
 

 
 

Program Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych 
 

Termin: 4 - 5 listopada 2015 
 
Miejsce: Hotel „IBIS” Warszawa Stare Miasto, ul. Muranowska 2, sala Blake (I p.). 
Dojazd: autobusy: 116, 178, 227, 503, 518; tramwaje: 15, 18, 35. (przystanek 
Muranowska, szczegóły na mapkach w załączeniu). 
 

4 listopada 
 
11.00 – 12.00 : Rejestracja uczestników, zakwaterowanie w hotelu;  
kawa, herbata (we foyer przed salą konferencyjną) 
 
12.00 – 14.30 - obrady 
 
1. Otwarcie zjazdu – przywitanie gości (Natalia Ładyka, dyrektor dr Przemysław 

Mrozowski, dyrektor dr hab. Piotr Majewski – NIMOZ, dyrektor dr Piotr Szpanowski – 
MKiDN). 

2. Inwentaryzator w muzeum – funkcja, zadania, kompetencje – prezentacja (Aldona  
Modrzewska). 

3. Historia aktywności Grupy Inwentaryzatorów Muzeów Polskich – prezentacja (Natalia 
Ładyka, Krystyna Łubieńska). 

4. Komunikat w sprawie ustawy „deregulacyjnej” (o zmianie ustaw regulujących 
warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów):  
• immunitet – ochrona prawna zabytków wwożonych do Polski na wystawy 

czasowe,  
• zawód muzealnika w świetle zmian (dyrektor dr Piotr Szpanowski). 

5. Udostępnianie informacji o stanie zbiorów w muzeach  w świetle ustawy o 
udostępnianiu  i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – próba 
wypracowania wspólnej formuły odpowiedzi (Mirosław Szwabowicz, Marcin 
Mondzelewski). 

  
 

14.30 – 15.15 - Przerwa na obiad (catering) 
 

15.15 – 17.00 - obrady 
 

1. Relacja z IX Europejskiej Konferencji Inwentaryzatorów (ERC) w Helsinkach oraz 
zapowiedź Konferencji w Wiedniu (Bogusława Klat). 

2. Przedstawienie możliwości zrzeszenia się inwentaryzatorów w formie stowarzyszenia; 
propozycja statutu (Natalia Ładyka, Aldona Modrzewska). 

3. Dyskusja  
4. Krok po kroku w kierunku stowarzyszenia – wybór komitetu założycielskiego, 

propozycje uchwał. 
 



 

 
17.00 – 17.15 - Przerwa kawowa 

 
17.30 – 19.00 - Zwiedzanie wystawy „Napoleon i sztuka” prezentowanej w Zamku 
Królewskim w Warszawie z komisarzem p. Martą Zdańkowską. 

 
20.00 – 23.00 - Kolacja w restauracji hotelu „IBIS” 
 
 
 

5 listopada 
 
07.00 – 08.30  - śniadanie, wykwaterowanie z hotelu do godz. 12.00. 
 
09.00 – 11.00 – obrady 

 
1. Przekazy międzymuzealne, czyli darowizny (deakcesja) (Natalia Ładyka). 
2. Zagadnienie nieodebranych depozytów; problem braku możliwości dotarcia do 

właściciela depozytu lub jego spadkobierców. Jak skutecznie zwrócić zbędne depozyty 
lub jak stać się ich prawowitym właścicielem, zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2006 r. o 
likwidacji niepodjętych depozytów? – przepisy a praktyka (Luiza Fijałkowska). 

3. Dyskusja.  
 

11.00 – 11.15 - Przerwa kawowa 
 
11.15 – 13.45 - obrady 

 
1. Podjęcie pozostałych uchwał (o powołaniu stowarzyszenia i o przyjęciu statutu), 

ewentualny wybór władz – zarząd i komisja rewizyjna (Komitet założycielski).  
2. Zakończenie Zjazdu. 
 
14.00 -15.00 – Obiad i pożegnanie gości 

 


