
 

Tekst Jednolity 

Statutu 

Krajowego Stowarzyszenia Funduszu 

Poręczeniowych 

I. Postanowienia Ogólne  

§1. 
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi 

nazwę „Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych" i 
zwane jest dalej „Stowarzyszeniem". 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim - „The 
National Association of Guarantee Funds". 

 
§2. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 
 
§3. 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego 
statutu. 

 
§4. 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

 
§5. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i 
międzynarodowych organizacji. 

 
§6. 

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.  



II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. 
§7. 

Celem stowarzyszenia jest:  
1/ wspieranie rozwoju regionów,  
2/ organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami i 
stowarzyszeniami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w 
zakresie poręczeń,  
3/ współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, 
finansowymi i innymi realizujące podobne cele w zakresie 
rozwoju systemu poręczeń,  
4/ promocja funduszy poręczeń. 
 

§8. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. pomoc w tworzeniu i współpracę z innymi stowarzyszeniami 
i funduszami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, 

2. współpracę i wzajemną pomoc członkom 
Stowarzyszenia i członkom wspierającym, 

3. prowadzenie działalności integrującej członków 
Stowarzyszenia, 

4. organizowanie spotkań i konferencji, 
5. wypracowywanie i przedkładania opinii władzom 

ustawodawczym, rządowym i samorządowym na temat 
finansowych instrumentów wspomagania rozwoju 
przedsiębiorczości, 

6. gromadzenie i upowszechnianie informacji o 
funkcjonowaniu funduszy poręczeń, 

7. organizowanie szkoleń i doradztwa w zakresie funduszy 
poręczeń, 

8. współdziałania z instytucjami krajowymi i 
zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, 
tworzenia warunków, finansowania i wymiany 
doświadczeń dotyczących funduszy poręczeń 

9. inicjowanie badań w zakresie poręczeń, 
10. inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia. 

III Członkowie  
 
§9. 

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej jak również cudzoziemiec, bez 
względu na miejsce zamieszkania. 

 
§10. 



 
 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie 
kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością 
głosów w drodze uchwały. 

 
§11. 

Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską 
dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się 
jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
sądu o zarejestrowaniu. 

§12. 
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi 

poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi 
Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną 
uchwałę. 

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa 
wspierającego Stowarzyszenia, 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie 
wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia, 

4. Członkowie wspierający będą korzystać z praw 
przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 
14 ust. 1 lit. b-e. 

 
§13. 

1.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 
a) przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia, 
b) dbać o jego dobre imię, 
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
d) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie 

obowiązującego prawa, 
e) regularnie opłacać składki. 

 
§ 14. 

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu 
Stowarzyszenia, w szczególności: 

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, 
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i 

funkcjonowania Stowarzyszenia, 
c) korzystać z lokali Stowarzyszenia, 
d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, 

poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia 
do dyspozycji członków, 

e) korzystać z innych moż l iwości, jakie stwarza swoim 
członkom Stowarzyszenie. 



2.Składkę roczną ustala Walne Zgromadzenie. 
 
§15. 

Skreś lenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, 
2. Wykluczenie przez Zarząd: 
a/ za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami 
Stowarzyszenia, 

b/ zaleganie z opłatą, składki członkowskiej przez trzy okresy, 
c/ z powodu utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego 
wyroku sądu. 
3.Śmierć członka. 

§ 16. 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi 
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w 
okresie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie 
rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 
Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 
 

IV. Władze Stowarzyszenia 
 
§ 17. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a/ Walne Zgromadzenie Członków, 
b/ Zarząd, 
c/ Komisja Rewizyjna, 
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata a każdego 
następnego trzy lata. 
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 
większością głosów z wyjątkiem sytuacji okreś lonych w § 18 pkt 
5. 

 
§ 18. 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie 
Członków. 
1/ Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków co najmniej 
jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny 
wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, lub co 
najmniej 10% członków Stowarzyszenia z tym, że nie mniej niż 5 
osób. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach 
porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi na co 
najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, 



2/ Uchwały Walnego Zgromadzenia prawomocne są jeżeli 
uczestniczy w nim co najmniej połowa członków plus jeden 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - 
może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę 
uczestników. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w drugim terminie 
następuje w ciągu 30 dni. 
3/ W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie 
zwyczajni Stowarzyszenia, oraz z głosem doradczym członkowie 
wspierający. 
4/ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a/ uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, 
c/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
d/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e/ wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 
głosowaniu tajnym, 
f/ uchwalanie zmian statutu 
g/ podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez 
Stowarzyszenie innych organizacji, 
h/ podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, i/ 
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez 
członków Stowarzyszenia, 
j/ rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność 
Zarządu. 
5. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej, 
oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej 
większości 50% 
plus 1 głos przy obecności co najmniej połowy członków 
Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II 
terminie. 
6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

 
§19. 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. 
2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
3. Członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie na 

wniosek Prezesa 
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
5. Do kompetencji Zarządu należą: 

a/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w 
jego imieniu, 
c/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 



d/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
e/ podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz 
Stowarzyszenia. 
6. Zarząd pracuje w oparciu o opracowany i zatwierdzony 
przez siebie 
regulamin.. 

§20. 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez 
Walne Zgromadzenie. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i członka. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a/ kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
b/ składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym 
Zgromadzeniu, 
c/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego 
Zgromadzenia, 
d/ przynajmniej raz w roku kontrola gospodarki finansowej 
Stowarzyszenia, 
e/ przynajmniej raz w roku kontrola stanu majątku oraz sposobu 
zarządzania tym majątkiem przez Zarząd, 
f/ kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał 
Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. 
4. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposobów 
wykonywania przez nią czynności kontrolnych okreś la regulamin 
Komisji. 

 
§21. 

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na 
skutek: 
a/ upływu kadencji, 
b/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,  
c/ zrzeczenia się udziału w tych władzach,  
d/ odwołania przez Walne Zebranie,  
e/ śmierci członka. 
2. W wypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium, 
wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący 
udział w Walnym Zgromadzeniu, chociażby sprawa ta nie była 
umieszczona w porządku obrad. 
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony 
członkostwa za wyjątkiem wypadku niespełniania wymagań 
przewidzianych w Ustawie Prawo Stowarzyszeniach. 
4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia, których członkostwo ustało powołuje się do 
końca bieżącej kadencji nowych członków. 



 
§22. 

Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro 
Stowarzyszenia, okreś lając jego organizację i zakres czynności. 
 

 
 

V. Majątek Stowarzyszenia 
 
§23. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, 
darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej pomocy 
zagranicznej oraz dochodów z własnej działalności., 
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania 
zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub dwóch 
członków Zarządu łącznie. 
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

 
VI. 

Zmiana statutu i rozwi ązanie Stowarzyszenia 
 
§24. 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się lub zmienia statut na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych 
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 
Zgromadzenie okreś la sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia 
majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają 
zastosowanie postanowienia Ustawy Prawa o Stowarzyszeniach. 

 
 
 
 


