Uchwała Nr V/08/2010
z dnia 24 kwietnia 2010r.
V Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie
przyjęcia Regulaminu Centralnej Komisji Rewizyjnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej
Polskiej.
Na podstawie §21 ust.12 Statutu Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętego przez V
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Bohonikach, w dniu 24
kwietnia 2010r. uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się Regulamin Centralnej Komisji Rewizyjnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej,
którego treść zawarta jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
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REGULAMIN CENTRALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZTRP
Regulamin pracy Centralnej Komisji Rewizyjnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie § 21 ust. 12 Statutu Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętego przez V
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 kwietnia 2010r.,
zwanego dalej ZTRP lub Związku, tworzy się Regulamin Centralnej Komisji Rewizyjnej, o następującej
treści:
§ 1.
1. Centralna Komisja Rewizyjna, zwana dalej CKR lub Komisją, jest najwyższym organem kontrolnym
Związku powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Centralna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Zjazd
Delegatów ZTRP niniejszy Regulamin.

§ 2.
CKR ZTRP jest wybierana przez Zjazd Delegatów Związku w głosowaniu tajnym na 5-letni okres
kadencji i składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
§ 3.
Praca członków CKR opiera się na pracy społecznej jej członków.
§ 4.
Komisja ma prawo żądania od członków i władz ZTRP pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw. Władze i członkowie Związku mają obowiązek przekazania pisemnych lub
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw bez zbędnej zwłoki.
§ 5.
Działalność CKR kończy się z chwilą wyboru nowej Centralnej Komisji Rewizyjnej ZTRP przez Zjazd
Delegatów Związku.
§ 6.
Do kompetencji Centralnej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności Związku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
działalność finansową i majątkową pod względem celowości, oszczędności i legalności,
b) kontrolowanie działalności wszystkich organów Związku pod względem zgodności ze Statutem i
programem działania,
c) występowanie do Rady Centralnej ZTRP z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
żądanie wyjaśnień,
d) przedkładanie Zjazdowi Delegatów Związku informacji i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli
oraz uwag i wniosków z nich wynikających,
e) dokonywanie oceny projektów budżetu oraz sprawozdań finansowych i przedstawianie ich na
posiedzeniach RCZTRP,
f) składanie na Zjeździe Delegatów Związku wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Rady Centralnej ZTRP,
g) prawo żądania zwołania Zjazdu Delegatów Związku oraz prawo żądania zwołania posiedzenia
Rady Centralnej, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez RC ZTRP z jej statutowych
obowiązków,

h) zwołanie Zjazdu Delegatów Związku, w razie nie zwołania go przez Radę Centralną ZTRP w
terminie ustalonym statutem,
i) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Delegatów Związku,
j) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów,
k) zawieszanie komisji rewizyjnych oddziałów, w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu
zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub ze Statutem,
§ 7.
1. Zadaniem Centralnej Komisji Rewizyjnej ZTRP jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób
odpowiedzialnych za ich powstanie,
2. CKR w terminie do 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół pokontrolny, podpisywany
przez członków. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, które otrzymuje Prezes Rady
Centralnej ZTRP oraz Przewodniczący CKR po zakończeniu kontroli.
3. W protokole pokontrolnym ujmuje się fakty służące do oceny kontrolowanego podmiotu, Rady
Centralnej, członków, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne,
wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyciągnięcia konsekwencji
wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości w określonym terminie.
4. Protokół powinien ponadto zawierać:
1) nazwę kontrolowanego/kontrolowanych podmiotów,
2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
3) określenie przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) wskazanie uchybień i nieprawidłowości,
6) wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
7) wnioski dotyczące wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie
nieprawidłowości w określonym terminie,
8) wykaz załączników.
§ 8.
1. Zebrania CKR ZTRP zwołuje Przewodniczący bądź Zastępca Przewodniczącego.

2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w roku.
3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego CKR.
§ 9.
CKR przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii,
może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Związku.
§ 10.
1. Wszelkie decyzje CKR podejmowane są w drodze uchwały.
2. Uchwały CKR zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
3. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego. Komisji.
4. W uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze
ustalenia telefonicznego, e-mailowego, bądź korespondencyjnego.
§ 11.
1. Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej ZTRP:
a) kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją wobec pozostałych organów Związku i innych osób,
b) zwołuje posiedzenia Komisji w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na rok,
c) przewodniczy posiedzeniom Komisji,
d) koordynuje i nadzoruje działalność członków CKR.
2. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego zastępuje go Zastępca
Przewodniczącego CKR, a pod jego nieobecność inny jej członek.
§ 12.
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Rzeczypospolitej Polskiej, w Bohonikach, w dniu 24 kwietnia 2010 roku i wchodzi w życie z dniem jego
uchwalenia.
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