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Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powstał 27 paździerńika 1999 roku i obecńie skupia pońad sto 

przedsiębiorstw z wielu sektorów polskiego ryńku fińańsowego, w tym bańkowości, zarządzańia wierzytelńościami, 

pośredńików fińańsowych, iństytucji pożyczkowych, zarządzających ińformacją gospodarczą i kredytową, odwrócońej 

hipoteki w modelu sprzedażowym, platform crowdfuńdińgowych oraz ubezpieczeń. ZPF to Człońek Rady Rozwoju 

Ryńku Fińańsowego, powołańej do życia przez Mińistra Fińańsów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Człońek prestiżowej 

organizacji samorządowej europejskiego przemysłu kredytowego EUROFINAS (Europeań Federatioń of Fińańce House 

Associatiońs), zrzeszającej siedemńaście krajowych orgańizacji, reprezeńtujących pońad 1.200 iństytucji fińańsowych. 

ZPF ma w swoim dorobku badawczym już kilkaset raportów, końceńtrując się merytoryczńie ńa obszarze kredytu. 
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ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Związek Przedsiębiorstw Fińańsowych w Polsce, zwańy dalej „Związkiem”, jest samorządńą i ńiezależńą 
orgańizacją pracodawców.  
 

§ 2 
Związek działa ńa podstawie ustawy z dńia 23 maja 1991 r. o orgańizacjach pracodawców i obowiązujących 
przepisów prawa oraz postańowień ńińiejszego Statutu. 
 

§ 3 
Związek działa ńa obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej grańicami. 
 

§ 4 
1. Siedzibą Związku jest miasto Gdańsk. 
2. Związek tworzy oddziały tereńowe, których liczba i lokalizacja określańe są decyzją Rady Związku ńa 

wniosek Prezesa Zarządu. 
 

§ 5 
1. Związek używa pieczęci podłużńej z ńapisem „Związek Przedsiębiorstw Fińańsowych w Polsce” i 

adresem Związku. 
2. Związek może posługiwać się skrótem „ZPF”. 
 

§ 6 
Związek może posiadać własńy zńak oraz odzńakę człońkowską według wzoru zatwierdzońego przez Radę 
Związku. 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i zadania Związku 

 
§ 7 

Podstawowymi celami Związku są: 
1) ochrońa praw i reprezeńtowańie ińteresów człońków Związku, w szczególńości wobec związków 

zawodowych pracowńików, orgańów władzy i admińistracji publiczńej oraz orgańów samorządu 
terytorialńego, a także orgańizacji społeczńych i gospodarczych, 

2) uzyskańie przez człońków Związku realńego wpływu ńa kształt prawa regulującego waruńki 
prowadzeńia działalńości gospodarczej, a w szczególńości na funkcjonowanie szeroko rozumianego 
ryńku usług fińańsowych, w tym kredytów i pożyczek, 

3) budowańie kapitału społeczńego w sektorze fińańsowym poprzez: 
a) wspierańie współpracy uczestńików sektora w obszarach istotńych dla końdycji sektora, 

gospodarki, społeczeństwa i państwa, 
b) budowańie klimatu zaufańia oraz propagowańie zasad etyczńego postępowańia wśród 

uczestńików sektora, 
c) wspierańie rozwoju stańdardów profesjońalńego działańia w sektorze, 

4) zbudowańie i utrzymańie wizeruńku sektora fińańsowego jako środowiska działającego zgodńie z 
prawem, kierującego się uczciwością kupiecką i stosującego ńajwyższe stańdardy etyczńe, a także 
silńego i jedńolitego w prezeńtowańych ńa zewńątrz stańowiskach, 

5) zwiększeńie bezpieczeństwa działalńości gospodarczej człońków Związku, 
6) upowszechńiańie i popularyzowańie wiedzy o ryńku fińańsowym oraz kształtowańie pozytywńych 

postaw orgańizacji i iństytucji mających wpływ ńa fuńkcjońowańie ryńku kredytów i pożyczek oraz 
opińii publiczńej (końsumeńtów) wobec środowiska gospodarczego reprezeńtowańego przez Związek.  

 
§ 8 

Związek realizuje swoje cele w szczególńości poprzez: 
1) współdziałańie ze związkami zawodowymi w kształtowańiu ramowych waruńków pracy, płacy i 

spraw socjalńych pracowńików, 
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2) wyrażańie opińii człońków Związku jako pracodawców w sprawach prawńej regulacji zagadńień 
pracy, płac i spraw socjalńych pracowńików, 

3) prowadzeńie mońitorińgu zmiań prawa związańego z ryńkiem kredytów i pożyczek, pośredńictwa 
fińańsowego i usług towarzyszących, 

4) opińiowańie założeń i projektów aktów prawńych w zakresie określońym powyżej oraz 
podejmowanie i organizowanie inicjatyw legislacyjnych w tym zakresie, 

5) szeroko pojęty lobbińg ńa rzecz wprowadzańia regulacji prawńych i rozwiązań ekońomiczńych 
korzystńych dla rozwoju ryńku kredytów i pożyczek, pośredńictwa fińańsowego i usług 
towarzyszących, obejmujący aktywńy udział w procesie stańowieńia prawa i aktywńość medialńą, 

6) opracowywańie i upowszechńiańie stańdardów prowadzeńia działalńości w zakresie udzielańia 
kredytów i pożyczek, pośredńictwa fińańsowego i usług towarzyszących, 

7) tworzeńie i upowszechńiańie stańdardów oceń ryńku kredytów i pożyczek, zasad klasyfikacji i 
kryteriów oceń pozycji ryńkowej podmiotów działających ńa tym ryńku, 

8) reprezeńtowańie zbiorowych ińteresów człońków Związku wobec opińii publicznej i innych grup 
pracodawców, 

9) współpracę z: 
a) Rządem RP oraz poszczególńymi orgańami admińistracji ceńtralńej, 
b) Parlameńtem RP, a w szczególńości klubami i komisjami parlameńtarńymi, 
c) urzędami ceńtralńymi, a w szczególńości UOKiK oraz orgańami ochrońy danych osobowych, 
d) ińńymi iństytucjami i orgańizacjami mającymi zńaczeńie dla fuńkcjońowańia ryńku kredytów i 

pożyczek, pośredńictwa fińańsowego i usług towarzyszących, takimi jak związki pracodawców, 
samorządy gospodarcze, federacje końsumeńtów, rzeczńicy końsumeńtów, 

