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Statut  
Związku Tatarów  Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Przyjęty uchwałą nr VII/04/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 r. VII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów 
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu 

 Statutu Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie: „Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej”, dalej zwany ZTRP lub Związkiem, jest 
bezpośrednim kontynuatorem tradycji a także  spadkobiercą  prawnym dawnych  organizacji Tatarów 
Polskich, a w szczególności: 

1) Koła Akademików Muzułmanów Polskich, 

2) Stowarzyszeń Pomocy Biednym Muzułmanom, 

3) Związku Kulturalno - Oświatowego Tatarów  Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) Związku Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, 

5) Związku Tatarów Polskich w RP. 

Związek  nawiązuje do ponad 600 letniej tradycji  historycznej Tatarów Rzeczypospolitej,  którą  to tradycję 
reprezentuje i  kontynuuje. 

2. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).  
Z chwilą wpisu do KRS Związek uzyskuje osobowość prawną. 

 § 2 

1. Terenem działania  Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.  Dla właściwego realizowania  swych celów  Związek może prowadzić działalność  poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia               
swych spraw może zatrudniać pracowników. 

4. Osoby pełniące funkcje w organach Związku, pracownicy tych organów, jak również rodziny wymienionych 
wyżej osób, mają zakaz: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz  pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we  wspólnym pożyciu 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z  tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2)  przekazywania  majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  w szczególności, 
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, 
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych, niż                     
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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5. Członkami organów zarządzających Związku mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Działalność Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, jako Organizacji Pożytku Publicznego, dalej zwanej  
OPP, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia. 

7. Rada Centralna Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, jako OPP jest zobowiązana cały dochód 
(nadwyżkę przychodów nad kosztami) przekazywać na działalność pożytku publicznego. 

8. Obrady Zjazdu Delegatów oraz posiedzeń Rady Centralnej i Walnych Zebrań Członków Oddziałów Związku 
mogą być rejestrowane w formie zapisu cyfrowego  w celach archiwalnych Związku, przez osoby 
upoważnione za zgodą członków Zebrania. 

§ 3 

1. Siedziba władz naczelnych Związku znajduje się w miejscowości Bohoniki,  

        adres: Bohoniki Nr 23, 16-100 Sokółka, powiat sokólski, woj. podlaskie. 

2. Adresem do korespondencji jest adres zamieszkania aktualnego Prezesa Rady Centralnej ZTRP. 

 

§ 4 

Czas trwania Związku jest nieograniczony. 

§ 5 

1. Związek działa na podstawie przepisów  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach            
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1236)oraz niniejszego Statutu. 

2. Związek może powoływać Oddziały. 

3. Osobowość prawną posiadają następujące  Oddziały Związku: 

 1)    Oddział Bohonicki z siedzibą w Bohonikach, 

 2)    Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku, 

 3)    Oddział Północno-Zachodni z siedzibą w Gdańsku 

4. Związek nie odpowiada za zobowiązania Oddziałów posiadających osobowość  prawną. 

 

§ 6 

1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o  takich samych lub 
podobnych statutowych celach działania. 

2. Oddziały Związku mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych 
celach działania. 

§ 7 

1. Nazwa Związku: „Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej” i jego symbole korzystają z ochrony prawnej. 

2. Związek ma prawo używania sztandaru oraz odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Symbole Związku ustala Zjazd Delegatów ZTRP. 

 

§ 8 

1. Związek jest organizacją  reprezentującą grupę etniczną Tatarów Polskich. 

2. Związek jako reprezentant tatarskiej grupy etnicznej może posiadać swoich przedstawicieli  
w Zgromadzeniu Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej, organach samorządowych wszystkich szczebli  
i w instytucjach Unii Europejskiej. 
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II. Cele i środki działania. 

