
 

Uchwała ZG PTT Nr 98/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza Uchwały Prezydium ZG PTT za okres 6.04.2013r.-24.08.2013 r.  – 
Uchwały Prezydium ZG PTT nr 17-35 (załącznik nr 1).  
 

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-13  p-3  w- 5   

Uchwała ZG PTT Nr 99/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza preliminarz wpływów i wydatków na rok 2013.  
 

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-20  p-0  w- 1 

Uchwała ZG PTT Nr 100/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT przyjmuje porozumienie pomiędzy Polskim Towarzystwem Tanecznym  
i Federacją Tańca Sportowego z dn. 01.06.2012 r. oraz porozumienie finansowe pomiędzy 
Polskim Towarzystwem Tanecznym i Federacją Tańca Sportowego z dn. 06.09.2013.  
Treść porozumienia oraz porozumienia finansowego są przedstawione w załączniku nr 1 do 
uchwały. 
 

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-0  w- 4   

Uchwała ZG PTT Nr 101/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza powołanie biura filii PTT przy Sekretarzu ZG PTT z przypisanym 
numerem telefonicznym.  
 

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-21  p-0  w- 0    

Uchwała ZG PTT Nr 102/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza protokół komisji egzaminów sędziowskich: 
Kandydat:   1. Paulina Koźlińska 
 
Kategoria III:   1. Arkadiusz Sosnowski 
   2. Dominika Lemańczyk 
   3. Konrad Buczma 
   4. Aleksandra Karpińska 
 
Kategoria II:   1. Dominika Leszczyńska 
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   2. Aneta Pawlak 
 
Kategoria I:   1. Danuta Niemczynowicz 
 

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-20  p-0  w- 0    

Uchwała ZG PTT Nr 103/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT postanawia wpisać na listę sędziów na 2013 r. osoby: 
Kategoria III: Konrad Buczma 
Kategoria II: Dominika Leszczyńska 
Kategoria I:  Danuta Niemczynowicz 
 

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-20  p-0  w- 0    

Uchwała ZG PTT Nr 104/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza skład Komisji ds. Sędziów: 

1. Kazimierz Kurzak – Przewodniczący 
2.  Robert Wota – Wiceprzewodniczący 
3. Monika Zamorska – Sekretarz 
4. Tomasz Konury – członek 
5. Tadeusz Krupiński - członek 

 
Komisja docelowo pracować będzie w siedmioosobowym składzie. Uzupełnienie liczby 
członków komisji nastąpi w  najbliższym czasie.  
 

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-19  p-0  w- 1   

Uchwała ZG PTT Nr 105/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza skład Komisji ds. Rywalizacji Sportowej: 

1. Tomasz Konury – Przewodniczący 
2. Agnieszka Dąbkowska 
3. Patrycja Kuszpit-Bachar 
4. Aneta Pawlak 
5. Adam Zięciak  

 

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-20  p-0  w- 0    
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Uchwała ZG PTT Nr 105/1/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza skład Komisji ds. Ruchu Seniorów i Hobby: 
Grzegorz Gargula – Przewodniczący, pełnomocnik ZG PTT ds. ruchu seniorów i hobby 
Andrzej Roszak 
Leszek Kusiak 
 
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-20  p-0  w- 0   

Uchwała ZG PTT Nr 106/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza regulamin Grand Prix Seniorów z terminem obowiązywania od dn. 
01.01.2014 r. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.   
 

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-20  p-0  w- 0      

Uchwała ZG PTT Nr 107/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza kalendarz Grand Prix Senior na rok 2014. Kalendarz stanowi załącznik nr 
1 do Uchwały.   
 

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-20  p-0  w- 0     

Uchwała ZG PTT Nr 108/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza zwiększenie do kwoty 3000,00 zł wydatki związane z realizacją nagród 
regulaminowych Grand Prix Senior PTT podczas turnieju finałowego w 2013 r. w Warszawie. 
 

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-18  p-0  w- 1    

Uchwała ZG PTT Nr 109/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza wprowadzenie do kalendarza imprez V Puchar im. Prof. M. Wieczystego 
w kategoriach Senior i Hobby, który odbędzie się w dn. 25.01.2014 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-20  p-0  w- 0     
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Uchwała ZG PTT Nr 110/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza kalendarz turniejów GPP na rok 2014. Kalendarz stanowi załącznik nr 1 
do Uchwały.   

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-19  p-0  w- 0    

Uchwała ZG PTT Nr 111/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zatwierdza rozszerzenie składu Komisji ds. Grand Prix Polski o osoby: 
- Łukasz Pawlak 
- Maciej Felzenowski  
 

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-20  p-0  w- 0    

Uchwała ZG PTT Nr 112/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT nominuje na Mistrzostwa Świata w stylu standardowym 3 i 4 parę finału Mistrzostw 
Polski PTT i FTS oraz na Mistrzostwa Świata w stylu latynoamerykańskim 5 i 6 parę finału 
Mistrzostw Polski PTT i FTS.   
 

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-0  w- 2     

 

Uchwała ZG PTT Nr 113/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT cofa nominację na Mistrzostwa Świata w stylu latynoamerykańskim w Berlinie w dn. 
30.11.2013 r. dla pary Adrian Kopczyński i Ewelina Mikołajewska.   
 

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-13  p-1  w- 5     

Uchwała ZG PTT Nr 114/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT zobowiązuje Komisję ds. Przepisów i Regulaminów do przygotowania w terminie do 
30.09.2013 r. propozycji zmian w obecnie obowiązujących przepisach z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych w przepisach WDSF. Ww projekt zostanie przedstawiony członkom 
ZG do głosowania w drodze e-mailowej. Termin wdrożenia: 01.01.2014 r.   
 

http://www.taniec.pl/
http://www.taniec.pl/
http://www.taniec.pl/
http://www.taniec.pl/
http://www.taniec.pl/
http://www.taniec.pl/
http://www.taniec.pl/
http://www.taniec.pl/


 

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-20   p-0  w- 0   

Uchwała ZG PTT Nr 115/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT po zapoznaniu się ze stanowiskiem Organu Nadzoru stwierdza, że orzeczenia GSK 
PTT z dn. 22.05.2013, 29.05.2013, 25.06.2013, 13.06.2013, 06.08.2013, 12.08.2013, 
20.08.2013, 26.08.2013 i 30.08.2013 r.  zapadły z naruszeniem statutu (art. 13,  
pkt. 2). 
 

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-12   p-1  w- 5  

Uchwała ZG PTT Nr 116/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT wyraża zgodę na rozłożenie na 12 rat kwoty 1000,00 zł z tytułu opłaty członkowskiej 
członka nadzwyczajnego Vladislava Lankovicha, tancerza kl. E, kat. 14-15 lat ze Szkoły Tańca 
Dance Center w Poznaniu. 
 

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-18   p-0  w- 0   

Uchwała ZG PTT Nr 117/2013 z dn. 06 września 2013 r. 
 
ZG PTT wyraża zgodę na podjęcie przez Okręg Mazowiecki Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego działań w celu uzyskania osobowości prawnej.  

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-16   p-0  w- 3      
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