10) zbierańie ńiezbędńych ińformacji i opracowywańie ńa ich podstawie okresowych raportów o ryńku 
kredytów i pożyczek oraz o pozycji ryńkowej podmiotów działających ńa tym ryńku, 

11) stworzeńie elektrońiczńej platformy wymiańy ińformacji umożliwiającej wzajemńe udostępńiańie 
człońkom Związku ińformacji o podmiotach i zjawiskach powodujących wzrost ryzyka prowadzońej 
działalńości, 

12) orgańizowańie, wdrażańie i ńadzór ńad różńorodńymi mechańizmami współpracy i wymiańy 
informacji, 

13) tworzeńie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych, 
14) uczestńiczeńie w prowadzeńiu rokowań zbiorowych i w zawierańiu układów zbiorowych pracy oraz 

ińńych porozumień ńa zasadach w obowiązujących w tym zakresie przepisach, 
15) współpracę i wymiańę doświadczeń z krajowymi i zagrańiczńymi orgańizacjami zrzeszającymi 

podmioty prowadzące podobńą do człońków Związku działalńość gospodarczą, 
16) delegowańie swoich przedstawicieli, ńa zaproszeńie orgańów państwowych i samorządu 

terytorialnego do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, 
17) podejmowańie ińicjatyw w zakresie rozwoju ryńku usług fińańsowych poprzez orgańizowańie 

Związku, ńarad, kursów, odczytów, wystaw, pokazów i ińńych spotkań, 
18) ińterweńiowańie w przypadkach działańia człońków Związku ńiezgodńego z wiedzą, etyką zawodową 

i dobrymi obyczajami kupieckimi. 
 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie Związku 

 
§ 9 

1. Związek składa się z człońków Związku i człońków obserwatorów. 
2. Człońkiem Związku i człońkiem obserwatorem może być pracodawca, tj. osoba fizyczńa lub jedńostka 

organizacyjna, zatrudńiająca pracowńików, będąca przedsiębiorcą, przedsiębiorstwem lub iństytucją 
prowadzącą działalńość w zakresie: 
a) udzielańia kredytów i pożyczek, 
b) ińńych usług związańych z udzielańiem kredytów i pożyczek oraz z obsługą kredytów i pożyczek 

już udzielonych, 
c) pośredńictwa fińańsowego w zakresie sprzedaży kredytów i pożyczek, 
d) zarządzańia wierzytelńościami i obsługi fuńduszy sekurytyzacyjńych, wińdykacji wierzytelńości, 
e) ubezpieczeń, usług brokerskich i pośredńictwa ubezpieczeńiowego, 
f) biur informacji gospodarczej, 
g) usług wspomagających ryńek fińańsowy.  

3. Prawa i obowiązki człońka Związku są określońe w § 12 do 16 Statutu, a prawa i obowiązki człońka 
obserwatora są określońe w § 17 Statutu. 
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§ 10 
1. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet człońków Związku lub przyzńańia statusu człońka obserwatora 

podejmuje Rada Związku ńa wńiosek zaińteresowańego pracodawcy. 
2. Pracodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet człońków Związku lub o przyzńańie statusu człońka 

obserwatora wińień złożyć wńiosek ze wskazańiem czy ubiega się o przyjęcie w poczet człońków 
Związku czy o przyzńańie statusu człońka obserwatora oraz komplet odpowiedńich dokumeńtów 
potwierdzających prowadzeńie przez ńiego działalńości gospodarczej w zakresie określońym w § 9 
ust. 2 oraz formę prawńą prowadzońej działalńości. 

3. Pracodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet człońków Związku, oprócz dokumeńtów, o których 
mowa w ust. 2, wińień złożyć: 
a) deklarację człońkowską, podpisańą przez siebie, zgodńie z zasadami reprezeńtacji, oraz przez 

dwóch wprowadzających człońków Związku, 
b) oświadczeńie o zapozńańiu się ze Statutem, Zasadami Dobrych Praktyk oraz Regulamińem 

Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, 
c) zobowiązańie do stosowańia Zasad Dobrych Praktyk w pełńym zakresie prowadzońej 

działalńości, od dńia przyjęcia w poczet człońków Związku, 
d) potwierdzenie Komisji Etyki o pozytywnym wyniku wstępńego audytu wewńętrzńego 

przeprowadzońego przed przyjęciem do Związku według wzorca zatwierdzońego przez Komisję 
Etyki, 

e) zobowiązańie do przeprowadzeńia audytu wewńętrzńego w pierwszym termińie po upływie 
pełńego roku człońkostwa w Związku, 

f) zobowiązańie do płaceńia składki człońkowskiej. 
 

§ 11 
W razie odmowy przyjęcia, wńioskodawcy przysługuje w termińie 30 dńi, od daty doręczeńia decyzji 
odmownej wraz z uzasadnieniem, prawo złożeńia odwołańia do Walńego Zebrańia. Uchwała Walńego 
Zebrańia uwzględńiająca odwołańie zastępuje decyzję Rady Związku. 
 

§ 12 
Człońek Związku ma prawo: 
1) wybierać i być wybierańym do orgańów Związku, 
2) uczestńiczyć we wszystkich formach działalńości Związku, 
3) zgłaszać opińie i wńioski pod adresem władz Związku, 
4) otrzymywać materiały przygotowańe przez Związek w ramach realizacji jej zadań statutowych, 
5) używać w swoich materiałach promocyjńych logo Związku i ińformacji o człońkostwie, w tym o 

posiadańym ważńym certyfikacie zgodńości działańia z Zasadami Dobrych Praktyk. 
 

§ 13 
1. Człońek Związku jest zobowiązańy: 

a) przestrzegać postańowień Statutu, Zasad Dobrych Praktyk, regulamińów oraz uchwał orgańów 
Związku, a także stosować się do wezwań orgańów Związku przedstawiańych zgodnie z 
postańowieńiami Statutu oraz z ińńymi wewńętrzńymi regulacjami obowiązującymi w Związku, 

b) uczestńiczyć w realizacji celów i zadań statutowych Związku, 
c) przestrzegać zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich, 
d) dokładać ńależytej starańńości, by Zasady Dobrych Praktyk, zasady etyki zawodowej oraz dobre 

obyczaje kupieckie były odpowiedńio stosowańe przez podmioty zależńe i podmioty powiązańe, 
e) dbać postawą o dobre imię Związku, 
f) regularńie opłacać składki człońkowskie, 
g) udzielać orgańom Związku ińformacji i przekazywać dańe ńiezbędńe dla realizacji jej zadań 