§ 9 

Celem Związku jest : 

1. prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych, 

2. ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów, 

3. integracja ludności pochodzenia  tatarskiego, 

4. pogłębianie wiedzy o własnej tradycji i  historii, 

5. obrona i popieranie interesów społecznych, ekonomicznych i zawodowych swoich Członków. 

 

§  10 

Związek realizuje cele statutowe poprzez: 

1. powołanie organizacji  młodzieżowej i nadzór nad jej działaniem, 

2. prowadzenie działalności informacyjno -wydawniczej, 

3. organizację pomocy i wsparcia członkom, w tym również w sprawach socjalno-bytowych, 

4. organizację działalności szkoleniowej dla przedstawicieli mniejszości tatarskiej, 

5. organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego, 

6. organizowanie imprez kulturalno – oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw i   prowadzenie innej 
działalności edukacyjnej, 

7. rozwijanie współpracy z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi,  organizacjami politycznymi, 
społecznymi, wyznaniowymi, zawodowymi oraz z instytutami naukowo-badawczymi. 

8. rozwijanie współpracy kulturalnej i naukowej ze Związkami Tatarów, działającymi w innych krajach, 

9. pozyskiwanie środków na realizację celów Związku z prowadzenia różnych form działalności gospodarczej, 

10. pozyskiwanie środków na realizację celów Związku ze źródeł rządowych, samorządowych,  
Unii Europejskiej oraz od sponsorów prywatnych, 

11. prowadzenie działalności charytatywnej. 

 

III. Odznaczenia. 

§ 11 

1. Za zasługi położone w realizacji zadań statutowych Związek może nadawać odznaki honorowe osobom 
fizycznym i prawnym oraz instytucjom i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. 

2. Wzór odznaki  zostanie uchwalony przez Zjazd Delegatów Związku. 

 

IV. Członkowie,  ich prawa i obowiązki 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być  pełnoletni  obywatel Rzeczpospolitej Polskiej pochodzący  
z polskich Tatarów, który akceptuje deklarację ideową Związku i Statut oraz posiada pełnię praw 
publicznych i obywatelskich. 

2. Warunkiem przyjęcia  w poczet członków zwyczajnych Związku jest złożenie podpisanej  deklaracji  
członkowskiej i opłacenie wpisowego. 

3. Uchwałę  w sprawie przyjęcia w poczet  członków zwyczajnych i skreślenia z grona członków zwyczajnych  
podejmuje  Zarząd właściwego Oddziału Związku. 
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4. Od postanowień uchwały odmawiającej  przyjęcia  w poczet członków  zwyczajnych  lub skreślenia  
z grona członków zwyczajnych przysługuje prawo odwołania się do Rady Centralnej Związku,    
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 

5. Członkiem honorowym  Związku może być osoba  szczególnie zasłużona dla społeczności tatarskiej                              
i  Związku. Godność członka honorowego Związku nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Rady Centralnej. 

6. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć we wszystkich uroczystościach Związku. 

7. Członek honorowy opłaca składki członkowskie w takiej samej stawce, jak członek zwyczajny. 

8. Członkiem wspierającym Związku może być każda  osoba fizyczna i prawna oraz nie  odczuwająca  w pełni  
tatarskiej tożsamości  etnicznej  lecz poczuwająca się do tatarskiego pochodzenia i pragnąca  wspierać 
działalność Związku, w tym materialnie, w miarę swoich sił i możliwości. Składki członkowskie tej osoby nie 
dotyczą. 

9. Prawo członka honorowego, jak w paragrafie 13 pkt. 1 do 4. 

10. Prawa członka wspierającego, jak w paragrafie 13 pkt. 3. 

11. Obowiązki członka honorowego, jak w paragrafie 14 pkt. 2 i 3. 

12. Obowiązki członka wspierającego, jak w paragrafie 14 pkt. 4. 

13. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Związku korzystają z praw i wykonują obowiązki 
członkowskie przez swoich przedstawicieli. 

