
 

 

Uchwały ZG PTT 77-87/2013 (mailowo) 

 

Uchwała ZG PTT Nr 77/2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. 
 

ZG PTT zatwierdza terminy i miasta organizacji obowiązkowych szkoleń dla skrutinerów I i II kategorii 
- I termin: 29.06.2013r. w Bydgoszczy, II termin: 31.08.2013r. w Krakowie (alternatywnie jedno do 
wyboru). 

ZG PTT zatwierdza opłatę za szkolenie w wysokości 250zł, płatne na konto ZG PTT do dnia 
24.06.2013r. Osoby uczestniczące w obydwu szkoleniach wnoszą tylko jedną opłatę.  

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

Głosowanie: za- 13      p-3       w-0    brak głosowania-7 (MK-H, AG, AN, AB, GP, DW, WZ)   
  

Uchwała ZG PTT Nr 78/2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. 
 

ZG PTT zatwierdza Bydgoszcz jako miasto, w którym odbędą się egzaminy na I i II kat. sędziego 
skrutinera oraz obowiązkowe szkolenie dla kandydatów na skrutinerów I i II kat. przystępujących do 
egzaminów po raz pierwszy.   

Zgodnie z Uchwałą ZG PTT nr 11/2013 i 12/2013 z dn. 11.01.2013 r. ww egzaminy  
i szkolenie odbędą się w dniach 29-30.06.2013 r.   

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

Głosowanie: za- 12      p-2       w-1    brak głosowania-8 (MK-H, AG, AN, AB, GP, MT, DW, WZ)   
  

Uchwała ZG PTT Nr 79/2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. 
 

ZG PTT zatwierdza terminy szkoleń i egzaminów obowiązujące od stycznia 2014 roku: 

1. Pierwsza sobota i niedziela stycznia w nowym roku kalendarzowym 

2. Ostatnia sobota i niedziela czerwca 

 

Warunkiem odbycia się egzaminu w przewidzianym terminie jest spełnienie warunków: 

 na egzamin musi zgłosić się minimum 15 osób na dwa miesiące przed terminem egzaminu  

 potwierdzeniem udziału w egzaminie jest dokonanie opłaty za egzamin na dwa miesiące przed 
terminem oraz przesłanie zgłoszenia mailowego jednocześnie na adres biura PTT, 
przewodniczącego i sekretarza komisji ds. skrutinerów. 

 

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

Głosowanie: za- 10      p- 6      w- 0  brak głosowania-7 (FW, MK-H, AG, AB, DD, GK, GP)    
  



 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 80/2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. 
 

ZG PTT zatwierdza na rok 2014 terminy obowiązkowych szkoleń dla sędziów skrutinerów, egzaminów 
na I i II kat. skrutinerską oraz szkoleń obowiązkowych dla kandydatów na skrutinerów 
przystępujących do egzaminów po raz pierwszy: 

- I termin: 4-5.01.2014 

- II termin: 28-29.06.2014 

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

Głosowanie: za- 14      p-0       w- 0  brak głosowania-9 (FW, MK-H, AG, MC, 
       RW, AB, DD, GP, WZ)       

 

Uchwała ZG PTT Nr 81/2013 z dn. 17 czerwca 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza skład Komisji PTT ds. GPP na obecną kadencję: 

1. Dorota Gołębiowska – przewodniczący 
2. Adam Zięciak – wiceprzewodniczący 
3. Dariusz Brzostowski – sekretarz 

 

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

Głosowanie: za- 14      p-0       w-0   brak głosowania-9 ( MK-H, MC, RW,  
       AB, DD, GP, PdP, AZ, WZ)      

 

Uchwała ZG PTT Nr 82/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. 
 
ZG PTT nie wyraża zgody na start pary Andrzej Sadecki – Karina Nawrot  na turnieju WDC German 
Open Championships w Mannheim w dn. 22-23.06.2013. 

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

Głosowanie: za- 4      p- 4      w- 1   brak głosowania-14 (MK-H, AG, AC, MF, AN, RW, DB, DG, 
GK, GP, IS-Ł, MT, AZ, WZ)   

 

Uchwała ZG PTT Nr 83/2013 z dn. 21 czerwca 2013 r. 
 
ZG PTT obliguje organizatorów turniejów rangi WDSF rozgrywanych na terenie Polski do 
przeprowadzania turnieju we wszystkich kategoriach, w których funkcjonuje ranking sportowy PTT 
tzn.: w kategorii juniorów młodszych, juniorów starszych, młodzieży 16-18 lat, młodzieży 16-20 lat oraz 
dorosłych. 
 
Jednocześnie zawiesza się wykonanie powyższego w roku 2013 w kategorii młodzieży 16-20 lat z 
powodu braku konieczności uzyskania kwalifikacji w tej kategorii do Mistrzostw Polski w roku 2014. 



 

 

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

Głosowanie: za- 14      p- 1      w-0    brak głosowania-8 (MK-H, AB, DB, GK, 
       JO, MT, AZ, WZ)   

 

Uchwała ZG PTT Nr 84/2013 z dn. 21 czerwca 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza skład Komisji ds. Mistrzostw Polski PTT i FTS  na obecną kadencję: 
1. Maciej Felzenowski - przewodniczący 
2. Michał Skawiński - wiceprzewodniczący 
3. Mariusz Grzejszczak - sekretarz 
4. Grzegorz Gargula - członek komisji 
 

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

Głosowanie: za- 13      p- 1      w-  0  brak głosowania-9 ( MK-H, MF, AB, DB,  
       GK, JO, MT, AZ, WZ)   

 

Uchwała ZG PTT Nr 85/2013 z dn. 03 lipca 2013 r. 
 
ZG PTT postanawia wpisać na Listę sędziów i skrutinerów na rok 2013 z dniem  03.07.2013 Panią 
Katarzynę Kozłowską, która uzyskała licencję sędziego skrutinera kategorii II  na podstawie Protokołu 
egzaminacyjnego z dnia 30 czerwca 2013 r. 
 

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

Głosowanie: za- 13      p-0       w-0  brak głosowania-10 (FW, MK-H, AG, MF, AN, AB, DB, JO, 
AZ, WZ)       

 

Uchwała ZG PTT Nr 86/2013 z dn. 3 lipca 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza skład Komisji ds. Sędziów na obecną kadencję: 
1. Kazimierz Kurzak - przewodniczący 
2. Monika Zamorska - sekretarz 
3. Tomasz Konury - członek komisji 
4. Tadeusz Krupiński - członek komisji 
 

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

Głosowanie: za-6       p- 1      w- 0  brak głosowania – 16 (FW, MK-H, AG, AG, MF, AN, AB, DB, 
DG, GK, JO, GP, IS-Ł, MT, AZ, WZ)     

 

 



 

 

Uchwała ZG PTT Nr 87/2013 z dn. 29 lipca 2013 r. 
 
Zarząd Główny PTT zatwierdza regulamin XXX Mistrzostw Polski PTT i FTS  Formacji Tanecznych – 
załącznik nr 1 do uchwały, które odbędą się w dniu 14.09.2013 r. w Radomiu.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania  na stronie taniec.pl 

Głosowanie: za- 16      p-0       w- 0  brak głosowania-7 (FW, RW, DB, JO, PdP, IS-Ł, WZ)    
  

 


