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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Związek nosi nazwę „Polski Związek Faktorów”, zwany dalej Związkiem jest dobrowolną, niezależną organizacją związkową zrzeszającą pracodawców świadczących usługi finansowania
wierzytelności handlowych.
2. Ilekroć w postanowieniach Statutu jest mowa o:
1) „Członku Związku” – należy przez to rozumieć podmiot określony w § 6 ust. 1-3 Statutu;
2) „Członku Honorowym” – należy przez to rozumieć podmiot określony w § 6 ust. 7 Statutu;
3) „Partnerze Wspierającym Związku ” – należy przez to rozumieć podmiot określony w § 6
ust. 8 Statutu;
4) „faktorze” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę będącego pracodawcą i świadczącego
usługi finansowania wierzytelności handlowych;
5) „usługach finansowania wierzytelności handlowych” – należy przez to rozumieć usługi faktoringu lub dyskonta wierzytelności;
6) „usługach faktoringu” – usługi finansowania wierzytelności, których przedmiotem jest nabywanie przez faktora od przedsiębiorców, masowo i w sposób ciągły niewymagalnych wierzytelności handlowych przysługujących tym przedsiębiorcom od odbiorców ich towarów
lub usług oraz świadczenie przez faktora usług polegających na aktywnym zarządzaniu nabytymi wierzytelnościami, w szczególności na: monitorowaniu i alokowaniu spłaty wierzytelności, monitorowaniu odbiorców opóźniających się z zapłatą, zapewnianiu przedsiębiorcom pełnej informacji o stanie poszczególnych wierzytelności poprzez regularne raportowanie. W ramach usługi faktoringu możliwe jest świadczenie przez faktora usług dodatkowych, w tym usługi przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorcy oraz dochodzenia zapłaty od
odbiorców po upływie terminu wymagalności wierzytelności;
7) „usługach dyskonta wierzytelności” – należy przez to rozumieć wszelkie inne niż usługi faktoringu usługi finansowania wierzytelności bez świadczenia przy tym usług dodatkowych,
o których mowa w pkt 6) powyżej;
3. Związek używa skrótu „PZF”.
4. W kontaktach zagranicznych związek używa nazwy „Polish Factors Association”.
§2
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1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
2. Siedzibą Związku jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.
U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).
4. Związek nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania.
§3
1. Związek może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców oraz współpracować z organizacjami międzynarodowymi.
2. Uchwałę o przystąpieniu do federacji, konfederacji lub organizacji międzynarodowej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Związku.
§4
Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji: politycznych, społecznych
i zawodowych.
PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY
ICH REALIZACJI

§5
1. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych
w nim Członków Związku wobec organów państwowych, samorządowych, krajowych i zagranicznych,
2. Zadaniami Związku są w szczególności:
1) reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków Związku;
2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego usług finansowania wierzytelności handlowych;
3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej działalności Związku i Członków Związku;
4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami związanymi ze stanowieniem aktów prawnych w zakresie usług finansowania wierzytelności handlowych;
5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
6) organizowanie szkoleń;
7) prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji dotyczących usług finansowania wierzytelności handlowych;
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8) prowadzenie doradztwa prawnego i ekonomicznego oraz wykonywanie ekspertyz, analiz i
opinii na rzecz Członków Związku i ich organizacji;
9) wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
10) inicjowanie i prowadzenie działalności promującej usługi faktoringowe;
11) działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Związku;
12) ochrona rynku finansowania wierzytelności handlowych przed praktykami stanowiącymi
naruszenie zasad konkurencji.
3. Cele i zadania Związku są realizowane w szczególności przez:
1) prezentowanie opinii w sprawach związanych z celami statutowymi Związku;
2) występowanie do organów władzy publicznej i sądów powszechnych, w sprawach związanych z interesami Członków Związku;
3) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, a także
uchwał organów samorządu terytorialnego w zakresie objętym niniejszym Statutem;
4) delegowanie przedstawicieli Związku do organów doradczych władzy i administracji publicznej oraz innych podmiotów, w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają
prawo brać udział przedstawiciele organizacji pracodawców;
5) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego w zakresie usług finansowania wierzytelności handlowych;
6) prowadzenie badań, popularyzację wiedzy organizacyjnej, prawniczej i ekonomicznej;
7) organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
8) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;
9) doradztwo ekonomiczne i prawne;
10) szkolenia, konferencje i seminaria;
11) wydawnictwa promocyjne i reklamowe;
12) obsługę programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych;
13) organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych;
14) wydawanie książek i biuletynów związanych z działalnością Związku;
15) propagowanie oraz wspieranie usług finansowania wierzytelności handlowych;
16) wspieranie działań Członków Związku w zakresie pozyskiwania partnerów krajowych i zagranicznych w celu kooperacji;
17) zbieranie i udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych świadczących usługi finansowania wierzytelności handlowych;
18) zbieranie, opracowywanie i analizowanie informacji o faktoringu w Polsce
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19) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji Członków Związku.
