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SKRÓT PROTOKOŁU 

z  Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych 

w dniu 8 maja 2018 r. w Warszawie. 

 

 Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych odbyło 

się w dniu 8 maja 2018 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. 

Grzybowskiej 79. Rozpoczęto w pierwszym terminie o godz. 11.30, wobec braku kworum zwołano w 

drugim terminie o godzinie 11:45. Uczestników przywitali Prezes PSIM Natalia Ładyka oraz dr Paweł 

Ukielski zastępca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego ds. merytorycznych. Podczas 

zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu oraz zaproponowano 

zadania Stowarzyszenia na najbliższy rok, w drugiej części dokonano wyborów nowych władz PSIM.  

Tytułem wstępu Prezes PSIM wspomniała główne wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich 

latach m.in. zarejestrowanie statutu PSIM, wypracowanie regulaminów, ustalenie logo, założenie 

bloga, organizację konferencji w ZKW i współpracę z innymi instytucjami, udział w konferencji 

inwentaryzatorów europejskich w Wiedniu, starania o uregulowanie prawne stanowiska 

inwentaryzatora muzealnego. Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych rozwija się 

bardzo prężnie, obecnie liczy 93 członków (wliczając 1 członka honorowego i 1 członka 

wspierającego), i jest coraz lepiej rozpoznawalną organizacją, o opinię której zasięga środowisko 

muzealne. Prezes przedstawiła członków Zarządu PSIM i indywidualnie podziękowała im                                                 

za zaangażowanie, a szczególnie Katarzynie Reszce i Aldonie Modrzewskiej, a także osobom spoza 

Zarządu czynnie włączającym się w prace Stowarzyszenia: Marcie Bienias, Natalii Fyderek, Luizie 

Fijałkowskiej, Brygidzie Sonnack, Mirosławowi Szwabowiczowi, Jolancie Wybraniec-Krzywce. Prezes 

poinformowała także, że członkini PSIM Edyta Plichta została wybrana do Rady ds. Muzeów i Miejsc 

Pamięci Narodowej na kadencję 2018 – 2021.  

Następnie przystąpiono oficjalnie do obrad Walnego Zebrania Członków PSIM w drugim 

terminie potwierdzając obecność 56 osób. Na przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie Adama 

Jeżewskiego z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano w 

jawnym głosowaniu: Martę Bienias z Muzeum Narodowego w Warszawie, Małgorzatę Bogdańską-

Krzyżanek z Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki, Monikę Majcherek z Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie. Protokolantkami zostały: Alicja Mironiuk - Nikolska z Państwowego Muzeum 

Etnograficznego w Warszawie i Magdalena Kłos z Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w 

Warszawie.  

Prezes Natalia Ładyka przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PSIM 

za rok 2017, a Wiceprezes Marcin Mondzelewski zreferował część dotyczącą funkcjonowania bloga i 

zawartego w nim materiału. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 odczytała Skarbnik PSIM Aldona 

Modrzewska. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Zofia Fidelus z Muzeum Narodowego w 

Poznaniu i wyraziła uznanie dla pracy Zarządu PSIM w minionej kadencji.  

Po przedstawieniu sprawozdań przeprowadzono głosowanie jawne za przyjęciem 

sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu oraz za przyjęciem sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej, a na końcu za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi PSIM. Wszystkie 
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sprawozdania zostały przyjęte przez uprawnionych do głosowania jednogłośnie stosownymi 

uchwałami. 

Aldona Modrzewska przedstawiła propozycję planu pracy na rok 2018 dla nowo wybranego 

Zarządu PSIM. Znalazły się tam m.in. rozbudowa struktur PSIM, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

koordynatorów regionalnych, pozyskiwanie członków wspierających i sponsorów oraz 

kontynuowanie działalności bieżącej – konsultacje merytoryczne, prowadzenie bloga i dobrych 

praktyk, współpraca z instytucjami i organizacjami, udział w grupach roboczych mających wpływ na 

ustawodawstwo. Działania PSIM są skierowane na podniesienie rangi i roli inwentaryzatora. 

Planowane są konferencje i szkolenia z udziałem PSIM na jesieni 2018 r. oraz przygotowania do 

organizacji European Registrars Conference w 2022 roku w Polsce. 