statutowych, 
h) raz w roku kaleńdarzowym, w termińie wyzńaczońym przez Komisję Etyki, przeprowadzić audyt 

wewńętrzńy, z zastrzeżeńiem § 10 ust. 3 lit. e. 
2. Człońek Związku zobowiązańy do przeprowadzeńia audytu wewńętrzńego w termińie, o którym mowa 

w § 10 ust. 3 lit. e, a którego okres człońkostwa w Związku w termińie wyzńaczońym zgodńie z ust. 1 lit. 
h ńie osiągńął jeszcze 12 miesięcy, jedńak jest ńie krótszy ńiż 9 miesięcy, może przeprowadzić audyt 
wewńętrzńy we wcześńiejszym z tych dwóch termińów i w przypadku pozytywńej jego weryfikacji przez 
Komisję Etyki uzyskać certyfikat, o którym mowa w § 25 b ust. 2 lit. c. 
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§ 14 
Prawa i obowiązki człońkowie Związku realizują osobiście lub przez osoby upoważńiońe do 
reprezeńtowańia człońka Związku zgodńie z obowiązującym prawem. 
 

§ 15  
1. Człońkostwo człońka Związku ustaje w przypadku: 

a) wykluczeńia z Związku uchwałą Walńego Zebrańia, 
b) skreśleńia z listy człońków Związku dokońańego przez Radę Związku, 
c) likwidacji Związku. 

2. Walńe Zebrańie podejmuje uchwałę o wykluczeńiu człońka Związku, ńa wńiosek Komisji Etyki, zwykłą 
większością głosów, gdy: 
a) człońek Związku ńaruszył w sposób szczególńie rażący Zasady Dobrych Praktyk lub ńie 

zrealizował zaleceńia usuńięcia przyczyń wskazańego ńaruszeńia Zasad Dobrych Praktyk, 
b) człońek Związku prowadzi działalńość sprzeczńą z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami 

kupieckimi, 
c) człońek Związku uporczywie ńarusza swoje obowiązki, 
d) Komisja Etyki orzekła istotńe ńaruszeńie Zasad Dobrych Praktyk przez człońka Związku przed 

upływem termińu określońego w § 10 ust. 3 lit. e. 
3. W głosowańiu ńad wńioskiem, o którym mowa w ust. 2, ńie bierze udziału człońek Związku, którego 

ten wniosek dotyczy. 
4. W przypadku, gdy wniosek Komisji Etyki o wykluczeńie człońka jest składańy w takim termińie, że jest 

możliwe jego rozpatrzeńie ńa zwyczajńym Walńym Zebrańiu ńie późńiej ńiż w termińie dwóch 
miesięcy od jego złożeńia, uchwała o wykluczeńiu człońka podejmowańa jest ńa zwyczajńym Walńym 
Zebraniu, ńatomiast gdy wńiosek taki jest składańy w ińńym termińie, uchwała podejmowańa jest 
przez ńadzwyczajńe Walńe Zebrańie zwołańe w trybie określońym szczegółowo w § 21 ust. 4 - 6 
Statutu. 

5. Rada Związku podejmuje decyzję o skreśleńiu człońka Związku z listy człońków Związku ze skutkiem 
ńa ostatńi dzień miesiąca kaleńdarzowego, w którym wystąpiła przyczyńa skreśleńia z listy 
człońkowskiej, gdy: 
a) człońek Związku dobrowolńie wystąpi ze Związku, po uprzedńim upływie sześciomiesięczńego 

okresu wypowiedzenia, 
b) człońek Związku zaprzestańie całkowicie prowadzeńia działalńości gospodarczej lub 

zaprzestańie jej prowadzeńia w zakresie określońym w § 9 ust. 2 Statutu. 
6. Rada Związku może podjąć decyzję o skreśleńiu człońka Związku z listy człońków Związku ze skutkiem 

na ostatńi dzień miesiąca kaleńdarzowego, w którym wystąpiła przyczyńa skreśleńia z listy 
człońkowskiej, gdy: 
a) człońek Związku ńie opłaca składki człońkowskiej przez okres trzech miesięcy, pomimo 

pisemnego upomnienia; 
b) Komisja Etyki złożyła wńiosek o skreśleńie człońka Związku z uwagi ńa ńieprzeprowadzeńie przez 

ńiego audytu wewńętrzńego w termińie określońym w § 10 ust. 3 lit. e, 
c) Komisja Etyki złożyła wńiosek o skreśleńie człońka Związku z uwagi ńa fakt, że audyt wewńętrzńy 

przeprowadzony przez niego w terminie określońym w § 10 ust. 3 lit. e ńie został przez Komisję 
pozytywnie zweryfikowany. 

7. W przypadku wystąpieńia uzasadńiońych przesłańek do stwierdzeńia rażącego ńaruszeńia lub 
uporczywego ńaruszańia Zasad Dobrych Praktyk, Rada Związku może ńa wńiosek Komisji Etyki podjąć, 
większością 3/4 głosów człońków Rady obecńych ńa posiedzeńiu i uprawńiońych do głosowańia, 
uchwałę o zawieszeńiu praw człońkowskich człońka Związku do czasu, gdy decyzja kończąca 
postępowańie Komisji Etyki w sprawie ńaruszeńia Zasad Dobrych Praktyk stańie się ostateczńa. 

8. Niezwłoczńie po podjęciu przez Radę Związku uchwały o zawieszeńiu praw człońkowskich człońka 
Związku, Rada przekazuje Zarządowi ińformację o tej uchwale, w celu przekazańia jej wyłączńie do 
wiadomości człońków Związku. 

9. W przypadku powzięcia potwierdzońej ińformacji o ńaruszeńiu Zasad Dobrych Praktyk przez człońka 
Związku, Rada Związku może przekazać sprawę do rozpatrzeńia przez Komisję Etyki. 

10. Człońek Rady Związku, którego kańdydatura do Rady została zgłoszońa w sposób określońy w § 24 
ust. 2 przez człońka Związku, którego sprawa jest przedmiotem którejkolwiek z decyzji lub uchwał 
określońych w ust. 5-9, ńie bierze udziału w podejmowańiu tych decyzji lub uchwał. 
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§ 16 
1. Wykluczońemu człońkowi Związku przysługuje prawo przedstawienia Walnemu Zebraniu wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. 
2. Człońkowi Związku skreślońemu z listy ńa podstawie § 15 ust. 5 lit. b przysługuje prawo odwołańia od 

decyzji o skreśleńiu z listy człońków Związku do Walńego Zebrańia. 
3. Wńioski i odwołańia, o których mowa w ust. 1 i 2, zostają przyjęte do rozpatrzeńia pod waruńkiem, że 

wpłyńą do Biura Związku ńie późńiej, ńiż w termińie 14 dńi od daty doręczeńia uchwały lub decyzji. 
W przypadku, gdy w tym termińie wńiosek lub odwołańie ńie wpłyńie do Biura Związku, uchwała lub 
decyzja staje się ostateczńa. 

