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PROTOKÓŁ z dnia 27 sierpnia 2020 roku
G Ł Ó W N E J K O M I S J I R E W I Z Y J N E J POLSKIEGO
TOWARZYSTWA TANECZNEGO
z posiedzenia z dnia 27 sierpnia 2020 roku w Krakowie.

Skład Komisji:

Maciej Gołębiowski
Wojciech Wójtowicz
Adam Berkowicz
Ewa Gardyańczyk-Wojnowska

1. Otwarcie zebrania GKR PTT.
P. Maciej Gołębiewski rozpoczął posiedzenie i złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego
GKR PTT i członkostwa w GKR PTT. Po złożeniu obustronnych podziękowań za dotychczasową pracę
p. M. Gołębiowski opuścił posiedzenie.
2. Komisja ze swojego składu wybrała w głosowaniu nowe władze GKR PTT. Przewodniczącym został
wybrany p. Wojciech Wójtowicz, Vice-przewodniczącym p. Adam Berkowicz.
3. Komisja ustaliła poniższy program posiedzenia:
- Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych z poprzedniego posiedzenia GKR PTT
- Sprawozdanie GKR PTT na WZ PTT.
= Kontrola finansowa ZG PTT

= Kontrola działalności statutowej ZG PTT
- Rozpatrzenie wniosków skierowanych do GKR PTT.
- Wnioski i zalecenia pokontrolne.

•

Zarząd Główny PTT nie wywiązał się z zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej PTT określonych
we wnioskach i zaleceniach zawartych w Protokole GKR PTT z dnia 30 04 2019 roku, to
znaczy:
- nie dostarczył zestawienia wpływów od organizatorów imprez rangi mistrzowskiej, Grand Prix
Polski oraz pozostałych, za które wpłaty powinny być dokonywane na konto ZG PTT
- nie przedstawił wykazu podróży w roku 2018, opłacanych z konta PTT, wraz z uzasadnieniem
ich celowości.

4. Kontrola działalności finansowej ZG PTT.
4.1. Komisja dokonała sprawdzenia wyciągów bankowych PTT za okres styczeń 2019 – lipiec 2020.
Komisja nie miała wglądu do dokumentów źródłowych i zestawień umożliwiających porównanie
wydatków z preliminarzem, w tym zaangażowania finansowego ZG PTT w organizację Pucharu
Wieczystego i corocznego szkolenia sędziowskiego.
4.2. W wykazie uchwał ZG PTT opublikowanych na stronie www PTT brak uchwały dotyczącej
budżetu na rok 2020.
4.3. Wyjaśnienia wymaga podstawa przekazania kwoty 2 243 PLN na konto Euro Asian Dance
Council i zwrotu podobnej kwoty na konto PTT.
5. Kontrola działalności merytorycznej ZG PTT.
5.1. Wyjaśnienia wymaga określenie kompetencji i zasad finansowania koordynatora do spraw
kontaktów zagranicznych.
5.2. GKR PTT przeanalizowała sprawę przynależności PTT do EADC. Komisja stwierdza, że
Uchwała ZG PTT nr 22/2020 z dnia 22 lutego 2020 stoi w sprzeczności ze Statutem PTT (art. 14. P.
14.) oraz Uchwałą nr 12 Walnego Zjazdu Sprawozdawczego z dnia 5 maja 2019. Statut PTT zastrzega
do wyłącznej kompetencji WZ PTT podejmowanie uchwał o przynależności PTT do krajowych,
zagranicznych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli PTT do tych
organizacji. Uchwała WZS PTT 12/2019 z dnia 5.05.2019 rezerwuje sobie prawo do ratyfikacji aplikacji
do takich organizacji. Tym samym ZG PTT nie mógł podjąć decyzji o podpisaniu aplikacji do
organizacji oraz delegowaniu przedstawiciela PTT w EADC. GKR zwróciła uwagę że organizacja EADC
została formalnie zarejestrowana w dniu 30.04.2019 w Moskwie według prawa rosyjskiego (z zapisem
zobowiązującym członków do promocji tańca rosyjskiego i osiągnięć rosyjskiej szkoły tańca) , przez
dwóch obywateli rosyjskich, co sprawiło, że PTT nie mogło być członkiem założycielem. GKR
przeanalizowała treść zarejestrowanego Statutu EADC i stwierdza, że dalsze kontakty (członkostwo) z
tą organizacją wymagają dogłębnej analizy prawa rosyjskiego, w tym praw członkowskich, sposobu
zarządzania organizacją oraz możliwości wpływu PTT na kierunki działania.
5.3. Sposób zwołania Walnego Zjazdu Sprawozdawczego. GKR PTT rozumiejąc obecną sytuację
pandemiczną ze zrozumieniem przyjmuje do wiadomości starania ZG PTT o przeprowadzenie WZS w

sposób bezpieczny dla uczestników/delegatów. Tym niemniej zwraca uwagę na przekroczenie
statutowego terminu zwołania WZS i zawiadomienia delegatów. GKR stwierdza istnienie dwóch uchwał
z programem WZS (28/2020 z dnia 21.08.2020 i 33/2020 z dnia 31.05.2020). Poza tym porównując
zapisy statutu PTT i znowelizowanego prawa o stowarzyszeniach GKR stwierdza, że w art.10.1d.
prawa o stowarzyszeniach zawarty jest zapis „wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w
głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym
uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost
wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.” W Statucie PTT jest zapis w
art.8., ust. 10. „Organy PTT, z wyłączeniem Walnego Zjazdu i Walnego Zebrania Okręgu PTT mogą
podejmować uchwały głosując drogą elektroniczną (CBD, e-mail, SMS)”. Tym samym wyłączona jest
możliwość przeprowadzenia WZS drogą środków komunikacji elektronicznej.

6. Wnioski i zalecenia.
6.1. GKR PTT przypomina o konieczności prowadzenia działalności finansowej Stowarzyszenia w
oparciu o przyjęte przez ZG PTT i zatwierdzane przez Walny Zjazd PTT budżety z zachowaniem
terminów umożliwiających płynne prowadzenie działalności z zachowaniem bezpieczeństwa
finansowego.
6.2. Biorąc pod uwagę zapisy z p. 5.3. GKR stwierdza, że jedyną formą przeprowadzenie WZS w
zgodności z obecnie obowiązującymi zapisami Statutu PTT i Prawa o Stowarzyszeniach jest
przeprowadzenie WZS z osobistym uczestnictwem delegatów. W związku z tym GKR złoży pismo do
ZG PTT w wnioskiem o uchylenie uchwały nr 28/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 i pilne podjęcie
stosownych kroków w celu przeprowadzenia WZS w dniu 5.09.2020 z osobistym udziałem delegatów,
przy zapewnieniu obowiązującego reżimu sanitarnego, według programu z uchwały nr 33/2020 z dnia
31 maja 2020. GKR PTT podjęła w tej sprawie Uchwałę nr 1/2020 z dnia 27.08.2020.
6.3. GKR PTT złoży wniosek o zmianę w Statucie PTT, umożliwiającą stosowanie komunikatorów
elektronicznych przy podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach Władz PTT.
6.4. W oparciu o protokół z ostatniego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego PTT wymagane jest
uzupełnienie składu GKR do statutowej ilości członków.
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