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Uchwała NWZ PTT Nr 1/09/2014 z dnia 05 września 2014 r. 

Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT postanawia przyjąć zgłoszone przez poszczególnych 

delegatów podczas dzisiejszego Zjazdu poprawki i uzupełnienia do opracowanego przez 

Komisję Statutową PTT projektu nowego Statutu PTT, które zostały odczytane i na bieżąco 

wprowadzone przez Sekretarza Zjazdu do projektu, w celu określenia brzmienia nowego 

Statutu PTT. 

Wynik jawnego głosowania:  

 a) 41 (czterdzieści jeden) głosów „za” przyjęciem uchwały,  

 b) 3 (trzy) głosy „przeciw” uchwale, 

 c) 7 (siedem) głosów „wstrzymujących się”. 

 

 

Uchwała NWZ PTT Nr 2/09/2014 z dnia 05 września 2014 r. 

Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT postanawia co następuje: 

1) uchyla w całości dotychczasowy Statutu PTT z dnia 17 października 1998 roku z 

późniejszymi zmianami, 

2) w związku z treścią uchwały nr 1 dzisiejszego Zjazdu uchwala nowy Statut PTT w 

brzmieniu stanowiącym złącznik nr 1 do uchwały, 

3) Statut PTT wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy. 

 

Wynik jawnego głosowania:  

 a) 49 (czterdzieści dziewięć) głosów „za” przyjęciem uchwały,  

 b) 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale,  

 c) 2 (dwa) głosy „wstrzymujące się”. 

 

 

Uchwała NWZ PTT Nr 3/09/2014 z dnia 05 września 2014 r. 

Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT uchwala regulamin Zarządu Głównego PTT w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

Wynik jawnego głosowania:  

 a) 41 (czterdzieści jeden) głosów „za” przyjęciem uchwały,  

 b) 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale,  

 c) 1 (jeden) głos „wstrzymujący się”. 
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Uchwała NWZ PTT Nr 4/09/2014 z dnia 05 września 2014 r. 

Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT uchwala regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) 

PTT w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

Wynik jawnego głosowania:  

 a) 41 (czterdzieści jeden) głosów „za” przyjęciem uchwały,  

 b) 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale,  

 c) 1 (jeden) głos „wstrzymujący się”. 

 

 

Uchwała  NWZ PTT Nr 5/09/2014 z dnia 05 września 2014 r. 

Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT uchwala regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego (GSK) 

PTT w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

Wynik jawnego głosowania:  

 a) 26 (dwadzieścia sześć) głosów „za” przyjęciem uchwały,  

 b) 9 (dziewięć) głosów „przeciw” uchwale,  

 c) 8 (osiem) głosów „wstrzymujących się”. 

 

 

Uchwała NWZ PTT Nr 6/09/2014 z dnia 05 września 2014 r. 

Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT uchwala regulamin Walnego Zjazdu – Ordynacja Wyborcza 

PTT w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

Wynik jawnego głosowania:  

 a) 38 (trzydzieści osiem) głosów „za” przyjęciem uchwały,  

 b) 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale,  

 c) 2 (dwa) głosy „wstrzymujące się”. 

 

 

 

UWAGA: 

Załączniki do niniejszych Uchwał znajdują się w zakładce Dokumenty: Przepisy i regulaminy 

na stronie www.taniec.pl 

 