4. Dla realizacji swoich zadań Związek może powoływać inne organizacje dopuszczone przez
prawo.
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
1. Członkiem Związku może być wyłącznie pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy,
świadczący usługi finansowania wierzytelności handlowych w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 5) Statutu, na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniający łącznie następujące kryteria (z zastrzeżeniem ust. 2:
1) świadczenie usług finansowania wierzytelności handlowych przez okres co najmniej 1 (jednego) pełnego roku kalendarzowego, poprzedzającego rok złożenia deklaracji, o której
mowa w ust. 4;
2) posiadanie w swojej ofercie usługi faktoringu w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 6) Statutu;
3) posiadanie kapitałów własnych w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrachunkowy.
2. Członkiem Związku może być także bank – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami), świadczący usługi faktoringu w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 6) Statutu, który spełnia kryteria wskazane
w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) powyżej i, w którym usługi finansowania wierzytelności handlowych
świadczone są przez wyodrębnioną w tym celu jednostkę organizacyjną, dedykowaną do przeprowadzania transakcji finansowania wierzytelności handlowych zgodnie z definicją zawartą
w § 1 ust. 2 pkt 5) Statutu.
3. Decyzją Komitetu Wykonawczego Członkiem Związku, jednak na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, może zostać również faktor, który nie spełnia wszystkich kryteriów zawartych w ust. 1
powyżej. Okres powyższy może zostać wydłużony decyzją Walnego Zgromadzenia Członków
Związku.
4. Przyjęcie w poczet Członków Związku następuje w wyniku złożenia przez wnioskodawcę:
1) wniosku, którego wzór określony jest uchwałą Komitetu Wykonawczego,
2) deklaracji zawierającej oświadczenie woli o:
a) przystąpieniu do Związku;
b) podporządkowaniu się zasadom ustalonym niniejszym Statutem;
c) należytym i terminowym wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych, o których
mowa w § 9 pkt 3) Statutu.
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5. Do deklaracji, o której mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć
dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów członkostwa, wskazanych w ust. 1 powyżej.
6. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej składają deklaracje podpisane przez uprawnionych reprezentantów
7. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju faktoringu w Polsce, Komitet Wykonawczy Związku może przyznać tytuł Członka Honorowego. Członek Honorowy nie płaci
składek członkowskich oraz jakichkolwiek innych opłat.
8. Partnerem Wspierającym Związku może być:
1) przedsiębiorca, który uczestniczy albo jest zainteresowany współpracą na rynku usług finansowania wierzytelności handlowych, w inny sposób niż Członkowie Związku lub którego
intencją jest wspieranie rozwoju rynku usług finansowania wierzytelności handlowych.
Partnerem Wspierającym Związku są w szczególności przedsiębiorcy świadczący usługi lub
współpracujący z faktorami w zakresie:
a) systemów informatycznych rozliczających transakcje faktoringowe;
b) narzędzi integrujących systemy rozliczeniowo-księgowe instytucji faktoringowych oraz
innych podmiotów gospodarczych;
c) platform handlu wierzytelnościami;
d) polis ubezpieczenia wierzytelności handlowych;
e) usług prawnych, doradztwa restrukturyzacyjnego i windykacyjnego;
f) danych finansowych, oraz raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych w kraju lub zagranicą,
współfinansujący działania statutowe Związku, na podstawie odrębnej umowy zawartej ze
Związkiem;
2)

szeroko rozumiane jednostki organizacyjne, niebędące podmiotami gospodarczymi
(w tym związki branżowe, stowarzyszenia, ośrodki akademickie oraz inne instytucje), których intencją jest wspieranie rozwoju rynku usług finansowania wierzytelności handlowych.
Warunki współpracy oraz wzajemnych rozliczeń zostaną uregulowane w odrębnej umowie
zawartej ze Związkiem.
§7

O nadaniu statusu Członka Związku, Członka Honorowego lub Partnera Wspierającego Związku
decyduje Komitet Wykonawczy Związku zwykłą większością głosów, w drodze uchwały. W razie
odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków
Związku. Odwołanie nie przysługuje podmiotowi wnioskującemu o nadanie statusu Członka Honorowego lub Partnera Wspierającego.
§8
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1. Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.
2. Członkowie Związku mają prawo:
1) brania czynnego udziału w pracach Związku i jego organów;
2) korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej Statutem Związku;
3) dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.
