
STATUT SPÓŁDZIELCZEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 
 
 
I. Postanowienia ogólne 

§ l 
1) Spółdzielczy Fundusz Inwestycyjny — zwany dalej Funduszem — jest wyodrębnionym organizacyjnie i 
księgowo funduszem celowym Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, słuŜącym wspieraniu 
finansowym spółdzielni pracy i organizacji spółdzielczych, którego zasady funkcjonowania określają 
niniejszy statut i regulamin Funduszu. 
2) Fundusz działa na podstawie uchwały nr 6 VI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZLSP w sprawie 
załoŜeń programowo -organizacyjnych Spółdzielczego Funduszu Inwestycyjnego, ustawy z dnia 16 
września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. nr 30, póz. 210 z późniejszymi zmianami), niniejszego 
statutu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§2 
1) Siedziba Funduszu mieści się w m.st. Warszawie. 
2) Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania nie jest ograniczony. 
3) Fundusz moŜe tworzyć struktury regionalne — wykonujące w jego imieniu funkcje określone w 
statucie. 

§ 3 
Fundusz uŜywa pieczęci prostokątnej z napisem „Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Spółdzielczy 
Fundusz Inwestycyjny w Warszawie", która ponadto moŜe zawierać adres i inne celowe oznaczenia. 
 
II. Cele i przedmiot działalności Funduszu  

§4 
l) Celem działalności Funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć gospodarczych spółdzielni pracy 
— członków Funduszu — w zakresie udzielania poŜyczek na: 
a) finansowanie inwestycji, 
b) zasilenie środków obrotowych, 
c) krótkoterminowe (przejściowe) uzupełnienie środków obrotowych, 
d) inne cele. 
2) Środki finansowe Funduszu gromadzone są z wpłat i wpływów spółdzielni pracy, które przystąpiły do 
Funduszu i zadeklarowały przyjęcie warunków finansowych ujętych w regulaminie Funduszu. 
3) Członkami Funduszu mogą być spółdzielnie pracy zrzeszone w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy 
oraz inne spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze, które zadeklarują przyjęcie warunków określonych 
w regulaminie i statucie Funduszu. 
 
III. Członkowie Funduszu 

§ 5 
Członkowie Funduszu mają prawo do: 
a) uzyskiwania pomocy finansowej oraz w zakresie poradnictwa i instruktaŜu odnośnie właściwego 
wykorzystywania uzyskanych z Funduszu środków finansowych, 
b) uzyskiwania informacji o działalności Funduszu, 
c) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Funduszu, 
d) czynnego uczestnictwa w spotkaniach oceniających działalność finansową Funduszu, 
e)proponowania Zarządowi ZLSP kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej. 

§6 
Członkowie Funduszu mają obowiązek: 
a) przestrzegania postanowień regulaminu i statutu Funduszu, 
b) terminowych wpłat zadeklarowanych składek członkowskich, 
c) terminowego spłacania rat zaciągniętych poŜyczek. 
 
IV. Organy Funduszu 

§ 7 
Organami Funduszu są: 
1) Komisja Kwalifikacyjna, 
2) Dyrektor Funduszu. 

§8 
1) Komisja Kwalifikacyjna działa w granicach kompetencji określonych statutem oraz regulaminem pracy 
zatwierdzonym przez Zarząd ZLSP. 



2) Kadencja Komisji Kwalifikacyjnej trwa dwa lata. 
3) Komisja Kwalifikacyjna składa się z pięciu członków. 
4) Członków Komisji Kwalifikacyjnej powołuje Zarząd ZLSP na wniosek Dyrektora Funduszu. 
5) Mandat członka Komisji Kwalifikacyjnej wygasa przed upływem kadencji na skutek zrzeczenia się 
mandatu, odwołania członka przez Zarząd ZLSP lub śmierci. 

§9 
Do kompetencji Komisji Kwalifikacyjnej w szczególności naleŜy: 
1) Opiniowanie wniosków o udzielanie poŜyczek spółdzielniom pracy. 
2) Przedkładanie Zarządowi ZLSP sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków, postulatów i opinii 
dotyczących działalności Funduszu. 
3) Rozpatrywania skarg i zaŜaleń spółdzielni pracy dotyczących działalności Funduszu. 

§ 10 
1) Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Dyrektora 
Funduszu w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej. 
2) Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej są protokołowane. 
3) Dla prawomocności uchwał Komisji Kwalifikacyjnej wymagana jest obecność na jej posiedzeniu co 
najmniej trzech członków. 
4) Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 
członków i powinny być wprowadzone do księgi protokołów oraz podpisane przez Przewodniczącego. 
5) Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Kwalifikacyjnej określa regulamin pracy zatwierdzony 
przez Zarząd ZLSP na wniosek Dyrektora Funduszu. 

§ 11 
Komisja Kwalifikacyjna za swoje posiedzenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości uchwalonej przez 
Zarząd ZLSP oraz zwrot kosztów delegacji.  

§ 12 
Pracami Funduszu kieruje Dyrektor powołany przez Zarząd ZLSP. 

§ 13 
Do kompetencji Dyrektora Funduszu w szczególności naleŜy: 
1) Organizowanie działalności Funduszu oraz zapewnienie realizacji jego zadań. 
2) Realizowanie uchwał i decyzji Zarządu ZLSP dotyczących działalności Funduszu. 
3) Opracowywanie sprawozdań z działalności Funduszu i przedkładanie ich Zarządowi ZLSP. 
4) Wnioskowanie do Zarządu ZLSP o zatrudnianie lub zwalnianie pracowników Funduszu. 
5) Przyjmowanie i przedkładanie Komisji Kwalifikacyjnej wniosków spółdzielni pracy o udzielenie 
poŜyczki. 
6) Przedkładanie wniosków spółdzielni pracy o poŜyczki ~ z opinią Komisji Kwalifikacyjnej — do 
akceptacji przez Zarząd ZLSP. 
7) Prowadzenie rozliczeń finansowych oraz nadzorowanie terminowego regulowania zobowiązań przez 
poŜyczkobiorców. 
8) Wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Funduszu. 
 
V. Gospodarka finansowa Funduszu 

§ 14 
1) Fundusz prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, kierując się przepisami prawa w ramach 
wyznaczonych przez Zarząd ZLSP. 
2) Do czasu przyjęcia innych rozwiązań rachunkowość Funduszu prowadzona jest przez Biuro Zarządu 
ZLSP. 
3) Fundusz posiada wydzielone konto bankowe. 

§ 15 
1) Gospodarka finansowa Funduszu prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego 
(preliminarza budŜetowego), zatwierdzonego na wniosek Dyrektora Funduszu przez Zarząd ZLSP. 
2) Fundusz moŜe otrzymywać dotacje lub subwencje — krajowe i zagraniczne — na realizację swoich 
zadań statutowych. 
3) Zadania statutowe Funduszu finansowane są z: 
a) dochodów z działalności statutowej Funduszu, 
b) dochodów z majątku Funduszu (odsetki od kapitału), 
c) darowizn i dotacji, 
d) środków finansowych Zarządu ZLSP. 
 
VI. Postanowienia końcowe 



§ 16 
Zarząd ZLSP pełni funkcję nadzorczą nad działalnością statutową Funduszu. 

§17 
Niniejszy Statut Spółdzielczego Funduszu Inwestycyjnego został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w dniu 25 czerwca 2002 r. 