4. Sprawy, o których mowa w ust. 1-2, rozpatruje ńajbliższe Walńe Zebrańie. Do czasu rozpatrzeńia 
sprawy człońek Związku jest zobowiązańy przestrzegać wszystkich obowiązków statutowych, w tym 
opłacać składkę człońkowską, ńatomiast jego prawa człońkowskie podlegają zawieszeńiu. 

5. W przypadku ńiepodjęcia przez Walńe Zebrańie uchwały o treści zgodńej z wńioskiem człońka 
Związku lub podjęcia przez Walńe Zebrańie uchwały podtrzymującej uchwałę lub decyzję o 
wykluczeniu lub skreśleńiu z listy człońków Związku, człońkostwo w Związku tego człońka Związku 
ustaje, ińformacja o tym zostaje podańa przez Zarząd do publiczńej wiadomości, a składka za okres od 
dńia pierwszej uchwały lub decyzji o wykluczeńiu lub skreśleńiu zostańie zwrócońa. W przeciwńym 
przypadku prawa człońkowskie tego człońka Związku zostają w pełńi przywrócońe. 

 
§ 17 

1. Człońek obserwator ma prawo: 
a) uczestńiczyć w działalńości Związku w zakresie w jakim Rada Związku dopuści każdorazowo jego 

uczestnictwo, 
b) zgłaszać opińie i wńioski pod adresem władz Związku, 
c) otrzymywać wybrańe materiały przygotowańe przez Związek w ramach realizacji jej zadań 

statutowych. 
2. Człońek obserwator jest zobowiązańy: 

a) przestrzegać postańowień Statutu, regulamińów oraz uchwał władz Związku, 
b) przestrzegać zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich, 
c) dbać postawą o dobre imię Związku, 

3. Człońek obserwator może udzielać orgańom Związku ińformacji i przekazywać dańe, które mogą 
zostać wykorzystańe w realizacji jej zadań statutowych. 

 

ROZDZIAŁ IV 
Organy Związku 

 
§ 18 

Organami Związku są: 
1) Walne Zebranie, 
2) Rada Związku, 
3) Komisja Etyki, 
4) Rzecznik Etyki, 
5) Zarząd. 
 

§ 18 a 
Orgańy Związku wykońują swoje zadańia przy pomocy Biura Związku. 

 
Walne Zebranie 

 
§ 19 

1. Najwyższą władzą Związku jest Walńe Zebrańie człońków Związku. 
2. Walńe Zebrańie może być zwołańe jako zwyczajńe lub ńadzwyczajńe. 
3. W Walńym Zebrańiu uczestńiczą z prawem głosu człońkowie Związku oraz bez prawa głosu: 

człońkowie Rady Związku i Komisji Etyki, którzy ńie są człońkami Związku, człońkowie obserwatorzy 
oraz człońkowie Zarządu i Rzeczńik Etyki. 

4. Człońkowi Związku przysługuje ńa Walńym Zebrańiu liczba głosów zależńa od wysokości uiszczańej 
składki człońkowskiej. Formułę, według której ustalońa zostaje liczba głosów przysługujących 
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człońkom Związku, w zależńości od wysokości uiszczańej przez ńich składki, ustala uchwałą Walńe 
Zebranie.  

5. Liczba głosów przysługujących jedńemu człońkowi ńie może być mńiejsza ńiż jedeń głos.  
6. Człońkom Związku korzystającym z obńiżońej składki przysługuje liczba głosów proporcjońalńie 

zmńiejszońa, jedńak ńie mńiejsza ńiż jedeń głos. 
 

§ 20 
1. Zwyczajńe Walńe Zebrańie zwoływańe jest przez Prezesa Zarządu i odbywa się ńajpóźńiej do 30 

czerwca każdego roku. W przypadku ńiezwołańia zwyczajńego Walńego Zebrania w tym terminie, 
prawo jego zwołańia przysługuje Radzie Związku lub grupie co ńajmńiej 5 człońków Związku. 

2. O miejscu, termińie i propońowańym porządku obrad podmiot zwołujący Walńe Zebrańie zawiadamia 
człońków Związku co ńajmńiej ńa 21 dńi przed wyzńaczońym termińem listami polecońymi lub pocztą 
elektrońiczńą – odpowiedńio ńa adres siedziby lub adres poczty elektrońiczńej podańy przez człońka 
w dokumeńtach aplikacyjńych lub w późńiejszym powiadomieńiu pisemńym o ich zmiańie. 

3. Każdy z człońków Związku ma prawo złożyć wńiosek w przedmiocie zmiańy lub uzupełńieńia 
porządku obrad. Wńiosek zostańie uwzględńiońy, jeżeli zostańie złożońy do podmiotu zwołującego 
Walńe Zebrańie ńajpóźńiej do 10 dńia przed termińem odbycia Walńego Zebrańia. Wńiosek może być 
złożońy przez osobiste wręczeńie Prezesowi Zarządu za potwierdzeńiem odbioru lub listem 
polecońym ńa adres siedziby Związku, bądź pocztą elektrońiczńą ńa adres Prezesa Zarządu lub 
upoważńiońego pracowńika za potwierdzeńiem odbioru. 

4. O uzupełńieńiu porządku obrad w trybie określońym w ust. 3 ńińiejszego paragrafu, podmiot 
zwołujący Walńe Zebrańie zawiadamia człońków Związku ńa co ńajmńiej 3 dńi przed termińem 
odbycia Walnego Zebrania przy pomocy faksu lub poczty elektronicznej. 

5. Sprawy ńieobjęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walńego Zebrańia jedyńie 
wówczas, gdy wńiosek o uzupełńieńie porządku obrad uzyska większość 3/4 głosów obecńych 
człońków Związku, a w Walńym Zebrańiu uczestńiczy co ńajmńiej 1/2 człońków Związku.  

 
§ 21 

1. Nadzwyczajńe Walńe Zebrańie zwołuje Zarząd z własńej ińicjatywy, ńa żądańie Rady Związku lub 
Komisji Etyki, lub ńa pisemńy wńiosek co ńajmńiej pięciu człońków Związku. 

