
Uchwała Nr VI / 02 /2011 

z dnia 5 marca 2011 r. 

VI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 

w sprawie zmian Statutu Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

  

Na podstawie §21 ust. 1 Statutu  Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej  przyjętego przez V 

Nadzwyczajny  Zjazd Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Bohonikach w dniu 24 

kwietnia 2010 r. oraz na podstawie Ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1236) uchwala się, co następuje: 

§1. 

W Statucie Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 4  Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Osoby pełniące funkcje w organach Związku, pracownicy tych organów, jak również rodziny 

wymienionych wyżej osób, mają zakaż: 

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”. 

  

1. W § 2 Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 5 – 7 w brzmieniu: 

„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.” 

  

1. W § 5 Statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Związek działa na podstawie przepisów  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1236.) oraz niniejszego 

Statutu. 

  

1. W § 20 ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku może być, w razie niezwykłych potrzeb, zwoływany częściej 

niż co 12 miesięcy”. 

  

1. § 27 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 trzech członków wybranych przez Zjazd 

Delegatów”. 

  

1. § 27 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie: 



„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.” 

  

§2. 

W pozostałym zakresie  postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. 

  

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

  

Sekretarz                                                              Przewodniczący 

VI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZTRP       VI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZTRP 

  

Maria Aleksandrowicz-Bukin                                          Józef Konopacki 

 