3. Członkowie Honorowi oraz Partnerzy Wspierający Związku :
1) mają prawo uczestnictwa w pracach Związku, w charakterze doradczym i konsultacyjnym
oraz korzystać z informacji dotyczących Związku, w zakresie, jaki został udostępniony przez
Komitet Wykonawczy;
2) mają prawo uczestniczyć w zebraniach Związku bez czynnego i biernego prawa głosu;
3) mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu w zakresie, w którym nie stoi on w
sprzeczności z ich działalnością;
§9
Członkowie Związku są obowiązani:
1) przestrzegać Statut i stosować się do uchwał podejmowanych przez organy Związku;
2) opłacać terminowo składki;
3) należycie i terminowo wykonywać obowiązki sprawozdawcze pozwalające na analizę wielkości rynku i udziały w rynku usług finansowania wierzytelności handlowych w Polsce,
przy czym zakres i terminy ww. obowiązków określa Komitet Wykonawczy po uprzedniej
rekomendacji Walnego Zgromadzenia Członków Związku;
4) wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych.
§ 10
1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1) rezygnacji Członka Związku złożonej na piśmie na ręce Komitetu Wykonawczego Związku;
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Członka Związku;
3) rozwiązania Związku;
4) wykluczenia ze Związku na skutek działania Członka Związku na szkodę Związku, uchylania się od opłacania składek członkowskich (niezapłacenie składki w terminie pomimo pisemnego wezwania, z wyznaczeniem dodatkowego terminu pod rygorem wykluczenia)
prowadzenia działalności sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi
lub niewywiązywania się należycie i terminowo z wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających z § 9 pkt 3) Statutu;
2. Członkostwo Honorowe ustaje w razie:
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1) rezygnacji Członka Honorowego złożonej na piśmie na ręce Komitetu Wykonawczego
Związku;
2) wykluczenia przez Komitet Wykonawczy Związku na skutej działania Członka Honorowego na szkodę Związku;
3) rozwiązania związku;
3. Uchwałę w przedmiocie skreślenia z listy Członków Związku lub Członków Honorowych podejmuje Komitet Wykonawczy.
4. Wykluczonemu Członkowi Związku lub Członkowi Honorowemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Związku, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Komitet Wykonawczy.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Związku jest ostateczna.
ORGANY ZWIĄZKU
§ 11
Organami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Związku;
2) Komitet Wykonawczy;
3) Komisja Rewizyjna;
§ 12
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uchwały Organów Związku podejmowanie są w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Wybór bądź odwołanie członków Komitetu Wykonawczego bądź Komisji Rewizyjnej dokonywany jest w głosowaniu tajnym.
§ 13
Nie można być jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie Członków Związku jest najwyższym organem Związku.
2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Związku odbywają się co najmniej raz w roku
kalendarzowym.
3. Walne Zgromadzenie Członków Związku zwoływane jest przez Komitet Wykonawczy. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno być doręczone za pomocą listu poleconego, przesyłki nadanej pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną, co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed
planowanym terminem zebrania z podaniem porządku obrad.
7|Strona

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Związku podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby Członków, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 Statutu.
Każdemu z Członków Związku przysługuje jeden głos.
5. W przypadku powiadomienia wszystkich członków Walnego Zgromadzenia Członków
Związku o treści projektu uchwały, dopuszcza się podjęcie uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tryb obiegowy).
§ 15
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Związku może być zwołane przez Komitet Wykonawczy lub na wniosek złożony na piśmie z podaniem przyczyny, przez co najmniej 20% Członków
Związku.
§ 16
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Związku należy:
1) uchwalenie programów działania Związku;
2) wybór Komitetu Wykonawczego;
3) wybór Komisji Rewizyjnej;
4) określanie zasad ustalania składek, ich wysokości i sposobu pobierania;
5) przyjęcie budżetu;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej;
7) udzielenie absolutorium dla Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej;
8) uchwalenie i zmiana Statutu;
9) rozwiązanie Związku;
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Komitetu Wykonawczego w sprawie przyjęcia lub wykluczenia Członka Związku;
11) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innego organu.
2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu bądź rozwiązania Związku może być podjęta przez
Walne Zgromadzenie Członków Związku większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
1/2 liczby członków.
3. W terminie do końca czerwca danego roku obrachunkowego Walne Zgromadzenie Członków
Związku podejmuje uchwałę w sprawach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 5), 6), 7), Statutu.
§ 17
1. Komitet Wykonawczy jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności
Związku.
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2. Komitet Wykonawczy Związku składa się z 4 członków, wybieranych i odwoływanych przez
Walne Zgromadzenie Członków Związku z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 pkt 2).
3. Komitet Wykonawczy wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu Wykonawczego i trzech wiceprzewodniczących.
4. Członkowie Komitetu Wykonawczego za swą działalność nie otrzymują wynagrodzenia.
5. Każdy Członek Komitetu Wykonawczego posiada jeden głos. Komitet Wykonawczy podejmuje
uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego.
