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Uchwały ZG PTT nr 32-50/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Zebranie ZG PTT Kraków, 28 kwietnia 2014 r. 
 

 

Uchwała ZG PTT nr 32/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w dniu 10 stycznia 2014 r. w Krakowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-16 p-0 w-3 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 33/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

1. ZG PTT postanawia podjąć uchwałę w przedmiocie przeprowadzenia audytu finansowego PTT 

finansów. 

2. ZG PTT zobowiązuje Prezydium ZG PTT do wyboru najlepszej oferty firmy przeprowadzającej 

audyt, o którym mowa w pkt 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-18 p-0 w-1 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 34/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

ZG PTT postanawia przekazać prawa organizacji turnieju Mistrzostwa PTT w kategorii Juniorów 

Młodszych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich: 

DUET Warszawa, które odbędą się w Warszawie w dniu 06.12.2014 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-19 p-0 w-1 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 35/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT postanawia przekazać prawa organizacji turnieju Mistrzostwa PTT w kategorii Juniorów 

Młodszych w 10 Tańcach: 

ST KRZYSZTOF MAJEWSKI Wrocław, które odbędą się w Strzelinie w dniu 04.10.2014 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-16 p-0 w-4 
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Uchwała ZG PTT nr 36/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

1. W związku z wysokimi kosztami utrzymania Centralnej Bazy Danych i witryny internetowej 

www.taniec.pl, ZG PTT postanawia przekazać prace nad zbudowaniem nowej Centralnej Bazy 

Danych, witryny internetowej PTT oraz programu skrutinerskiego firmie EFEKT Biuro Promocji i 

Reklamy, która zobowiązuje się do wykonania powierzonych prac w terminie do 01.09.2014 r. 

2. Negocjacje warunków umowy z firmą EFEKT Biuro Promocji i Reklamy, oraz kontrolę nad stanem 

realizacji prac określonych w pkt 1 ZG PTT powierza Prezydium Zarządu Głównego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-18 p-0 w-2 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 37/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

W związku z treścią Uchwały ZG PTT nr 65/2013 z dnia 6 kwietnia 2013 r.,  ZG PTT postanawia 

odstąpić od zamiaru zawarcia umowy na organizację Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych z 

organizatorem CSE Elbląg. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-13 p-4 w-2 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 38/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

1. ZG PTT postanawia przekazać Panu Jackowi Krupie list intencyjny o nawiązaniu współpracy w celu 

promocji wybranych imprez organizowanych w strukturach PTT. 

2. Szczegóły, zakres i czas trwania współpracy zostaną określone w stosownej umowie o współpracy 

wynegocjowanej przez Prezydium ZG PTT z Panem Jackiem Krupą. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-17 p-0 w-0 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 39/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT postanawia uruchomić Kalendarz GPP PTT w kategorii Młodzieży Starszej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-18 p-0 w-0 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 40/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT ustala zwrot kosztów podróży na turnieje GPP w przypadku jazdy samochodem w wysokości 

0,50 zł/ 1 km plus zwrot za opłaty za autostrady. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-18 p-0 w-0 
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Uchwała ZG PTT nr 41/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

W związku z wprowadzeniem kategorii Młodzieży Starszej w turniejach GPP PTT, ZG PTT ustala, że w 

roku 2014 zasady prowadzenia Rankingu GPP PTT we wszystkich kategoriach wiekowych obliczane 

będą na podstawie Tabeli punktowej RANK stanowiącej załącznik nr 1. do niniejszej uchwały. 

Jednocześnie ZG PTT postanawia, że Tabela 1. Tabela punktowa RANK w Regulaminie GPP PTT nie 

będzie obowiązywała w 2014 roku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-16 p-0 w-0 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 42/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT postanawia powierzyć wykonanie pokontrolnych zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej PTT 

Kancelarii Adwokackiej dr Wojciech Osipacz z Wrocławia. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-17 p-0 w-1 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 43/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT zobowiązuje Prezydium ZG PTT do przeprowadzenia konkursu ofert kancelarii adwokackich w 

celu wybrania najlepszej oferty z zakresu obsługi prawnej stowarzyszenia, w terminie do 15 maja 

2014 roku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-17 p-0 w-0 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 44/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT postanawia skreślić z listy członków wspierających te podmioty, które nie dokonały wpłaty 

członka wspierającego w terminie do 30 kwietnia 2014 roku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-15 p-2 w-1 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 45/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT postanawia, że członkowie wspierający, wykreśleni z listy na mocy Uchwały ZG PTT nr 

44/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., mogą ponownie starać się o członkostwo w PTT po upływie 3 

miesięcy od dnia skreślenia z listy członków wspierających PTT. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2014 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i 

na stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-12 p-0 w-5 
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Uchwała ZG PTT nr 46/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

1. ZG PTT postanawia dofinansować koszty związane z dojazdem i udziałem w imprezach 

międzynarodowych mistrzowskich i pucharowych, wyłącznie tancerzom będącym członkami PTT. 

2. W razie zmiany przez tancerza przynależności organizacyjnej lub reprezentowania innej 

organizacji przed upływem roku od dnia wypłaty dofinansowania, o którym mowa w pkt. 1, 

tancerz zobowiązany będzie do wpłaty kwoty będącej równowartością dofinansowania, w 

terminie 30 dni, na konto ZG PTT, wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia wypłaty 

dofinansowania. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl 

 

Głosowanie: za-15 p-0 w-0 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 47/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT postanawia usunąć z Centralnej Bazy Danych i kalendarza turniejów PTT turniejów rangi 

WDSF, organizowanych po dniu 01.06.2014 r. , do czasu uregulowania stosunków pomiędzy PTT a 

WDSF. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl 

 

Głosowanie: za-16 p-0 w-0 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 48/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT uchyla Uchwałę ZG PTT nr 51/2012 z dnia20 kwietnia 2012 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl 

 

Głosowanie: za-16 p-0 w-0 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 49/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT postanawia: 

1. odwołać dotychczasowe komisje problemowe PTT 

2. zatwierdzić nową listę komisji problemowych PTT, zgodnie z Zał. nr 1 do niniejszej uchwały, 

3. zatwierdzić nowa listę przewodniczących komisji problemowych PTT. zgodnie z Zał. nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały ZG PTT nr 49/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Zarząd Główny PTT odwołuje Komisje problemowe PTT i zatwierdza Przewodniczących Komisji: 

Komisje problemowe PTT 

Komisja ds. Rozwoju Ruchu Tanecznego Anna Niedzielska 

Komisja ds. Mistrzostw PTT   Adam Berkowicz 

Komisja ds. Grand Prix Polski   Paweł de Pourbaix 

Komisja ds. Sędziów i Skrutinerów  Janusz Biały 
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Komisja Finansowo- Budżetowa  Adam Berkowicz 

Komisja Kontaktów Zagranicznych  sekretarz Andrzej Jankowski 

Komisja ds. Centralnej Bazy Danych  Dariusz Dragan 

Komisja ds. Formacji Tanecznych  Andrzej Łukomski 

Komisja ds. Przepisów i Regulaminów  Dariusz Wiewiórka 

Komisja ds. Ruchu Seniorów i Hobby  Grzegorz Gargula 

 

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-2 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 50/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

ZG PTT postanawia uchylić Uchwałę ZG PTT nr 21/2012 z dnia 12 marca 2012 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl. 

 

Głosowanie: za-16 p-0 w-0 

 

 

 


