STATUT
Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych

I.

Postanowienia Ogólne
§ 1.
1. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, zwany dalej „Związkiem” jest związkiem stowarzyszeń oraz innych
osób prawnych.
2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz
niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Związku jest Warszawa.
§ 2.
1. Związek może posługiwać się skrótem swej nazwy w brzmieniu: „PZFP”.
2. Związek może używać nazwy w języku angielskim: „The Polish Organisation of Loan Funds”.
§ 3.
1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
3. Związek może przystępować do spółek lub zawierać porozumienia w celu pozyskiwania środków
finansowych na cele statutowe.
§ 4.
1. Związek samodzielnie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, określa swoje szczegółowe cele i
programy działania oraz struktury organizacyjne.
2. Związek opiera swoją działalność na społecznej aktywności swych członków. Do prowadzenia swych praw
może zatrudniać pracowników.

II.

Cele Związku i sposoby ich realizacji
§ 5.

Podstawowych celem Związku jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Związku oraz
podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki.
§ 6.
Do celów Związku należy również:
a. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i krajowym,
b. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym interesów funduszy pożyczkowych oraz wspieranie ich
działań zmierzających do rozwoju regionów,
c. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego wspierającego rozwój przedsiębiorczości,
d. organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w
zakresie funduszy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorców,
e. współpraca z instytucjami rządowymi, ustawodawczymi, samorządowymi, pozarządowymi, finansowymi i
innymi realizującymi podobne cele w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i funduszy pożyczkowych,

f. promocja funduszy pożyczkowych,
g. współdziałanie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, tworzenia
warunków finansowania i wymiany doświadczeń dotyczących funduszy pożyczkowych,
h. podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu kwalifikacji i wiedzy polskich
małych i średnich przedsiębiorców,
i. wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską oraz ułatwianie funduszom
pożyczkowym współpracy z partnerami zagranicznymi.
§ 7.
Związek realizuje swoje cele poprzez:
a. współpracę z istniejącymi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości i pomoc w tworzeniu
nowych,
b. współpracę i wzajemną pomoc członkom Związku i członkom wspierającym, w tym występowanie do
władz ustawodawczych, organów administracji państwowej, organów samorządowych i instytucji
zagranicznych w sprawach dotyczących funduszy pożyczkowych,
c. prowadzenie działalności integrującej członków Związku,
d. prezentowanie opinii związanych z systemem funduszy pożyczkowych w Polsce,
e. organizowanie spotkań, konferencji i innych form wymiany doświadczeń funduszy pożyczkowych oraz
małych i średnich przedsiębiorców,
f. wypracowywanie i przedkładanie opinii władzom ustawodawczym, rządowym i samorządowym na temat
finansowych i pozafinansowych instrumentów wspomagania rozwoju przedsiębiorczości oraz środków
przeznaczonych na ich realizację,
g. popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej dotyczącej finansowania
małych i średnich przedsiębiorców oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji o funkcjonowaniu
funduszy pożyczkowych,
h. organizowanie spotkań, szkoleń i doradztwa oraz innych form kontaktów funduszy pożyczkowych z
instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków na udzielanie pożyczek dla
mikro i małych przedsiębiorców,
i. inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie instrumentów finansowania zewnętrznego małych i średnich
przedsiębiorców, a także wydawanie publikacji dotyczących tych zagadnień,
j. organizowanie zespołów doradczych do wykonywania zadań statutowych Związku.
III.

Członkostwo w Związku.
§ 8.
1. Członkami Związku mogą być stowarzyszenia i inne osoby prawne, prowadzące fundusze pożyczkowe.
2. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne na zasadach określonych w § 12.
§ 9.
1. Członkowie Związku dzielą się na:
a. Członków zwyczajnych
b. Członków wspierających
c. Członków honorowych
2. Członkowie zwyczajni i wspierający Związku działają przez swoich przedstawicieli.
§ 10.