14. Członkiem Związku może być także cudzoziemiec: 

1) członkiem zwyczajnym – o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) członkiem wspierającym – niezależnie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w inny sposób 
wspiera działalność Związku. 

§ 13 

Członkowie  zwyczajni Związku mają czynne i bierne prawo  wyborcze, a także mają prawo do: 

1) brania udziału w działalności  statutowej, 

2) kształtowania  programu  i polityki  Związku, 

3) oceny władz  Związku i formułowania  postulatów pod ich adresem, 

4) korzystania z pomocy materialnej  Związku. 

 

§ 14 

Obowiązkiem członka Związku  jest : 

1) przyczyniać się do wzrostu  roli i znaczenia  Związku, 

2) dbać o dobre imię Związku, 

3) przestrzegać powszechnie obowiązujących  przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów  
i uchwał władz Związku, 

4) aktywnie uczestniczyć w życiu  Związku oraz rzetelnie realizować przyjęte  zadania, 

5) regularnie opłacać  składki członkowskie, 

6) dbać o prestiż i rozwój Związku, ochraniać jego dobra oraz zwalczać przejawy marnotrawstwa  
i niegospodarności w dysponowaniu mieniem Związku, 

7) przestrzegać zasad współżycia społecznego. 

§ 15 

Rejestry członków  prowadzą : 

Rejestr centralny – Rada Centralna, 

Rejestry terenowe – Zarządy Oddziałów. 
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§ 16 

1. Przynależność do Związku ustaje  w razie: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 

2) śmierci członka, 

3) ubezwłasnowolnienia, 

4) skazania na utratę praw publicznych. 

5) utraty osobowości prawnej, 

6) rozwiązania Związku. 

2. Członkostwo zostaje  zawieszone w wypadku : 

1) nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, 

2) stosownej uchwały Rady Centralnej, 

3. Od decyzji określonej w ust. 2 zainteresowanemu służy prawo odwołania się do Zjazdu Delegatów                         
w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia   o zawieszeniu członkostwa. 

 

V.    Struktura Organizacyjna Związku 

§ 17 

1. Władze Związku działają kolektywnie  i wyrażają swoją wolę w formie uchwał. 

2. Uchwały władz naczelnych Związku są wiążące dla władz terenowych i wszystkich członków. 

3. Uchwały sprzeczne z prawem i postanowieniami  Statutu podlegają uchyleniu  w całości  z urzędu  przez 
właściwe władze  wyższego szczebla. 

4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków 
uprawnionych, chyba, że postanowienia Statutu  stanowią inaczej. 

5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej lub 
głosowania tajnego zażąda osoba uprawniona do głosowania. 

 

 § 18 

1. Wybory do władz Związku (naczelnych i terenowych) dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród 
nieograniczonej  liczby kandydatów. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów nie przekroczy liczby mandatów  
można odstąpić od tajnego głosowania  z zachowaniem  wymogu określonego w § 17 ust.5. 

2. Wygaśnięcie mandatu we władzach  następuje po upływie  kadencji albo  na skutek  ustąpienia lub 
odwołania, 

3. Odwołanie  władz następuje  w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej  1/5 członków organu, który jest 
uprawniony do  dokonania wyboru,  

4. Do władz  zostają  wybrani  kandydaci, którzy  kolejno  uzyskali największą liczbę głosów, stanowiącą więcej 
niż połowę  ważnie oddanych głosów. Jeżeli  w pierwszej turze wyborów  nie zostaną obsadzone wszystkie  
mandaty, przeprowadza się  następną turę wyborów.   

5.  Nie wolno być jednocześnie członkiem władzy wykonawczej i kontrolnej.             

6. W miejsce członków  organów  kolegialnych, których mandat wygasł w trakcie kadencji   wchodzą osoby, 
które  w ostatnich wyborach uzyskały  kolejno największą liczbę głosów. 

