
Uchwała GKR PTT nr 1/2015 z dnia 5.05.2015

Główna Komisja Rewizyjna PTT, na posiedzeniu w dniu 05 maja 2015 roku w 
Krakowie, postanowiła dokonać zmiany Przewodniczącego GKR. Od dnia 05 maja 
2015 roku funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej pełnić będzie Pan 
Maciej Gołębiowski.

Głosy:   za - 4                  przeciw – 0 wstrzymujące się – 0

Uchwała GKR PTT nr 2/2015 z dnia 5.05.2015

W związku ze sprzecznością w treści uchwały ZG PTT nr 41/2014 Główna Komisja 
Rewizyjna zaleca zmianę treści uchwały w terminie do 19 maja 2015 roku.

Głosy:   za - 4                  przeciw – 0 wstrzymujące się – 0

Uchwała GKR PTT nr 3/2015 z dnia 5.05.2015

W związku z treścią uchwał ZG PTT nr 43/2014 i nr 62/2014, GKR zobowiązuje 
Zarząd Główny PTT do przedstawienia w terminie  do 19 maja 2015 roku treści 
zapytania ofertowego oraz złożonych przez kancelarie adwokackie ofert na obsługę 
prawną na rzecz PTT.

Głosy:   za - 4                  przeciw – 0 wstrzymujące się – 0

Uchwała GKR PTT nr 4/2015 z dnia 5.05.2015

Główna Komisja Rewizyjna  zobowiązuje Zarząd Główny PTT do opracowania i 
przedstawienia dla GKR,  w terminie do 30 czerwca 2015 roku, planu oszczędności 
środków finansowych i sposobu jego wdrożenia.

Głosy:   za - 4                  przeciw – 0 wstrzymujące się – 0

Uchwała GKR PTT nr 5/2015  z dnia 5.05.2015



Główna Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd Główny PTT do zlecenia 
przeprowadzenia audytu spraw kadrowych w PTT, wynikających z Kodeksu pracy i 
ustaw związkowych, w tym z przepisów  w sprawach ZUS i podatkowych, w 
terminie do 31 grudnia 2015 roku.

Głosy:   za - 4                  przeciw – 0 wstrzymujące się – 0

Uchwała GKR PTT nr 6/2015 z dnia 5.05.2015

Główna Komisja Rewizyjna zobowiązuje  Zarząd Okręgu Kujawsko – Pomorskiego 
PTT do przekazania w terminie do 12 maja 2015 roku do Biura Zarządu Głównego 
PTT brakujących dokumentów księgowych za rok 2014. Ponadto GKR zobowiązuje 
Zarząd w/w Okręgu do wyjaśnienia na piśmie przyczyn opóźnienia w dostarczeniu 
w/w dokumentów i przekroczenia terminów określonych  w ustawie o 
rachunkowości oraz przepisach podatkowych.

Głosy:   za - 4                  przeciw – 0 wstrzymujące się – 0

Uchwała GKR PTT nr 7/2015  z dnia 5.05.2015

GKR zobowiązuje ZG PTT do przedstawienia dla GKR w terminie do 22 maja 2015 
roku dokumentów finansowych PTT za rok 2014, t.j. rachunku zysków i strat, 
bilansu oraz zapisów na kontach ksiąg rachunkowych PTT.

Głosy:   za - 4                  przeciw – 0 wstrzymujące się – 0

Uchwała GKR PTT nr 8/2015 z dnia 5.05.2015

GKR zobowiązuje Zarząd Okręgu Mazurskiego do przedstawienia dla GKR w 
terminie do 19 maja 2015 roku uchwał Zarządu Okręgu uzasadniających 
wydatkowanie następujących środków finansowych:

1) kwoty 6.528,10 złotych za fakturę nr 1168/2014 z dnia 23.12.2014 r.,

2) kwoty 1.105, złotych za fakturę nr 9/06/2014 z dnia 17.09.2014 r.,



3) kwoty 1.920 złotych za fakturę nr 44/2014 z dnia 23.09.2014 r.

Głosy:   za - 4                  przeciw – 0 wstrzymujące się – 0