Założyciele Związku, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację Związku, stają
się jego członkami Zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wpisie
Związku do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 11.
1. Osoby prawne mające cele zarobkowe (nie przeznaczane na cele statutowe) mogą być jedynie członkami
wspierającymi Związku.
2. Członek wspierający ustala formę i rodzaj wspierania Związku w porozumieniu z Zarządem Związku.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.
§ 12.
1. Członkiem honorowym Związku może być jedynie osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju
funduszy pożyczkowych w Polsce.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej
10 % ogólnej liczby Członków Związku, jednak nie mniej niż 5 Członków.
3. Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i jest zwolniony z obowiązku
opłacania składek członkowskich.
4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu wyłącznie z głosem doradczym.
§ 13.
1. W przypadkach nieobjętych postanowieniami § 10 oraz § 12 ust. 2 o przyjęciu w poczet członków Związku
decyduje wedle swojego uznania Zarząd, po złożeniu przez wnioskodawcę deklaracji członkowskiej.
2. Decyzja Zarządu w przedmiocie przyjęcie wnioskodawcy w poczet członków Związku powinna zostać
podjęta w terminie 2 miesięcy od chwili złożenia deklaracji członkowskiej.
3. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o odmowie. Uchwała w
przedmiocie rozpoznania odwołania zapada na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
§ 14.
Członkowie Związku mają prawo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku,
korzystać z pomocy Związku w zakresie jego działalności,
uzyskiwać dostęp do wszelkich informacji dotyczących Związku i jego działalności,
składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Związku,
korzystać z rekomendacji Związku w działalności zbliżonej z celami statutowymi,
korzystać z wszelkich innych możliwości jakie daje swoim członkom Związek.
§ 15.

Członkowie Związku zobowiązani są:
a. wspierać oraz aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Związku,
b. dbać dobre imię Związku oraz o wzrost jego znaczenia,
c. przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz Związku oraz powszechnie obowiązującego
prawa,
d. terminowo opłacać roczną składkę członkowską.
§ 16.

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy Członków Związku.
2. W przypadku, gdy uchwała w przedmiocie wysokości rocznej składki członkowskiej na dany rok nie
zostanie podjęta, wiążąca jest wysokość składki obowiązująca dotychczas.
3. Roczną składkę członkowską wnosi się za każdy rok z góry w terminie do końca stycznia danego roku. W
przypadku ustania członkostwa, składka za dany rok nie jest zwracana.
4. Członkowie zwyczajni przyjęci do Związku uiszczają składkę członkowską za pierwszy rok członkostwa w
wysokości proporcjonalnej do długości członkostwa w danym roku licząc od pierwszego dnia miesiąca w
którym Zarząd podjął decyzję o przyjęciu danego podmiotu w poczet Członków zwyczajnych.
§ 17.
1. Ustanie członkostwa w Związku następuje wskutek: złożenia rezygnacji, wykluczenia przez Zarząd lub
utraty bytu prawnego. Z chwilą ustania członkostwa Zarząd dokonuje skreślenia z listy członków.
2. Oświadczenie o rezygnacji składa się Zarządowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykluczenie przez Zarząd może nastąpić w następujących sytuacjach:
a. Członek prowadzi działalność sprzeczną ze statutowymi celami Związku,
b. Członek narusza postanowienia Statutu lub uchwał Władz Związku,
c. Członek zalega z opłatą rocznej składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
4. Członkowi wykluczonemu przez Zarząd przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o wykluczeniu. Uchwała w przedmiocie
rozpoznania odwołania zapada na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
5. W Związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.
IV.

Władze Związku
§ 18.
Władzami Związku są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna.
§ 19.
Przez „głosy” należy rozumieć głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Przez „bezwzględną większość
głosów” należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.
§ 20.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku.
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
§ 21.
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jednocześnie na dwa terminy. Drugi termin przypada na trzydzieści
minut po pierwszym terminie.
3. O terminach, miejscu i planowanym porządku obrad Zarząd powiadamia Członków Związku listami
poleconymi wysłanymi co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków.
4. W pierwszym terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jeżeli reprezentowana jest
więcej niż połowa Członków Związku. Jeżeli w pierwszym terminie obecna jest mniej niż połowa Członków

Związku, wówczas w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu
na liczbę reprezentowanych Członków Związku.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko,
o ile wszyscy Członkowie Związku posiadający prawo głosu są reprezentowani i żaden z nich nie zgłosił
sprzeciwu.
§ 22.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a. uchwalanie programu działań Związku,
b. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz
Regulaminu Zarządu,
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
d. ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej,
e. uchwalanie zmian statutu,
f. rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach przewidzianych w Statucie,
g. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu,
h. podejmowanie uchwał w innych sprawach, o ile nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych
Władz Związku.
2. Każdemu Członkowi zwyczajnemu Związku przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.
3. Członkowi Związku przed każdym Walnym Zebraniem Członku wskazują osobę fizyczną, uprawnioną do
reprezentowania Członka na Walnym Zebraniu Członków. Postanowienie to nie dotyczy członków
honorowych.
§ 23.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi
inaczej.
2. Uchwały w sprawie powołania lub odwołania Członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej, jak
również uchwały we wszelkich innych sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym,
chyba że wszyscy obecni Członkowie Związku opowiedzą się za uchyleniem tajności głosowania.
§ 24.
1. Walne Zebranie Członków Zwoływane jest jeden raz w roku, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu
roku obrotowego.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w przedmiocie:
a. udzielania absolutorium członków organów,
b. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. W przypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić
każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu Członków, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w
porządku obrad.
§ 25.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na pisemny wniosek:
a. co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, lub
b. co najmniej 10% ogólnej liczby członków Związku, jednak nie mniej niż 5 Członków.
2. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku, prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje wnioskodawcom.
§ 26.
1. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków.