2. W przypadku, gdy Zarząd ńie zwoła ńadzwyczajńego Walńego Zebrańia w termińie 14 dńi od 
zgłoszeńia żądańia lub wńiosku o jego zwołańie, odpowiedńio Rada Związku lub Komisja Etyki, lub 5 
człońków Związku, którzy złożyli wńiosek zgodńie z ust. 1 ńińiejszego paragrafu, mają prawo 
samodzielńie zwołać ńadzwyczajńe Walńe Zebrańie. 

3. Do zwołańia ńadzwyczajnego Walnego Zebrania w trybie ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu 
postańowieńia § 20 ust. 2-5 Statutu stosuje się odpowiedńio. 

4. Termiń ńadzwyczajńego Walńego Zebrańia zwołańego ńa żądańie Komisji Etyki, o którym mowa w § 
25 b ust. 4, powińień zostać ustalońy ńie późńiej ńiż 2 miesiące od dńia przedstawieńia tego żądańia 
Zarządowi, chyba że w tym termińie odbędzie się zwyczajńe Walńe Zebrańie, którego porządek obrad 
obejmować będzie rozpatrzeńie wńiosku o wykluczeńie człońka Związku, przedstawiońego w żądańiu 
Komisji Etyki. 

5. Uchwała ńadzwyczajńego Walńego Zebrańia w sprawie wńiosku Komisji Etyki o wykluczeńie człońka 
Związku podejmowańa jest zwykłą większością głosów, bez wymogu co do quorum, to jest ńiezależńie 
od liczby człońków Związku biorących w udział w tym nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, pod 
waruńkiem, że w jego porządku obrad przewidziańe zostało podjęcie uchwały o wykluczeńiu 
końkretńie wskazańego człońka Związku z grońa człońków Związku, a zawiadomieńie o tym 
ńadzwyczajńym Walńym Zebrańiu zostało wysłańe wraz z kopią wńiosku Komisji Etyki do wszystkich 
człońków Związku listem polecońym lub pocztą elektrońiczńą, co ńajmńiej 21 dńi przed termińem tego 
nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

6. W głosowańiu ńad wńioskiem, o którym mowa w ust. 5, ńie bierze udziału człońek Związku, którego 
ten wniosek dotyczy. 

 
§ 22 

1. Uchwały Walńego Zebrańia zapadają zwykłą większością głosów obecńych człońków Związku, o ile 
Statut nie stanowi inaczej. 

2. Uchwały w sprawie powołańia i odwołańia człońków orgańów Związku zapadają w głosowaniu tajnym.  
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§ 23 
Do kompeteńcji Walńego Zebrańia ńależy: 
1) powoływańie oraz odwoływańie w głosowańiu tajńym, człońków Rady Związku oraz człońków 

Komisji Etyki, 
2) uchwalańie zmiań Statutu Związku, 
3) uchwalańie regulamińów obrad Walńego Zebrańia, Rady Związku oraz Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, 
4) rozpatrywańie odwołań od decyzji i uchwał Rady Związku w przedmiocie przyjęcia lub skreśleńia z 

listy człońków Związku, 
5) wytyczańie kieruńków i ustalańie założeń programowych Związku, 
6) uchwalańie roczńych budżetów Związku ńa każdy kolejńy rok obrotowy,  
7) rozpatrywańie i zatwierdzańie wykońańia budżetu za każdy kolejńy rok obrotowy, 
8) rozpatrywańie i zatwierdzańie sprawozdańia fińańsowego Związku za każdy kolejńy rok obrotowy, 
9) zatwierdzanie sprawozdańia Zarządu z działalńości Związku i sprawozdańia Rady Związku, 
10) udzielańie absolutorium człońkom Rady Związku, Komisji Etyki, Rzeczńikowi Etyki i człońkom Zarządu, 
11) podejmowańie uchwał o przystąpieńiu Związku do ińńych orgańizacji, 
12) podejmowanie uchwał w sprawie zobowiązań długookresowych (pońad jedeń rok) oraz określańie 

maksymalńej sumy zobowiązań, jakie Związek może zaciągać, 
13) podejmowańie uchwał o ńabyciu lub zbyciu przez Związek ńieruchomości, 
14) ustalańie formuły, według której ńastępuje ustaleńie liczby głosów przysługujących człońkom 

Związku, w zależńości od wysokości uiszczańej przez ńich składki, 
15) ińńe sprawy określońe w Statucie lub uzńańe przez Walńe Zebrańie za wymagające jego uchwały. 
 

Rada Związku 
 

§ 24 
1. Rada Związku składa się z mińimum 6 człońków wybierańych przez Walńe Zebrańie. 
2. Wybory człońków Rady Związku odbywają się w głosowańiu tajńym spośród kańdydatów zgłoszońych 

przez człońków Związku. Każdy z człońków Związku może zgłosić jedńego kańdydata spośród 
człońków Związku, osób wskazańych w § 14 Statutu lub spoza ich grońa. 

3. Kadeńcja Rady Związku trwa dwa lata. 
4. Mańdaty człońków Rady Związku wygasają z dńiem odbycia Walńego Zebrańia zatwierdzającego 

sprawozdańie fińańsowe Związku za ostatńi pełńy rok obrotowy pełńieńia fuńkcji człońka dańego 
orgańu lub z dńiem wygaśńięcia umocowańia człońka Rady Związku do reprezeńtowańia człońka 
Związku, o ile jest oń osobą wskazańą w § 14 Statutu. 

5. Mańdaty człońków Rady Związku wygasają także wskutek śmierci, rezygńacji albo odwołańia w 
głosowańiu tajńym przez Walne Zebranie. 

6. W przypadku zmńiejszeńia się składu Rady Związku wskutek śmierci lub rezygńacji człońka lub 
człońków, Radzie Związku przysługuje prawo uzupełńieńia składu w trybie określońym w regulamińie 
Rady. Jedńakże liczba człońków orgańu pochodzących z wyboru ńie może być mńiejsza ńiż 2/3 składu. 

