Statut Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych
Mając na względzie, że Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych zostało powołane do
życia w dniu 22 lutego 1992 roku w Gdańsku i przyjęty ówcześnie statut wymaga dostosowania
do obecnej formy działalności stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu
3 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę o uchyleniu dotychczasowego brzmienia statutu w całości
i nadaniu mu nowego brzmienia.
§1 Stowarzyszenie
1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych (zwane dalej
także Stowarzyszeniem).
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest Gdańsk.
4. Celami Stowarzyszenia są:
1. integracja i reprezentowanie osób profesjonalnie zajmujących się numizmatyką, popularyzacja numizmatyki,
2. prowadzenie i wspieranie edukacji numizmatycznej,
3. publikowanie i wspieranie publikacji o tematyce numizmatycznej,
4. organizacja konferencji i wystaw numizmatycznych,
5. organizacja konkursów naukowych i popularyzatorskich,
6. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami numizmatycznymi.
§2 Nabycie i utrata członkostwa
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na: Członków Rzeczywistych (używających tytułu
Członka Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych) i Członków Wspierających. Nie
można łączyć członkostwa rzeczywistego i wspierającego.
2. Do grona Członków Rzeczywistych przyjmowane są osoby, które zajmują się numizmatyką
zawodowo i profesjonalnie.
3. Do grona Członków Wspierających przyjmowane są osoby, które zajmują się numizmatyką
naukowo. Członkowie Wspierający nie posiadają czynnych i biernych praw wyborczych, a ich
członkostwo ma charakter honorowy.
4. Członkami Rzeczywistym stają się wszyscy członkowie przyjęci do Stowarzyszenia przed
przyjęciem statutu w obecnym brzmieniu, a więc jego założyciele oraz osoby, które nabyły
członkostwo na podstawie uchwał Zarządu i nie utraciły członkostwa przed przyjęciem niniejszego statutu. Lista Członków Rzeczywistych na dzień uchwalenia niniejszego statutu stanowi
załącznik nr 1.
5. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu Członka Rzeczywistego lub Członka Wspierającego
w poczet stowarzyszenia, na podstawie i pisemnej rekomendacji dwóch Członków Rzeczywistych.

6. Zarząd na podstawie rekomendacji dwóch członków i w oparciu o opinię środowiskową wystosowuje zaproszenie do kandydata na Członka Wspierającego, a po przyjęciu przez niego zaproszenia podejmuje uchwałę o nadaniu tytułu Członka Wspierającego.
7. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa:
1. z dniem śmierci członka,
2. z dniem przyjęcia przez Stowarzyszenie pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji
z członkostwa,
3. z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków.
8. Uchwała Zarządu o skreśleniu z listy Członków Rzeczywistych może być podjęta w przypadku:
1. istotnego naruszenia standardów w profesjonalnym obrocie numizmatycznym,
2. zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 365 dni, po przesłaniu na adres e-mail członka wezwania do zapłaty zaległych składek, z wyznaczeniem
30-dniowego terminu zapłaty.
9. Uchwała Zarządu o skreśleniu z listy Członków Wspierających może być podjęta w przypadku
istotnego naruszenia zasad etyki naukowej.
10. Uchwała o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia lub o skreśleniu z listy członków podejmowana jest przez Zarząd większością głosów.
§3 Prawa i obowiązki członków
1. Członkowie Rzeczywiści mają prawo:
1. posługiwania się tytułem Członka Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych,
2. wykorzystywania logo Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych zgodnie
z regułami określonymi w uchwale Zarządu,
3. uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
4. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia, występowania z wnioskiem o przyznanie tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych w wybranych przez siebie gałęziach numizmatyki, medalierstwa
i notafilii.
2. Członkowie Rzeczywiści przyjmują na siebie obowiązek:
1. uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wspierania jego celów statutowych,
2. popularyzacji wiedzy o działalności Stowarzyszenia,
3. zachowania zasad koleżeńskości i dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
4. terminowego płacenia rocznych składek członkowskich,
5. uiszczenia wpisowego.
3. Członkowie Wspierający mają prawo:
1. posługiwania się tytułem Członka Wspierającego Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych,
2. uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie Wspierający przyjmują na siebie obowiązek:
1. wspierania celów statutowych Stowarzyszenia,
2. popularyzacji wiedzy o działalności Stowarzyszenia,
3. zachowania zasad koleżeńskości i dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§4 Walne Zebranie Członków
1. Organami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków i Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub pełnomocnik wskazany przez pięciu
członków Stowarzyszenia.
4. Walne Zebrania Członków odbywają się w miejscu każdorazowo ustalonym i wyznaczonym
przez Zarząd lub pełnomocnika wskazanego przez pięciu członków Stowarzyszenia.
5. Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków i oddawanie głosów może się odbywać przy
użyciu urządzeń do porozumiewania się na odległość.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. wybór Zarządu,
2. podejmowanie uchwał określających warunki zatrudnienia Prezesa Zarządu, a w szczególności ustalanie wysokości jego wynagrodzenia,
3. zmiana statutu,
4. podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom zarządu,
5. podejmowanie uchwał o przyjęciu sprawozdania zarządu.
7. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały większością głosów osób zgromadzonych,
za wyjątkiem:
1. uchwały o zmianie statutu, która podejmowana jest większością połowy członków Stowarzyszenia,
2. uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, która podejmowana jest większością trzech
czwartych członków Stowarzyszenia.
§5 Zarząd
1.
2.
3.
4.

Zarząd składa się z Prezesa i co najmniej dwóch członków.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Mandat członków Zarządu wygasa z dniem wyboru następnego Zarządu.
Uczestnictwo w zebraniach Zarządu i oddawanie głosów może się odbywać przy użyciu
urządzeń do porozumiewania się na odległość.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
3. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu z listy Członków Rzeczywistych
i Członków Wspierających,
4. zawarcie aneksu do umowy o pracę z Prezesem Stowarzyszenia na podstawie którego
umowa będzie dostosowana do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5. podejmowanie uchwały o wysokości rocznej składki członkowskiej,
6. ustalania warunków przyznawania tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych, w tym wysokości opłat z tym związanych oraz kategorii numizmatyki, medalierstwa i notafilii w których taki tytuł może być przyznawany,
7. podejmowania uchwał o przyznaniu tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych,
8. podejmowanie uchwał o wysokości wpisowego.

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek
Zarządu samodzielnie.
7. Prezes Stowarzyszenia zatrudniony jest na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowę między Stowarzyszeniem, a Prezesem Stowarzyszenia zawierają dwaj członkowie zarządu na warunkach określonych w uchwale Walnego Zebrania Członków.
8. Powyższe nie stoi w sprzeczności z brzmieniem niniejszego Statutu, w zakresie w jakim
określa on większość niezbędną do podjęcia określonych uchwał.
§6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy statut został przyjęty w dniu 3 czerwca 2022 roku przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
2. Z dniem rejestracji statutu na podstawie niniejszej uchwały likwidacji ulega Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia, a mandat jej członków wygasa.
3. Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.