2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby fizyczne.
3. W przypadku gdy liczba członków Zarządu spadnie poniżej trzech, dokonuje się wyboru uzupełniającego
na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4. W uchwale o powołaniu członków Zarządu Walne Zebranie Członków wskazuje członka zarządu, który
będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W tej samej uchwale Walne Zebranie Członków może także
wskazać jednego lub dwóch wiceprezesów.
5. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu, o ile walne Zebranie Członków go uchwaliło.
§ 27.
1. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, której okres wynosi trzy lata.
2. Kadencja Zarządu upływa z chwilą odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym zarząd przedstawił
roczne sprawozdanie za ostatni w okresie kadencji pełny rok obrotowy urzędowania.
3. Mandat członka Zarządu wygasa:
a. z upływem kadencji Zarządu,
b. z chwilą złożenia rezygnacji,
c. z chwilą odwołania przez Walne Zebranie Członków
d. z chwilą śmierci członka Zarządu
4. Członek Zarządu składa rezygnację na ręce innego członka Zarządu. Do złożenia rezygnacji przez Członka
Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu odpłatnego zlecenia.
5. Odwołanie Członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów.
§ 28.
1. Zarząd organizuje prace Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Związku,
b. opracowanie budżetu Związku i sporządzanie bilansu,
c. coroczne sporządzanie i przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania
z działalności Zarządu za ostatni rok obrotowy,
d. przyjmowanie i wykluczanie członków Związku w przypadkach przewidzianych w Statucie,
e. kierowanie działalnością gospodarczą Związku i zarządzanie jego majątkiem,
f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy członków
zarządu.
5. Uchwały Zarządu o których mowa w § 13 pkt 2 mogą być podejmowane również w trybie obiegowym za
pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
§ 29.
Do reprezentowania Związku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
§ 30.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być tylko osoby fizyczne.
3. W przypadku gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej trzech, dokonuje się wyboru
uzupełniającego na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się i kończy jednocześnie z kadencją Zarządu.

6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
a. z upływem kadencji Komisji Rewizyjnej
b. z chwilą złożenia rezygnacji
c. z chwilą odwołania przez walne Zebranie Członków
d. z chwilą śmierci członka Komisji Rewizyjnej
7. Rezygnację członek Komisji Rewizyjnej składa na ręce Zarządu.
8. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości
głosów.
9. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin Komisji Rewizyjnej, o ile Walne Zebranie Członków go
uchwaliło.
§ 31.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. dokonywanie bieżącej i okresowej kontroli pracy Związku co do zgodności ze Statutem oraz z
uchwałami Walnego Zebrania Członków
b. kontrola gospodarki finansowej Związku,
c. kontrola stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
d. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującym członkom Zarządu,
e. kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
f. coroczne sporządzanie i przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania
z czynności kontrolnych oraz wniosków dotyczących działalności Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy
członków Komisji Rewizyjnej.
V.

Majątek Związku i działalność gospodarcza
§ 32.
1. Majątek Związku może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
2. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, ofiarności
publicznej, pomocy zagranicznej oraz dochodów z własnej działalności.
§ 33.
1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach
prawa.
2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych Związku i nie może być
przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków.
§ 34.
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Związku może być:
a. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
b. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
c. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
d. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD
63.11.Z);
e. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
f. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);

g. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
h. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
i. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z);
j. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
k. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
l. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
m. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
n. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
o. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z).
§ 35.
1. Związek może tworzyć fundusze.
2. Przeznaczenie, wielkość, zasady gromadzenia i wykorzystywania każdego funduszu określa Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 36.
1. Rokiem obrotowym Związku jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Związku kończy się 31 grudnia 2010 r.
VI.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku
§ 37.
1. Uchwała Walnego Zebrania Członków o zmianie statutu wymaga bezwzględnej większości głosów w
obecności co najmniej połowy Członków Związku.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Związku wymaga bezwzględnej większości głosów w
obecności co najmniej 2/3 Członków Związku.
3. Rozwiązanie Związku następuje poprzez likwidację jego majątku.
4. W uchwale o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Związku oraz
wskazuje osoby likwidatorów.