7. W wypadku  braku możliwości uzupełnienia składu osobowego organu kolegialnego w sposób określony w 
ust. 6 członków organów kolegialnych  powołuje, na zasadzie kooptacji, Rada Centralna. 
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VI. Władze naczelne 

§ 19 

1. Władzami naczelnymi  Związku są : 

1) Zjazd Delegatów, 

2) Rada Centralna, 

3) Centralna Komisja Rewizyjna, 

2. Kadencja władz naczelnych trwa pięć lat. 

3. Kadencję władz naczelnych może skrócić Nadzwyczajny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów, 
uwzględniając quorum określone w §  17 ust.4. 

 

VII. Zjazd Delegatów 

§ 20 

1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą  Związku. 

2. Zjazd Delegatów Zwyczajny zwoływany jest przez Radę Centralną, co pięć lat, nie później niż na cztery 
miesiące przed upływem piątego roku od daty ostatniego Zjazdu Zwyczajnego. 

3. Zjazd Nadzwyczajny Delegatów zwoływany jest przez  Radę Centralną  nie później niż w terminie trzech 
miesięcy od daty zgłoszenia wniosku o zwołanie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został 
zwołany. 

4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku może być, w razie niezwykłych potrzeb zwoływany częściej niż co 
12 miesięcy. 

5. Zjazd Nadzwyczajny  Delegatów  zwołuje  Rada Centralna na żądanie: 

1) co najmniej trzech członków Rady Centralnej, 

2) co najmniej 1/3 delegatów  ostatniego  Zjazdu, 

3) co najmniej 1/10 ogólnej liczby wszystkich członków Związku, 

4) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej. 

6. O zwołaniu Zjazdu Delegatów Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Rada Centralna zawiadamia: 

1) Zarządy Oddziałów - co najmniej na  jeden miesiąc  przed jego terminem, listem poleconym. 

2) Delegatów  nie później niż na 14 dni przed jego terminem, listem poleconym. 

7. Obrady Zjazdu odbywają się zgodnie z Regulaminem Obrad Zjazdu każdorazowo uchwalanym przez  Zjazd. 

8. Mandat delegata na Zjazd jest ważny przez pięć lat aż do zwołania następnego Zwyczajnego Zjazdu 
Delegatów. 

§ 21 

Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Delegatów należy : 

1. uchwalanie Statutu i zmian w Statucie zwykłą większością głosów, przy zachowaniu zasady, iż w przyjęciu 
uchwały uczestniczyło co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania, 

2. przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Związku, 

3. udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Centralnej, 

4. wybór Prezesa  Rady Centralnej oraz trzech do sześciu członków Rady  Centralnej, 

5. wybór trzech członków Centralnej Komisji Rewizyjnej, 

6. podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku, 

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

8. ustalanie strategicznych kierunków i programów działania Związku  w następnej kadencji, 
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9. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Rady Centralnej Związku, 

10. rozpatrywanie spraw wniesionych podczas obrad Zjazdu Delegatów a dotyczących całokształtu działalności 
Związku, 

11. ustalanie wzoru odznaki honorowej ZTRP oraz wzoru sztandaru Związku. 

12. ustalanie regulaminów pracy Rady Centralnej i Centralnej Komisji Rewizyjnej ZTRP. 

§ 22 

1. Zjazd składa się z delegatów wybranych na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów Związku, zgodnie                         
z proporcją:  jeden delegat na pięciu  członków zwyczajnych oraz Prezes RC  i  Prezes każdego Oddziału jako 
delegaci z urzędu. 

2. W Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci  wybrani na Walnych Zgromadzeniach 
Członków Oddziałów, a z głosem doradczym członkowie naczelnych władz Związku, członkowie Zarządów 
Oddziałów Związku oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnych Oddziałów ZTRP, jeżeli nie są delegatami. 