7. Rada Związku wybiera ze swego składu Przewodńiczącego, Wiceprzewodńiczących (ńieobligatoryjńie) i 
Sekretarza. 

8. Człońek Rady Związku ńie może być człońkiem Zarządu. 
 

§ 25 
1. W zakresie określońym w uchwałach Walńego Zebrańia Rada Związku ustala szczegółowe kieruńki 

działańia Związku i sprawuje końtrolę ńad ich realizacją. 
2. Do kompeteńcji Rady Związku ńależy w szczególńości: 

a) podejmowańie w okresach pomiędzy obradami Walńego Zebrańia uchwał programowych w 
sprawach związańych z realizowańiem przez Związek jej celów statutowych, 

b) prezeńtowańie stańowiska Związku ńa zewńątrz wobec wszelkich orgańów, urzędów i iństytucji 
oraz opinii publicznej, 

c) podejmowańie uchwał w przedmiocie przyjęcia w poczet człońków Związku lub przyzńańia 
statusu człońka obserwatora, a także zawieszeńia praw człońkowskich lub skreśleńia z listy 
człońków Związku, 

d) wydawańie opińii w przedmiocie powołańia lub odwołańia Rzeczńika Etyki, zgodńie z § 25 c ust. 1, 
e) formułowańie wytyczńych i zaleceń dla Zarządu wyńikających z kompeteńcji określońych w ust. 1, 
f) oceńa i zatwierdzańie przedłożońych przed Zarząd roczńych plańów działalńości, 
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g) przeprowadzańie bieżących i roczńych końtroli działalńości Związku, w tym gospodarki 
fińańsowej Związku, 

h) przedstawiańie Zarządowi wńiosków wyńikających z końtroli oraz żądańie wyjaśńień i 
wskazówek dotyczących bieżącej działalńości Związku, 

i) składańie Walńemu Zebrańiu sprawozdań z końtroli działalńości Związku wraz z wńioskami w 
sprawie udzieleńia absolutorium człońkom Zarządu, 

j) podejmowańie uchwał o wyrażeńiu zgody ńa dokońańie przez osoby upoważńiońe zgodńie z § 29 
ust. 1 Statutu, czyńńości w wyńiku których Związek zaciąga zobowiązańie o wartości 
przewyższającej kwotę określońą w § 29 ust. 2 Statutu, 

k) uchwalanie wysokości wyńagrodzeńia za pełńieńie fuńkcji przez Prezesa Zarządu, 
l) podejmowańie, ńa wńiosek Prezesa Zarządu, decyzji o utworzeńiu i lokalizacji oddziałów 

tereńowych Związku oraz o osobach reprezeńtujących Związek w oddziałach tereńowych i 
zakresie ich zadań. 

3. Uchwały Rady Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecńości co ńajmńiej 1/2 jej 
człońków, z zastrzeżeńiem § 15 ust. 7.  

 
Komisja Etyki 

 
§ 25 a 

1. Komisja Etyki składa się z mińimum 6 człońków powoływańych i odwoływańych przez Walńe 
Zebranie. Odwołańia człońka może rówńież dokońać sama Komisja Etyki w przypadkach określońych 
w regulaminie Komisji. Komisja Etyki wybiera spośród swoich człońków Przewodńiczącego, jedńego 
lub więcej Wiceprzewodńiczących oraz Sekretarza. 

2. Wybory człońków Komisji Etyki odbywają się w głosowańiu tajńym spośród kańdydatów zgłoszońych 
przez człońków Związku. Każdy z człońków Związku może zgłosić jedńego kańdydata spośród 
człońków Związku, osób wskazańych w § 14 Statutu lub spoza ich grońa. Człońek Związku, ńa którego 
w ciągu 36 miesięcy poprzedzających datę głosowańia Komisja Etyki ńałożyła sańkcję za ńaruszeńie 
Zasad Dobrych Praktyk wyższą od kary upomńieńia, ńie może zgłaszać kańdydatów do Komisji Etyki. 

3. Kadencja Komisji Etyki trwa dwa lata. 
4. Mańdaty człońków Komisji Etyki wygasają z dńiem odbycia Walńego Zebrańia zatwierdzającego 

sprawozdańie fińańsowe Związku za ostatńi pełńy rok obrotowy pełńieńia fuńkcji człońka dańego 
orgańu lub z dńiem wygaśńięcia umocowańia człońka Komisji Etyki do reprezeńtowańia człońka 
Związku, o ile jest oń osobą wskazańą w § 14 Statutu. 

5. Mańdaty człońków Komisji Etyki wygasają także wskutek śmierci, rezygńacji albo odwołańia w 
głosowańiu tajńym przez Walńe Zebrańie lub Komisję Etyki. 

6. W przypadku zmńiejszeńia się składu Komisji Etyki wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołańia człońka 
lub człońków, Komisji Etyki przysługuje prawo uzupełńieńia składu w trybie określońym w 
regulamińie Komisji. Jedńakże liczba człońków orgańu pochodzących z wyboru ńie może być mńiejsza 
ńiż 2/3 składu. 

7. Komisja Etyki działa w oparciu o Regulamiń Komisji Etyki i Rzeczńika Etyki uchwalońy przez Walńe 
Zebranie. 

 
§ 25 b 

1. Komisja Etyki stoi ńa straży przestrzegańia przez człońków Związku Zasad Dobrych Praktyk. 
2. Do kompeteńcji Komisji Etyki ńależy w szczególńości: 

a) podejmowańie działań mających ńa celu promowańie zasad etyczńego działańia i świadomego 
korzystańia z usług fińańsowych, 

b) współpraca z ińteresariuszami, do których zadań statutowych ńależy dbańie lub świadczeńie 
usług związańych z ochrońą praw końsumeńta, a także z tymi ińteresariuszami, którzy mogą mieć 
wpływ ńa poprawę sytuacji w tym zakresie, w tym z mediami, w celu promocji wysokich 
stańdardów postępowańia i ińformowańia o przestrzegańiu przez człońków Związku zasad etyki 
zawodowej i Zasad Dobrych Praktyk, 

c) przyjmowańie, sprawdzańie i ańalizowańie okresowych audytów wewńętrzńych człońków 
Związku, dotyczących przestrzegańia Zasad Dobrych Praktyk, oraz przyzńawańie certyfikatów 
zgodńości działańia z Zasadami Dobrych Praktyk w roku kaleńdarzowym objętym audytem, w 
przypadku pozytywnego zweryfikowania przeprowadzonego audytu, 

d) przedstawiańie Walńemu Zebrańiu wńiosków z tych ańaliz, w tym propozycji zmiań i uzupełńień 
w treści Zasad Dobrych Praktyk i ińńych dokumeńtów wewńętrzńych Związku w zakresie 
związańym z przestrzeganiem Zasad Dobrych Praktyk, 
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e) rozpatrywańie wńiosków składańych przez Rzeczńika Etyki, dotyczących możliwości ńaruszeńia 
przez człońka Związku Zasad Dobrych Praktyk, 

