
 

 

Uchwały ZG PTT 94-97/2013 (mailowo) 

Uchwała ZG PTT Nr 94/2013 z dn. 22 sierpnia 2013 r. 
 

W związku z niewywiązaniem się przez Główny Sąd Koleżeński PTT  z obowiązku, nałożonego przez 
organ nadzoru za pośrednictwem ZG PTT, wdrożenia działań naprawczych w części dotyczącej GSK 
(Uchwała Nr 90/2013 z dn. 29.07.2013 r.)  ZG PTT zleca Mecenasowi Romanowi Sobczakowi 
przygotowanie projektu Regulaminu Sądów Koleżeńskich, spójnego wewnętrznie i  niesprzecznego ze 
Statutem PTT, w terminie do  27-08-2013 r.  
Opracowany projekt Regulaminu winien być przekazany do Biura ZG PTT w wersji elektronicznej  
i papierowej.  

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

Głosowanie: za-11  p-7  w- 1   brak głosowania-4 (DG, GK, PdP, MT)      

 

Uchwała ZG PTT Nr 95/2013 z dn. 22 sierpnia 2013 r. 
 

W związku ze stwierdzonym przez organ nadzoru  tj.: Prezydenta m. Krakowa (pismo z dn. 24.07.2013 
r. przekazane GSK PTT w dn. 26.07.2013 r.) przekroczeniem kompetencji przez GSK PTT przy 
rozpatrywania odwołań od uchwał ZG PTT,  ZG PTT  uznaje  orzeczenie GSK PTT z dnia 12 sierpnia 
2013 r. jako bezprawną kontynuację w sprawie (niezgodną ze Statutem PTT) i odracza wykonania 
orzeczenia GSK PTT z dnia 12 sierpnia 2013 r. do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu 
PTT (6.09.2013 r.). 

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

Głosowanie: za-10  p-6  w- 3   brak głosowania-4 (DG, GK, PdP, MT)  

 

Uchwała ZG PTT Nr 96/2013 z dn. 22 sierpnia 2013 r. 
 

ZG PTT odmawia realizacji wniosku GSK PTT z dnia 6 sierpnia 2013 r. 
„Główny Sąd Koleżeński PTT postanawia zwrócić się do Zarządu Głównego PTT  
o sfinansowanie niezależnej opinii prawnej, dotyczącej zaistniałych sporów w sprawie 
kompetencji poszczególnych organów statutowych PTT, kancelarii prawnej wskazanej przez 
GSK PTT”.  

z uwagi na brak podstaw prawnych do kwestionowania stanowiska organu nadzoru, 
stwierdzającego przekroczenie przez GSK PTT swoich kompetencji, określonych w Statucie PTT  
i wydanie orzeczeń sprzecznych  ze Statutem PTT. 
Tym samym sfinansowanie opinii prawnej na zlecenie GSK PTT jest nieuzasadnione. 

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

Głosowanie: za-11  p-7  w- 1   brak głosowania-4 (DG, GK, PdP, MT)  
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Uchwała ZG PTT Nr 97/2013 z dn. 22 sierpnia 2013 r. 
 

Stosownie do  wniosku GSK PTT z dnia 12 sierpnia 2013 r. 
„Główny Sąd Koleżeński PTT postanawia zwrócić się do Biura ZG PTT  
o przygotowanie   pomieszczenia w celu przeprowadzenia zebrania w Paprotni Teresinie – 
hotel Kuźnia Napoleońska”  

ZG PTT  zgodnie z § 14 pkt. 4 Regulaminu ZG PTT wynajmie  i  sfinansuje koszty wynajmu 
pomieszczenia w celu przeprowadzenia zebrania GSK PTT w dniu 6 września 2013 w Hotelu „Kuźnia 
Napoleońska”, (Paprotnia Teresin, ul. Sochaczewska 5). 

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

Głosowanie: za-17  p-2  w- 0   brak głosowania-4 (DG, GK, PdP, MT)   
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