§ 23 

W Zjeździe Delegatów winna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów uprawnionych  do głosowania w 
pierwszym terminie, a w drugim  terminie, który  może  być wyznaczony 15 minut później tego samego dnia - 
może on  skutecznie obradować  bez względu  na liczbę delegatów, jednakże nie  dotyczy to zmian statutowych. 

 

VIII. Rada Centralna 

§ 24 

1. Rada Centralna jest najwyższą władzą wykonawczą Związku między Zjazdami Delegatów, 

2. Rada Centralna liczy od 4 do 7 osób i składa się z Prezesa oraz trzech do sześciu członków, 

3. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji Prezesa Rady Centralnej Związku, w okresie 
trwania kadencji, obowiązki Prezesa RC ZTRP obejmuje Wiceprezes Związku i sprawuje je do najbliższego 
Zjazdu Delegatów Związku, 

4. Członkowie  Rady Centralnej wybierają ze swego grona  skarbnika, sekretarza                                                            
i wiceprezesa, 

5. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Rady Centralnej Związku  -  w jej skład wchodzą 
osoby, które w ostatnich wyborach do RC uzyskały największą liczbę głosów, w kolejności określonej liczbą 
uzyskanych głosów, 

6. Posiedzenia Rady Centralnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

7. Posiedzenie Rady Centralnej zwołuje Prezes Rady  lub z jego upoważnienia Wiceprezes Rady. 

8. Posiedzenia Rady Centralnej powinny być zwołane również na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej 
Związku albo co najmniej 1/3 liczby członków Rady Centralnej, w terminie 30 dni od  daty złożenia wniosku. 

 

§ 25 

Do kompetencji Rady Centralnej należy : 

1. powołanie i rozwiązywanie Oddziałów terenowych Związku, 

2. określanie zasięgu działania poszczególnych Oddziałów Związku, 

3. zawieszanie Zarządów Oddziałów lub poszczególnych członków w razie wyraźnego braku aktywności w 
wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub statutem Związku. Zawieszenie 
poszczególnych członków Zarządu Oddziału nastąpić może  na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej  lub po 
zasięgnięciu jej opinii. W razie zawieszenia  całego Zarządu Oddziału, Rada Centralna Związku powołuje 
zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez Walne Zgromadzenie 
Członków Oddziału, 

4. uchwalanie  szczegółowych planów pracy Rady i ich realizacja, 
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5. wybór Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza spośród członków Rady wybranych przez Zjazd, 

6. zatrudnianie pracownika biurowego Związku, w razie uzasadnionej konieczności, ustalanie jego zakresu 
uprawnień i obowiązków, czasu pracy oraz wynagrodzenia, 

7. uchwalanie planów działania i budżetu Związku, ich realizacja oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań  
z działalności, 

8. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Związku do krajowych i  międzynarodowych organizacji 
społecznych, o takich samych lub podobnych celach działania, jak też przedstawianie kandydatów Związku 
do władz tych organizacji, 

9. reprezentowanie Związku wobec organów państwa, organizacji społecznych i samorządowych, 
stowarzyszeń  oraz  wszelkiego typu organizacji międzynarodowych, 

10. ustalanie  wzoru pieczęci Związku, wzoru legitymacji, 

11. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabycia, obciążania i  zbywania 
majątku nieruchomego Związku, 

12. kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów, 

13. nadzorowanie pracy poszczególnych Oddziałów Związku, 

14. uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Zjazdu Delegatów Związku 
uchwał Zarządów Oddziałów oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, 

15. prowadzenie działalności gospodarczej, 

16. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach budżetu, 

17. prowadzenie i rozwijanie działalności wydawniczej, 

18. sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych, finansowych i merytorycznych, 

19. przygotowanie kompletu materiałów na Zjazd Delegatów Związku, 

20. przekazanie protokolarne wszystkich dokumentów prawnych i finansowych oraz korespondencji 
merytorycznej i zbiorów archiwalnych nowym członkom Rady Centralnej, wybranym po zakończeniu 
kadencji, w obecności członków Centralnej Komisji Rewizyjnej Związku. 