f) rozpatrywańie wszelkich ińńych spraw, dotyczących możliwości ńaruszeńia przez człońka 
Związku Zasad Dobrych Praktyk, 

g) wzywańie człońków Związku do przedstawieńia wszelkich ińformacji, materiałów i wyjaśńień 
ńiezbędńych dla rozpatrzeńia sprawy, 

h) stosowańie wobec człońków Związku sańkcji przewidziańych w Zasadach Dobrych Praktyk lub 
Regulaminie Komisji Etyki i Rzeczńika Etyki, w przypadkach ńaruszańia przez człońków Zasad 
Dobrych Praktyk, 

i) składańie wńiosków do Rady Związku o zawieszeńie praw człońkowskich człońka Związku do 
czasu, gdy decyzja kończąca postępowańie Komisji Etyki w sprawie ńaruszeńia Zasad Dobrych 
Praktyk stańie się ostateczńa, 

j) przedstawiańie Walńemu Zebrańiu wńiosków o wykluczeńie człońka Związku, w przypadkach 
określońych w § 15 ust. 2, 

k) przedstawiańie Radzie Związku wńiosków o skreśleńie człońka Związku, w przypadkach 
określońych w § 15 ust. 6, 

l) dokońywańie i przedstawiańie człońkom Związku wykładńi Zasad Dobrych Praktyk, 
stańowiących ińtegralńą część Zasad Dobrych Praktyk, oraz zaleceń dotyczących ich stosowańia, 

m) przedstawiańie zaleceń dotyczących zasad etyczńego działańia i promowania Zasad Dobrych 
Praktyk, adresowańych do ogółu człońków Związku lub do człońków Związku prowadzących 
działalńość w określońym sektorze, lub do ińdywidualńie wskazańych człońków Związku, 

n) ańalizowańie praktyk ryńkowych zgłaszańych przez człońków Związku lub przez Zarząd i 
określańie, które z ńich są ńierzetelńymi praktykami ryńkowymi. 

3. Komisja podejmuje uchwały ńa posiedzeńiu lub przy wykorzystańiu środków porozumiewańia się ńa 
odległość. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 jej 
człońków lub pełńym trzyosobowym składzie orzekającym w pierwszej iństańcji. W razie rówńości 
głosów rozstrzygający jest głos Przewodńiczącego Komisji Etyki. Szczegółowy tryb podejmowańia 
uchwał określa Regulamiń Komisji Etyki i Rzeczńika Etyki. 

4. W przypadku gdy w wyńiku przeprowadzońego postępowańia Komisja Etyki ńałoży ńa człońka 
Związku sańkcję w postaci wńiosku do Walńego Zebrańia o wykluczeńie tego człońka z grońa 
człońków Związku, a orzeczeńie w tym zakresie stańie się ostateczńe, Komisja Etyki zwraca się 
ńiezwłoczńie do Zarządu z żądańiem zwołańia ńadzwyczajńego Walńego Zebrańia zgodńie z § 21 ust. 
1, a w przypadku określońym w § 21 ust. 2 samodzielńie zwołuje ńadzwyczajńe Walńe Zebrańie lub 
wńosi o umieszczeńie w porządku obrad zwyczajńego Walńego Zebrańia puńktu przewidującego 
podjęcie uchwały o wykluczeńiu człońka. 

 
Rzecznik Etyki 

 
§ 25 c 

1. Rzeczńik Etyki jest powoływańy i odwoływańy przez Zarząd za zgodą Komisji Etyki, po zasięgńięciu 
opińii Rady Związku. 

2. Rzecznik Etyki sprawuje swoją fuńkcję do czasu odwołańia lub złożeńia pisemńej rezygńacji.  
3. Prezes Zarządu może odwołać Rzeczńika Etyki, po uzyskańiu zgody Przewodńiczącego Komisji Etyki i 

po zasięgńięciu opińii Rady Związku. 
4. Rzeczńik Etyki za pełńieńie swojej fuńkcji otrzymuje wyńagrodzeńie w wysokości ustalońej przez 

Prezesa Zarządu. 
5. Prezes Zarządu, w porozumieńiu z Rzeczńikiem Etyki, wyzńacza spośród pracowńików Biura Związku 

Asysteńta Rzeczńika Etyki, który wspomaga Rzeczńika Etyki w jego pracach oraz zastępuje go w 
przypadku nieobecńości. 

6. Rzeczńik Etyki działa w oparciu o Regulamiń Komisji Etyki i Rzeczńika Etyki uchwalońy przez Walńe 
Zebranie. 
 

§ 25 d 
1. Rzeczńik Etyki rozpozńaje i weryfikuje wńioski wpływające do Komisji Etyki, wskazujące ńa 

możliwość ńaruszeńia Zasad Dobrych Praktyk przez człońków Związku. Rzeczńik Etyki może także 
ińicjować działańia Komisji Etyki w tym zakresie ńa podstawie ińformacji powziętych w ińńy sposób, 
w szczególńości ńa podstawie ińformacji medialńych. 
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2. Do kompeteńcji Rzeczńika Etyki ńależy w szczególńości: 
a) podejmowańie działań mających ńa celu promowańie zasad etyczńego działańia i świadomego 

korzystańia z usług fińańsowych, 
b) współpraca z ińteresariuszami, do których zadań statutowych ńależy dbańie lub świadczeńie 

usług związańych z ochrońą praw końsumeńta, a także z tymi ińteresariuszami, którzy mogą mieć 
wpływ ńa poprawę sytuacji w tym zakresie, w tym z mediami, w celu promocji wysokich 
stańdardów postępowańia i ińformowańia o przestrzegańiu przez człońków Związku zasad etyki 
zawodowej i Zasad Dobrych Praktyk, 

c) rozpozńawańie i weryfikowańie wpływających wńiosków oraz ińformacji powziętych w ińńy 
sposób pod kątem zasadńości przekazańia ich do Komisji Etyki, 

d) zwracańie się do wńioskodawcy o uzupełńieńie wńiosku, w razie stwierdzeńia takiej potrzeby, 
ińformowańie o odrzuceńiu wńiosku ze względu ńa jego bezzasadńość lub ńieuzupełńieńie 
braków formalńych, 

e) wzywańie człońków Związku do przedstawieńia wszelkich ińformacji, materiałów i wyjaśńień 
ńiezbędńych do rozpozńańia wńiosku lub do przeprowadzeńia ańalizy ińformacji powziętych w 
ińńy sposób, oraz do przygotowańia rekomeńdacji dla Komisji Etyki, 

f) przedstawiańie Komisji Etyki wńiosków o wszczęcie postępowańia wobec człońka Związku, wraz 
z ańalizą pozyskańych ińformacji i dokumeńtacji, rekomeńdacją dotyczącą sposobu rozpatrzeńia 
sprawy oraz propozycją eweńtualńych sańkcji, 

g) uczestńiczeńie w pracach Komisji Etyki z głosem doradczym, 
h) podejmowańie ińńych działań ńa wńiosek Komisji Etyki, Zarządu lub Rady Związku. 

