków.  

3. Walne Zebranie w pierwszej kolejności wybiera prezesa Zarządu Okręgu   

4. Zarząd Okręgu wybiera Prezydium w składzie: prezes, wiceprezesi (1-2), sekretarz, skarbnik oraz od jednego do 
trzech członków. Pierwszeństwo zgłaszania kandydatów na członków Prezydium przysługuje nowo wybranemu 
prezesowi Okręgu.  

5. Zarząd Okręgu kieruje działalnością okręgu PTT w okresie między Walnymi Zebraniami, reprezentuje Okręg na 
zewnątrz, realizuje statutowe cele Towarzystwa oraz uchwały Walnego Zjazdu Towarzystwa, uchwały Walnego 
Zebrania Okręgu i uchwały władz krajowych (okręgowych) Towarzystwa.  

6. Organizację Zarządu Okręgu, zakres jego uprawnień i obowiązków określa regulamin Zarządu Okręgu, zatwierdzany 
przez Zarząd Główny.  

7. Zebranie Zarządu Okręgu zwołuje jego Prezes, w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.  

8. Prezydium Zarządu Okręgu kieruje działalnością Okręgu PTT w okresie między posiedzeniami zarządu. Zakres 
uprawnień i obowiązków Prezydium Zarządu Okręgu określa regulamin, uchwalony przez Zarząd Okręgu  

9. Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu zwołuje jego prezes w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy na 
kwartał.  

Artykuł 17 

1. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Okręgu. Komisja wybiera 
ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  
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2. Komisja Rewizyjna Okręgu jest powołana do kontrolowania całokształtu działalności Okręgu PTT, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki finansowej. Zakres działania Komisji Rewizyjnej Okręgu określony jest przepisami 
wspólnymi dla komisji rewizyjnych Towarzystwa, uchwalonymi przez Walny Zjazd PTT oraz wytycznymi Głównej 
Komisji Rewizyjnej.  

3. Zakres kompetencji, uprawnień i obowiązków oraz tryb działania Komisji Rewizyjnej Okręgu ustala regulamin, 
zatwierdzony przez Główną Komisję Rewizyjną. 

4. (skreślony) 

Artykuł 18 

1. Sąd Koleżeński Okręgu składa się od 3-5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Okręgu. Sąd Koleżeński 
wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Sąd Koleżeński Okręgu rozpoznaje sprawy w składzie minimum 3-osobowym. 

3. Zakres kompetencji, uprawnień i obowiązków oraz tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin sądów 
koleżeńskich PTT uchwalony przez Walny Zjazd PTT. 

 

 
Rozdział VI  

KLUBY 

Artykuł 19  
(skreślony) 

 
Artykuł 20  
(skreślony) 

 
Artykuł 21  
(skreślony) 

 

Rozdział VII 

SEKCJE (GRUPY) ZAINTERESOWAŃ 
 

Artykuł 22  
(skreślony) 

 

Rozdział VIII 

FORMY ZRZESZANIA I ORGANIZOWANIA PRACY Z MŁODZIEŻĄ 
 

 Artykuł 23  
(skreślony) 

 
Rozdział IX 

MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

Artykuł 24 

1. Majątkiem Towarzystwa są:  

1) środki trwałe; 
2) wyposażenie i materiały; 
3) fundusze. 

2. Na fundusze Towarzystwa składają się:  
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1) wpływy ze składek członkowskich; 
2) dochody z imprez oraz z innej działalności statutowej; 
3) dotacje, darowizny, spadki i zapisy; 
4) dochody z majątku; 
5) inne dochody. 

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 Towarzystwa mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację 
zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków. Zakaz powyższy nie dotyczy 
wypłacania z tych dochodów wynagrodzeń, z tytułu zawartych z członkami umów o pracę lub umów - zleceń.  

5. Działalność finansowa Okręgów oparta jest o roczne preliminarze dochodów i wydatków. Prowadzona jest ona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Zarząd Główny PTT ustala ogólne zasady planowania i dokumentowania działalności finansowej Towarzystwa.  

7. Zarząd Główny, sporządza zbiorcze preliminarze dochodów i wydatków.  

8. Zarząd Główny oraz zarządy okręgów mają prawo zaciągania zobowiązań, w ramach uchwalonych preliminarzy 
dochodów i wydatków, na bazie posiadanego przez nie majątku.  

9. Umowy i porozumienia oraz inne dokumenty i korespondencja wywołująca skutki finansowe wymagają podpisu 
prezesa i skarbnika oraz upoważnionych przez nich osób właściwych zarządów.  

 
Rozdział X 

INTERPRETACJA STATUTU 

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.  

 

Rozdział XI 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Artykuł 26 

1. Zmiana Statutu PTT, odwołanie Prezesa Zarządu Głównego oraz rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić jedynie 
na podstawie uchwały Walnego Zjazdu PTT podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 
delegatów. 

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walny Zjazd powołuje równocześnie Komisję 
Likwidacyjną, w składzie, zapewniającym prawidłowe i sprawne przeprowadzenie czynności likwidacyjnych, lub 
powierza te czynności dotychczasowemu Zarządowi Głównemu.  

3. Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, w uchwale o likwidacji Towarzystwa, określa przeznaczenie majątku 
pozostałego po jego likwidacji.  
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4. Likwidację Towarzystwa przeprowadza się zgodnie z postanowieniem Art. 37 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – prawo o 
stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r, Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami).  

 

Artykuł  27  

(skreślony) 

 