6. Kadencja Komitetu Wykonawczego trwa 3 (trzy) lata, z tym zastrzeżeniem, iż Członkowie Komitetu Wykonawczego nie są powoływani na kadencję wspólną. Kadencja każdego z Członków
rozpoczyna się z dniem jego powołania. Mandaty poszczególnych członków Komitetu Wykonawczego wygasają z dniem podjęcia Uchwały prze Walne Zgromadzenie Członków Związku
w sprawach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 6 i 7 Statutu, kończącego ich trzyletnią kadencję,
z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.
7. Funkcji Członka Komitetu Wykonawczego nie można pełnić więcej niż przez 2 (dwie) kolejne
kadencje, następujące po sobie.
8. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. O terminie
i miejscu zwołania posiedzenia Przewodniczący informuje członków Komitetu Wykonawczego, w formie pozwalającej na udokumentowanie zawiadomienia (e-mail, sms).
9. Z posiedzenia Komitetu Wykonawczego sporządza się protokół, który jest podpisywany przez
Członków Komitetu.
10. Protokoły z posiedzenia Komitetu Wykonawczego przechowywane są w siedzibie Związku.
11. Wygaśnięcie mandatu członka Komitetu Wykonawczego następuje również w razie:
1) ustania członkostwa w Związku, którego przedstawiciel pełni funkcje w Komitecie Wykonawczym;
2) rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Wykonawczym;
3) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Związku;
4) odwołania upoważnienia do reprezentowania Członka Związku;
5) śmierci.
§ 18
1. Do kompetencji Komitetu Wykonawczego należy:
1) prowadzenie spraw bieżących Związku;
2) zarządzanie majątkiem Związku;
3) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
4) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Związku, udzielanie mu pełnomocnictw do
kierowania pracami Związku oraz ustalania jego wynagrodzenia;
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5) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Związku;
6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy, finansów;
7) powoływanie ekspertów nie będących członkami związku;
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
9) delegowanie przedstawicieli Związku do instytucji administracji państwowej, samorządu
terytorialnego oraz innych instytucji publicznych;
10) interpretowanie postanowień Statutu;
11) udostępnianie Członkom Honorowym oraz Partnerom Wspierającym Związku informacji
dotyczących Związku.
2. W zależności od potrzeb Komitet Wykonawczy może powoływać doraźne, bądź stałe zespoły
problemowe, będące organami pomocniczymi Komitetu Wykonawczego przy opracowywaniu
i realizacji określonych zadań.
§ 19
1. Dyrektor Biura kieruje pracą biura w ramach określonych przez Komitet Wykonawczy i zgodnie ze Statutem oraz uchwałami innych organów Związku.
2. Dyrektor Biura ma prawo brania udziału w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym i z prawem zgłaszania wniosków.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku nadzorującym jego pracę w okresie między Walnymi
Zgromadzeniami Członków Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie Członków Związku.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku kalendarzowym i zwoływane są przez jej Przewodniczącego w formie pozwalającej na udokumentowanie zawiadomienia (e-mail, sms).
5. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy jej Przewodniczący lub wskazany przez niego
Członek Komisji, a w razie nieobecności Przewodniczącego, osoba wskazana uchwałą Komisji.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 (trzy) lata.
7. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem podjęcia Uchwały przez Walne Zebranie
Członków Związku, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 6 i 7 Statutu, kończącego ich trzyletnią
kadencję, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej
8. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje również w razie:
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1) ustania członkostwa w Związku Członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w
Komisji Rewizyjnej;
2) rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej;
3) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Związku;
4) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku;
5) śmierci.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Komitetu Wykonawczego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
2 . Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków
Komitetu Wykonawczego Związku na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku.
MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 22
1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze związku stanowią w szczególności:
1) składki członkowskie;
2) spadki;
3) darowizny;
4) zapisy.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Związku uprawniony jest Przewodniczący Komitetu Wykonawczego albo dwóch członków Komitetu Wykonawczego działających łącznie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Związek może zostać rozwiązany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Związku, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 1/2 liczby członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków Związku podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku określa
sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Związku.
3. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie Członków Związku. Członkami Komisji Likwidacyjnej mogą być dotychczasowi członkowie Komitetu Wykonawczego. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym Sądzie Rejestrowym.
4. Likwidatorzy zakończą interesy bieżące Związku, ściągną wierzytelności, wypełnią zobowiązania i spieniężą majątek Związku.
5. W czasie trwania likwidacji Związek reprezentują likwidatorzy.
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6. Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Związku
ostatecznych wyników czynności likwidacyjnych, likwidatorzy zgłoszą do Sądu wniosek o wykreślenie Związku z rejestru.
7. Majątek pozostały po dokonaniu czynności likwidacyjnych podzielony zostanie pomiędzy
członków Związku w częściach równych.
§ 24
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy o organizacjach pracodawców oraz prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego.
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