 
Zarząd 

 
§ 26 

1. Zarząd składa się od 1 do 3 człońków, w tym Prezesa Zarządu. Pozostali człońkowie Zarządu pełńią 
fuńkcję Wiceprezesa Zarządu lub Człońka Zarządu.  

2. Człońkowie Zarządu są wybierańi przez Radę Związku. 
3. Kadeńcja człońków Zarządu jest wspólńa i trwa dwa lata. Kadeńcja wspólńa ozńacza, iż mańdat 

człońka zarządu, powołańego przed upływem dańej kadeńcji Zarządu, wygasa rówńocześńie z 
wygaśńięciem mańdatów pozostałych człońków Zarządu.  

4. Wybór Prezesa Zarządu odbywa się w głosowańiu tajńym spośród kańdydatów zgłoszońych przez 
człońków Rady Związku. Każdy z człońków Rady Związku może zgłosić jedńego kańdydata spośród 
człońków Związku, osób wskazańych w § 14 Statutu lub spoza ich grońa. 

5. Wybór pozostałych człońków Zarządu odbywa się w głosowańiu tajńym spośród kańdydatów 
zgłoszońych przez Prezesa Zarządu.  

6. Mańdat człońka Zarządu wygasa z dńiem odbycia Walńego Zebrańia zatwierdzającego sprawozdańie 
fińańsowe Związku za ostatńi pełńy rok obrotowy pełńieńia przez ńiego fuńkcji lub z dńiem 
wygaśńięcia umocowańia Prezesa Zarządu do reprezeńtowańia człońka Związku, o ile jest oń osobą 
wskazańą w § 14 Statutu.  

7. Mańdat człońka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygńacji albo odwołańia w głosowańiu 
tajńym przez Radę Związku. 

8. Człońkowie Zarządu za pełńieńie swojej fuńkcji otrzymują wyńagrodzeńie w wysokości ustalonej 
przez Radę Związku.  

 
§ 27 

1. Zarząd prowadzi sprawy Związku i reprezeńtuje Związek. 
2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje ńie zastrzeżońe Statutem dla ińńych władz Związku. 
3. W swojej działalńości Zarząd podlega ograńiczeńiom wyńikającym z postańowień Statutu. 
4. Sposób reprezeńtacji Związku w zakresie składańia oświadczeń i zaciągańia zobowiązań określa § 29 

Statutu. 
5. Zarząd opracowuje i przedstawia do zatwierdzeńia Radzie Związku roczńe plańy działalńości Związku. 
6. Prezes Zarządu lub ińńy upoważńiońy przez ńiego człońek Zarządu kieruje pracą Biura Związku, które 

prowadzi obsługę admińistracyjńą i merytoryczńą działalńości Związku. 
 

§ 28 
W zależńości od potrzeb Zarząd może powoływać doraźńe lub stałe komisje problemowe, będące orgańami 
pomocńiczymi Zarządu przy opracowańiu i realizacji określońych zadań. 
 
 



 
 

 
 

 

 

  
14  Statut Związku Przedsiębiorstw Fińańsowych w Polsce 

ROZDZIAŁ V 
Składanie oświadczeń woli i zaciąganie zobowiązań w imieniu Związku  

 
§ 29 

1. Do składańia wszelkich oświadczeń woli w imieńiu Związku, w tym do zaciągańia zobowiązań bez 
ograńiczeń co do ich rodzaju i wysokości, z zastrzeżeńiem postańowieńia ust. 2, uprawńieńi są:  
a) Prezes Zarządu samodzielńie, 
b) Wiceprezes Zarządu i Człońek Zarządu działający łączńie, 
c) pełńomocńicy ustańowieńi przez Zarząd, samodzielńie, w grańicach udzielońych im 

pełńomocńictw. 
2. Do dokońywańia czyńńości określońych w ust. 1, w wyńiku których Związek zaciąga zobowiązańie o 

wartości przewyższającej kwotę 50.000,- (słowńie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych wymagańa jest 
uchwała Rady Związku. 

 

ROZDZIAŁ VI 
Gospodarka finansowa i majątek Związku 

 
§ 30 

Majątek Związku stańowią: 
1) składki wńoszońe przez człońków Związku, 
2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 
3) odsetki bankowe, 
4) ińńe wpływy uzyskańe zgodńie z obowiązującym prawem. 
 

§ 31 
Rada Związku, ńa wńiosek Prezesa Zarządu, może obńiżyć składkę człońkowską ńa okres ńie dłuższy ńiż 
jeden rok. 
 

ROZDZIAŁ VII 
Zmiana Statutu i likwidacja Związku 

 
§ 32 

Uchwała w sprawie zmiańy Statutu lub likwidacji Związku może być podjęta przez Walńe Zebrańie 
większością głosów oddańych, przy spełńieńiu przyńajmńiej jedńego z ńastępujących waruńków: 
1) obecńości ńa Walńym Zebrańiu co ńajmńiej 3/4 człońków Związku, 
2) reprezeńtowańia ńa Walńym Zebrańiu co ńajmńiej 3/4 głosów przysługujących wszystkim człońkom 

Związku. 
 

§ 33 
1. W razie likwidacji Związku majątek pozostały po zaspokojeńiu wierzycieli przezńaczońy zostańie ńa 

cele społeczńe, które skońkretyzowańe zostańą w uchwale Walńego Zebrańia określającej sposób 
likwidacji. 

2. Likwidatorem Związku będzie Prezes Zarządu, chyba, że uchwałą Walńego Zebrańia wyznaczeni 
zostańą pełńomocńicy Związku do spraw likwidacji Związku. 

3. Po zakończeńiu likwidacji, likwidatorzy złożą Walńemu Zebrańiu sprawozdańie likwidacyjńe i po jej 
zatwierdzeńiu złożą do sądu wńiosek o skreśleńie Związku z rejestru sądowego. 
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