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Regulamin praw i obowiązków Członka Wspierającego  

Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych 

 

PREAMBUŁA 
 
Stowarzyszanie uznaje za celowe i pożyteczne podejmowanie współpracy w zakresie działalności 
statutowej PSIM z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej, które zadeklarują merytoryczną pomoc dla Stowarzyszenia. 
Zważywszy, że działalność PSIM może pokrywać się z zakresem działań specjalistów niebędących 
pracownikami muzeów, Stowarzyszenie postanawia wprowadzić regulamin członka wspierającego 
PSIM, który na zasadach w nim określonych będzie mógł współuczestniczyć w działaniach 
Stowarzyszenia, służących integracji środowiska muzealników, podnoszeniu ich kwalifikacji oraz 
wymianie doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy i partnerstwie. 

§ 1 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje pomoc dla Stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych deklaracji. 

3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem 

upoważnionych przedstawicieli. 

4. Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków, jedynie z głosem 

doradczym. 

§ 2 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. przyjmowanie członków wspierających, 

b. skreślenie z listy członków wspierających. 

§ 3 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia każdorazowo podejmuje decyzję o przyjęciu członka wspierającego na 

podstawie: 



 
 

 

2 z 3 
 

 

1.1. złożonej deklaracji członka wspierającego wraz z obowiązkowym opłaceniem 

corocznej składki członkowskiej,  

1.2. określeonej dodatkowej formy wsparcia Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że forma 

wsparcia może ulec zmianie z inicjatywy obu stron, niemniej w porozumieniu ze 

Stowarzyszeniem i za jego zgodą, 

1.3. złożonej rekomendacji minimum 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

potwierdzającego merytoryczną zasadność przyjęcia członka do Stowarzyszenia. 

 

2. Forma wsparcia dla Stowarzyszenia jest nieograniczona czasowo, przy czym powinna trwać nie 

krócej niż 12 miesięcy od zatwierdzenia członkostwa lub od daty obustronnego zatwierdzenia 

nowej formy wsparcia zgodnie z zapisami par 3. ust. 1 pkt 1.2. Stowarzyszenie zachowuje prawo 

do corocznej rewizji współpracy z członkiem wspierającym, tak, by ocenić stopień realizacji 

obustronnej współpracy.   

3. Dodatkową formę wsparcia merytorycznego na rzecz Stowarzyszenia zatwierdza Zarząd, wraz z 

ustaleniem zasad jego udzielenia (np. liczba ekspertyz, częstotliwość wsparcia, sposób odbioru 

wsparcia).  

4. Wygaśnięcie członkostwa wspierającego następuje w przypadku: 

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, 

b. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

 

4.1. wygaśnięcie członkostwa wspierającego nie powoduje zwrotu wsparcia 

przekazanego przez członka wspierającego na rzecz Stowarzyszenia.   

 

5. Stowarzyszenie w ramach członkostwa wspierającego daje możliwość m.in. na: 

5.1. doradztwo merytoryczne w zakresie zadań zawodowych inwentaryzatorów 

(zgodnie ze statutem Stowarzyszenia), 

5.2. podziękowania dla członka wspierającego na forum Stowarzyszenia,  

5.3. wystawienie rekomendacji o współpracy na wniosek członka wspierającego, przy 

czym o rekomendacji decyduje Zarząd Stowarzyszenia, 

5.4. informowanie o organizowanych bądź współorganizowanych przez Stowarzyszenie 

wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach),  

5.5. zamieszczanie nie częściej niż raz w roku autorskiego artykułu promocyjnego o 

działalności członka wspierającego na stronach www Stowarzyszenia (np. blogu) 

oraz rozesłania go bezpośrednio w formie elektronicznej do wszystkich członków 
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Stowarzyszenia przy czym Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia 

treści artykułu. 

§ 4 

1. Członek wspierający ma prawo do: 

1.1. potwierdzania swego członkostwa w Stowarzyszeniu we własnych dokumentach i 

materiałach  o charakterze promocyjnym, przy czym Stowarzyszenie zastrzega 

sobie prawo do zatwierdzenia tychże materiałów, 

1.2. uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie, 

1.3. zgłaszania władzom Stowarzyszenie wniosków i postulatów, 

1.4. odwołania się od decyzji Zarządu odnośnie skreślenia z listy członków. Odwołanie 

jest rozpatrywane przez najbliższe Walne Zebranie Członków. 

 

2. Do obowiązków członka wspierającego należy: 

2.1. przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia, regulaminów, uchwał i 

zarządzeń władz Stowarzyszenia, oraz niniejszego regulaminu, 

2.2. udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

2.3. opłacanie zadeklarowanych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, 

2.4. wywiązanie się zadeklarowanej formy wsparcia na rzecz Stowarzyszenia. 