21. prowadzenie Biura Związku i jego archiwum, dokumentowanie działalności Związku, 

22. prowadzenie listy członków Związku, 

23. opracowanie projektów zmian w Statucie i w regulaminach organizacyjnych Związku. 

 

§ 26 

1. Do składania oświadczeń w wypadku zbycia majątku nieruchomego w imieniu Związku  uprawnieni są dwaj 
członkowie Rady Centralnej, w tym Prezes, działający łącznie, po uprzedniej akceptacji Rady Centralnej. 

2. W wypadkach przyjmowania darowizn na rzecz Związku lub jego poszczególnych Oddziałów, jak też 
dotacji, subwencji i innych przychodów wystarczy jednoosobowe oświadczenie prezesa Rady Centralnej, 
który posiada uprawnienia do składania oświadczeń finansowo-prawnych w imieniu Związku jako całości 
lub jego poszczególnych Oddziałów. Takie oświadczenie w imieniu Związku może też złożyć w wypadku 
darowizn lub każdych innych przychodów każdy członek Rady Centralnej lub też w skrajnym przypadku 
członek Związku jednoosobowo, po uprzednim uzyskaniu upoważnienia pisemnego od Prezesa Rady 
Centralnej, 

3. Zarówno Prezes jak i inni członkowie Rady Centralnej i Związku powinni powiadomić o fakcie przychodu           
( darowizny, dotacji, subwencji, itd.) Radę Centralną na najbliższym posiedzeniu. 

4. Dokumenty prawne i finansowe Związku są podpisywane przez dwóch członków Rady Centralnej Związku, 
w tym Prezesa. 
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IX. Centralna Komisja Rewizyjna 

§ 27 

1. Centralna Komisja Rewizyjna, dalej zwana CKR, jest najwyższym organem kontrolnym Związku,  odrębnym 
od organu zarządzającego (Rady Centralnej ZTRP) i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli 
wewnętrznej, składającym się z 3 członków wybranych przez Zjazd Delegatów. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności CKR – w jej skład wchodzą  osoby,   które w ostatnich 
wyborach do RC uzyskały największą liczbę głosów, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów. 

4. Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 § 28 

Do kompetencji Centralnej Komisji Rewizyjnej należy: 

1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz 
kontrola działalności wszystkich organów Związku pod względem zgodności ze statutem i programem 
działania, 

2. występowanie do Rady Centralnej Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, 

3. składanie na posiedzeniach Rady Centralnej Związku wniosków i opinii dotyczących projektów planów                  
i budżetu, 

4. występowanie na Zjeździe Delegatów z wnioskiem w sprawie absolutorium dla  ustępującej Rady Centralnej 
Związku, 

5. nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów, 

6. zawieszanie komisji rewizyjnych Oddziałów w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań 
albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub ze Statutem Związku. 

7. składanie sprawozdania na Zjazdach Delegatów Związku, 

8. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZTRP. 

§ 29 

Szczegółowy zakres działalności komisji rewizyjnych Związku określa Regulamin Centralnej Komisji Rewizyjnej 
ZTRP, uchwalony przez Zjazd Delegatów Związku. 

 

X. Władze  Oddziału 

§ 30 

1. Oddział Związku powstaje, gdy liczba członków wyniesie 10 osób, 

2. Władzami Oddziału Związku są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków  Oddziału, 

2) Zarząd Oddziału, 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału, 

3. Kadencja władz Oddziału trwa pięć lat. 
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§ 31 

1. Zwyczajne Walne  Zgromadzenie Członków Oddziału, zwane dalej ZWZCO, jest najwyższą władzą 
Oddziału, które zwołuje  Zarząd co najmniej raz na dwa lata, w terminie nie później niż na dwa miesiące 
przed upływem drugiego roku od daty ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd co pięć lat, 
nie później niż na trzy miesiące przed upływem piątego roku od daty ostatniego Zjazdu Zwyczajnego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  Oddziału  powinno zostać  zwołane na żądanie: Komisji 
Rewizyjnej Oddziału, 1/10 członków Oddziału, Centralnej Rady, w terminie trzech miesięcy od daty złożenia 
wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad ZWZCO Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału Związku co 
najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, listem 
poleconym. 

5. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału prowadzi obrady zgodnie z Regulaminem Obrad WZCO, 
uchwalanym każdorazowo przez WZCO. 

§ 32 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy : 

1. uchwalanie programów działania, 

2. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań ustępujących władz, 

3. udzielanie absolutorium  ustępującemu Zarządowi, 

4. wybór delegatów na Zjazd Delegatów, 

5. wybór  Prezesa Oddziału i Członków Zarządu Oddziału, 

6. realizacja uchwał Zjazdu Delegatów, 

7. uchwalanie budżetu Oddziału, 

8. ustalanie wysokości stawek wpisowego, 

9. wybór  członków Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

 

 XI. Zarząd Oddziału 

§ 33 

1. Zarząd Oddziału Związku składa się z Prezesa i czterech członków, 

2. Prezesa i Zarząd Oddziału powołuje na pięcioletnią  kadencję i odwołuje  Walne  Zgromadzenie Członków 
Oddziału. 

3. Zarząd  wybiera ze swego grona Wiceprezesa, skarbnika i sekretarza na pierwszym  po wyborach zebraniu. 

4. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Zarządu Oddziału, w jego skład wchodzą   osoby,   
które w ostatnich wyborach do Zarządu Oddziału uzyskały największą liczbę głosów, w kolejności określonej 
liczbą uzyskanych głosów, 

5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Związku, w okresie 
trwania kadencji, obowiązki Prezesa Zarządu Oddziału ZTRP obejmuje Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Związku i sprawuje je do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Związku. 

 

§ 34 

Do kompetencji  Zarządu Oddziału należy: 

1. przyjmowanie nowych członków  Oddziału Związku, 

2. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach budżetu Oddziału, 
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3. uchwalanie budżetu oddziału w ramach przydzielonych środków oraz zatwierdzanie   rocznych   sprawozdań 
finansowych, 

4. opracowywanie projektów planów działalności, budżetu oraz przedstawianie ich Radzie Centralnej Związku 
do akceptacji, 

5. opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych regulaminów Oddziału, 

6. reprezentowanie Oddziału  Związku  na zewnątrz i działanie  w jego imieniu, 

7. składanie oświadczeń finansowo - prawnych w imieniu Oddziału, 

8. kierowanie bieżącą pracą Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz  Związku 

9. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału. 

10. przygotowanie sprawozdań na Zjazd Delegatów Związku. 

 

§ 35 

1. Do reprezentowania Oddziału Związku w sprawach prawno – finansowych uprawnieni są Prezes Zarządu 
Oddziału Związku i jeden z członków Zarządu Oddziału, działający łącznie, 

2. Do reprezentowania Oddziału i składania  w jego imieniu oświadczeń, w wypadku zbycia majątku 
nieruchomego, upoważnieni  są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes, po uzyskaniu uprzedniej 
akceptacji w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Związku  i po uzyskaniu zgody            
w postaci uchwały Rady Centralnej Związku, 

3. W wypadkach darowizn lub innych przychodów obowiązuje postępowanie analogiczne, jak określone              
w  § 26 ust. 2 i 3. 

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał                        
i zwoływane są przez Prezesa lub wyznaczonego wiceprezesa. 

 

 XII.  Komisja Rewizyjna Oddziału 

§ 36 

1. Komisję Rewizyjną Oddziału, zwaną dalej Komisją Rewizyjną, która składa się z trzech członków, wybiera 
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. 

