
 

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE 

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI DS. 

 

SĘDZIÓW I SKRUTINERÓW 

 

 

 



 

§ 1. 

Komisja  ds. Sędziów i  Skrutinerów  jest  organem doradczym  i wykonawczym Polskiego 

Towarzystwa Tanecznego, który został  powołany przez Zarząd  Główny PTT . 

 

§ 2. 

 1. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący - wybierany przez Zarząd Główny PTT oraz 

co najmniej dwóch członków, proponowanych przez przewodniczącego, a zatwierdzanych 

przez Zarząd Główny PTT.     

 

2. Posiedzenia komisji zwoływane są w zależności od potrzeb. Komisja pracuje w trybie 

komunikacji elektronicznej, telefonicznej, w razie potrzeby przewodniczący  zwołuje 

zebranie komisji.  

 

3. Przewodniczący koordynuje pracą komisji oraz przedstawia wypracowane stanowisko ZG 

PTT.  

 

 

   § 4. 

 

 
1. Celem powołania Komisji jest nadzór nad wszelkimi zagadnieniami związanymi z 
funkcjonowaniem sędziów i skrutinerów Polskiego Towarzystwa Tanecznego w rywalizacji 
krajowej, międzynarodowej oraz zagranicznej. Rozwój zagadnień związanych z tą tematyką.  
 
2. Do zadań i obowiązków Komisji należą:  

a) obowiązki wynikające z przepisów rywalizacji tanecznej Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego, a w szczególności:  
-Przepisów sędziowskich PTT  
-Przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT  
b) Zadania i obowiązki powierzone uchwałami ZG PTT oraz uchwałami Walnego Zjazdu 
PTT  

c) Nadzorowanie wykonania uchwał WZ i ZG PTT zawierających tematykę sędziowską  

d) Organizowanie szkoleń oraz egzaminów sędziowskich i skrutinerskich  
 
3. Do kompetencji Komisji należą:  

a) kompetencje wynikające z przepisów rywalizacji tanecznej Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego, a w szczególności:  

b) Przepisów sędziowskich PTT  

c) Przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT  

d) Kompetencje powierzone uchwałami ZG PTT oraz uchwałami Walnego Zjazdu PTT  

e) Podejmowanie zobowiązujących decyzji w ramach realizacji swoich zadań i obowiązków,  

f) Nadzór na wykonaniem decyzji Komisji  
 



 

 
g) Przeprowadzanie kontroli działań komisji sędziowskich i skrutinerskich poprzez 
wizytowanie turniejów, powtórne obliczanie wyników i inne działania kontrolujące 
zgodność z przepisami PTT.  

h) Prowadzenie zakładki ,,strefa sędziego” oficjalnej strony www Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego  

i) Składanie wniosków do Komisji Dyscyplinarnej  
 

§ 5. 

 

Członkom komisji przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, a także 

udokumentowanych  wydatków, poniesionych w związku  z realizacją zleconych lub  

założonych zadań - zgodnie z planem finansowym ZG PTT. 

 

§ 6. 

 

W sprawach nieuregulowanych  regulaminem lub w sprawach spornych, mają zastosowanie 

przepisy Statutu oraz Regulamin Zarządu Głównego PTT. 

 
 

 

 

 

 

 

 


