
UCHWAŁA NR 6 
w sprawie załoŜeń programowo-organizacyjnych Spółdzielczego Funduszu Inwestycyjnego  

 
 
Zebrani w dniach 14 i 15 listopada 2001 r. w Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przy ul. śurawiej 
47 przedstawiciele spółdzielni pracy i organizacji spółdzielczych zrzeszonych w Związku Lustracyjnym 
Spółdzielni Pracy — zatwierdzają załoŜenia programowo-organizacyjne Spółdzielczego Funduszu 
Inwestycyjnego — w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
Uczestnicy VI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZLSP zobowiązują jednocześnie Radę Nadzorczą i 
Zarząd Związku do rozpoczęcia działań organizacyjnych, tak aby do końca 2002 roku Fundusz został 
wdroŜony. 
Czynności organizacyjne, o których mowa, powinny w szczególności uwzględniać konsultacje z organami 
samorządowymi spółdzielni, prace zmierzające do określenia ostatecznego kształtu organizacyjnego SFI, 
wysokości składek członkowskich, konstrukcji gremium kierującego SFI, zasad gospodarowania oraz 
udzielania poŜyczek itp. 
Zadanie kreatywne w utworzeniu i podjęciu działalności przez Spółdzielczy Fundusz Inwestycyjny — 
Zjazd powierza Zarządowi Związku, natomiast Rada Nadzorcza sprawować będzie statutowy nadzór nad 
przedmiotowymi pracami. 

Załącznik nr l 
 

ZałoŜenia programowo-organizacyjne Spółdzielczego Funduszu Inwestycyjnego 
 
 
Rada Nadzorcza i Zarząd Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy — wnioskodawcy utworzenia 
Spółdzielczego Funduszu Inwestycyjnego— uznały, Ŝe powołanie tego Funduszu wynika ze stanu i 
potrzeb polskiej spółdzielczości pracy oraz uwarunkowań stworzonych przez nowy system gospodarczy w 
Polsce, a takŜe z konieczności dostosowania się spółdzielni pracy i organizacji spółdzielczych do 
warunków Unii Europejskiej. 
Funkcję wsparcia finansowego spółdzielni pracy w okresie istnienia Centralnego Związku Spółdzielczości 
Pracy spełniał Spółdzielczy Fundusz Rozwoju — wspomagając finansowo spółdzielcze inicjatywy 
gospodarcze szybkim i tanim kredytem. 
Podobną rolę pomocy finansowej ma pełnić Spółdzielczy Fundusz Inwestycyjny wspierając spółdzielcze 
działania w zakresie: 
a) inwestycyjnym — zwłaszcza kredytowania działań inwestycyjnych tworzących nowe miejsca pracy, 
b) krótkoterminowych poŜyczek na uzupełnienie środków obrotowych, 
c) wsparcia finansowego bieŜącej działalności gospodarczej, 
d) doradztwa prawnego i ekonomicznego w zakresie prowadzonych inwestycji oraz działalności 
gospodarczej. 
Realizacja określonych załoŜeń przyjętych przez Fundusz wymaga w szczególności dostosowania zasad 
gromadzenia kapitału Funduszu przez członków do warunków ekonomicznych i moŜliwości finansowych 
jednostek spółdzielczych, tak aŜeby: 
a) — kapitał Funduszu tworzony był z wpłat członków; wpłaty członków jako zobowiązania finansowe 
wobec Funduszu składałyby się z dwóch części: 
— części „A" — zwrotnej — to znaczy z wpisowego, miesięcznej składki członkowskiej ustalanej przez 
Radę Nadzorczą Związku, wpłaty wolnych środków, odsetek od lokat. 
— części „B" — bezzwrotnej — to znaczy — 1% od wpłat członkowskich, odsetek od udzielonych 
poŜyczek, przekazanego na rzecz Funduszu majątku po likwidowanych spółdzielniach i organizacjach 
spółdzielczych. 
b) — określenia zasad dostępu do kredytów z Funduszu na warunkach konkurencyjnych w stosunku do 
oferty systemu bankowego; zasady te powinny określać politykę kredytową w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo funkcjonowania SFI przy uwzględnieniu jego płynności finansowej. 
Uczestnikiem Funduszu moŜe być kaŜda spółdzielnia zrzeszona w Związku Lustracyjnym Spółdzielni 
Pracy, która złoŜy deklarację uczestnictwa i zaakceptuje formy finansowej partycypacji w funduszu 
inwestycyjnym. 
PrzedłoŜone ramowe załoŜenia programowo-organizacyjne Funduszu uwzględniają preferencyjną pomoc 
dla spółdzielni pracy w uzyskiwaniu niskoprocentowych kredytów oraz mogą przyczynić się do rozwoju 
spółdzielczej przedsiębiorczości poprzez udostępnienie kapitału dla rozwoju ekonomicznego spółdzielni 
pracy i organizacji spółdzielczych. 