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym  posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę 
przewodniczącego i sekretarza, 

§ 37 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy : 

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, oszczędności                     
i legalności działania, 

2) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, 

3) występowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału  z wnioskami w sprawie absolutorium 
dla ustępującego Zarządu Oddziału, 

4)  występowanie  z wnioskiem  o zwołanie  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 
Oddziału, 

5) kontrola realizacji uchwał Zjazdu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia  Członków Oddziału. 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału może wystąpić do Rady Centralnej Związku z wnioskiem o zawieszenie                    
w czynnościach Zarządu Oddziału bądź poszczególnych jego członków. 
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 XIII. Majątek Związku 

§ 38 

1. Majątek  Związku powstaje ze składek  członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji, 
dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej. 

2. Rada Centralna może tworzyć  fundusze  Związku. 

3. Majątkiem Związku oraz funduszami zarządza Rada Centralna. 

4. Każdy Oddział ma prawo do własnego majątku ruchomego i nieruchomego, może nim zarządzać                        
i dysponować oraz prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację zadań 
określonych Statutem Związku. 

5. Dla  zbycia majątku nieruchomego Oddziału niezbędna jest zgoda Rady Centralnej Związku w formie 
uchwały oraz postanowienie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w formie uchwały. 

6. Majątkiem ruchomym Oddziału dysponuje Zarząd Oddziału, za zgodą Walnego  Zgromadzenia  Członków 
Oddziału. 

7. Dochody Związku uzyskane ze składek członkowskich w poszczególnych oddziałach są w 50% przekazywane 
na konto Rady Centralnej Związku i w 50% pozostają do dyspozycji Zarządów tych Oddziałów Związku. 

8. Dochody Związku uzyskane z 1% odpisów podatku dochodowego należnego od podatników, po 
zrealizowaniu ewentualnych zaleceń podatników w sprawie przeznaczenia poszczególnych darowizn, w 50% 
pozostają na koncie Rady Centralnej Związku a w 50% są przekazywane na konta Zarządów Oddziałów 
Związku, liczone ogółem. 

1) kwota liczona ogółem, pochodząca z 1% odpisów, jest ustalana według stanu konta ZTRP na 
dzień 30 listopada każdego roku, 

2) kwota łączna jest dzielona na poszczególne Oddziały terenowe Związku proporcjonalnie 
do liczby członków zwyczajnych  aktywnych poszczególnych Oddziałów, 

3) za „aktywnych członków zwyczajnych” Związku uznaje się osoby, które opłaciły składki 
członkowskie za bieżący rok kalendarzowy i biorą czynny udział w pracy Związku, 

4) fakt opłacania składek członkowskich, według stanu na dzień 30 listopada każdego roku,  
potwierdza   w swoim protokole kontroli Komisja Rewizyjna Oddziału Związku.   

 

 XIV. Pieczęcie Związku 

§ 39 

Związek używa  pieczęci, których wzór ustala Rada Centralna. 

 

XV.  Przepisy Końcowe 

§ 40 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku może podjąć – Zjazd Delegatów większością 3/4 ważnie oddanych 
głosów,  przy obecności 3/4 delegatów  uprawnionych do udziału w Zjeździe, 

2. Likwidatorem Związku w razie jego rozwiązania na podstawie własnej uchwały Zjazdu Delegatów będzie 
Komisja Likwidacyjna wybrana spośród delegatów ostatniego Zjazdu Delegatów ZTRP. 

3. W przypadku likwidacji Związku cały majątek Związku przechodzi na rzecz Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP lub innych organizacji wskazanych przez Zjazd Likwidacyjny Związku. 

 § 41 

Jednolity tekst Statutu został uchwalony przez VII  Zwyczajny Zjazd Delegatów Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 kwietnia 2015 roku w Bohonikach i wchodzi  w życie z chwilą  jego 
uchwalenia.  

Statut  został przyjęty przez 10 delegatów, 3 delegatów było nieobecnych na sali. 