Po przedstawieniu planu Przewodniczący zwrócił się do uczestników o zgłaszanie swoich 

propozycji. Zbigniew Smoter zaproponował, aby wystosować informacje o koordynatorach PSIM do 

Służb Celnych, Policji, Straży Granicznej, którzy mogliby zostać wybrani z osób, które będą zgłoszone 

w wyborach, a nie zakwalifikują się. Natalia Ładyka zgłosiła pomysł, aby wydać legitymacje dla 

członków PSIM ze zdjęciem i logo PSIM.  Marcin Mondzelewski zachęcił wszystkich do komentowania 

na blogu lub pisania maili odnośnie przedstawianych wzorów dokumentów i wszystkich treści 

zamieszczanych na stronie, co służyłoby do wspólnego wypracowywania dobrych praktyk, które w 

przyszłości będzie można włączać do systemów prawnych. Rozwinęła się dyskusja na temat wzorów 

dokumentów publikowanych na blogu, w wyniku której uznano, że opublikowane dokumenty są 

jedynie propozycją lub pomocą do utworzenia własnych, a nie obowiązującym wzorem, ponieważ 

PSIM nie ma takich kompetencji. A. Modrzewska zapowiedziała rozesłanie do muzeów ankiet na 

temat działalności PSIM.  

A. Modrzewska zreferowała również przygotowania do Europejskiego Zjazdu 

Inwentaryzatorów (ERC), które PSIM planuje zorganizować w Polsce w 2022 r. Jeśli zapadnie decyzja 

o spotkaniu w Polsce należy powołać komitet organizacyjny, znaleźć środki i sponsorów. Jesienią 

2018 r. European Registrar Conference ma się odbyć w Londynie; będzie to okazja do nawiązania 

niezbędnych kontaktów i wstępnego omówienia organizacji ERC w Polsce. W kwietniu br. odbyło się 

w Budapeszcie spotkanie inwentaryzatorów grupy wyszehradzkiej, gdzie zaprezentowano działalność 

PSIM; w najbliższym czasie materiały ze spotkania zostaną przetłumaczone na język polski. Plan 

działalności PSIM na rok 2018 został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. 

 Następnie przystąpiono do omawiania Regulaminu praw i obowiązków Członka 

Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Mając na uwadze dobro i 

rozwój Stowarzyszenia, zwiększania jego efektywności działania np. organizacji większej liczby 

szkoleń, podniesiona została kwestia wsparcia merytorycznego oraz pozyskiwania nowych źródeł 

finansowania PSIM oprócz składek członkowskich. Takie możliwości daje przyjmowanie w poczet 

członków PSIM członków wspierających i sponsorów. Temat wywołał burzliwą dyskusję, wobec 

wątpliwości, które się pojawiły, zebrani uznali, że niektóre zapisy regulaminu należy jeszcze 

przedyskutować, a jego uchwalenie przeprowadzić drogą mailową. W tej kwestii podjęta została 

jednogłośnie uchwała o możliwości głosowania nad regulaminem mailowo. 
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Po przerwie przystąpiono do wyborów nowych władz PSIM. Na Prezesa PSIM 

zaproponowano kandydaturę dotychczasowej Prezes Natalii Ładyki, która postanowiła nie 

kandydować i zarekomendowała kandydaturę Aldony Modrzewskiej. Wobec braku innych 

kandydatur w wyborach tajnych na stanowisko Prezesa PSIM wybrano Aldonę Modrzewską. 

Ustępującej Prezes uroczyście podziękowano za dotychczasową pracę dla PSIM. Następnie 

przystąpiono do wyborów Wiceprezesa. Zgłoszono kandydatury Marcina Mondzelewskiego, Natalii 

Ładyki, Katarzyny Reszki, Małgorzaty Bogdańskiej-Krzyżanek. W wyniku tajnego glosowania 

wiceprezesem PSIM wybrana została Natalia Ładyka.  

Z kolei przystąpiono do wyboru członków Zarządu PSIM. Zgłoszono następujące kandydatury: 

Agnieszka Frączkowska-Pyra, Luiza Fijałkowska, Brygida Sonnack, Katarzyna Reszka, Małgorzata 

Bogdańska-Krzyżanek, Marcin Mondzelewski, Bogusława Klat, Zbigniew Smoter, Adam Jeżewski. 

W wyniku tajnego głosowania do Zarządu weszli: Katarzyna Reszka z Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN, Bogusława Klat z Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum, Marcin Mondzelewski 

z Muzeum Warszawy, Adam Jeżewski z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zbigniew Smoter 

z Muzeum Narodowego w Szczecinie.  

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Małgorzata Zając, Krzysztof 

Herner, Agnieszka Frączkowska-Pyra, Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek, Luiza Fijałkowska, Aneta 

Jasionek, Brygida Sonnack. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek z Zachęty-

Narodowej Galerii Sztuki, Krzysztof Herner z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Luiza 

Fijałkowska z Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum. Przewodniczącą Komisji została 

Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek.  

Zgodnie z planem po ogłoszeniu wyników wyborów rozpoczął się panel dyskusyjno-

warsztatowy, dotyczący zgłoszonych wcześniej tematów. Omówiony i przedyskutowany został wzór 

umowy darowizny przygotowany przez PSIM oraz temat reinwentaryzacji zbiorów. Panel prowadził 

Marcin Mondzelewski. 

Na koniec zebrania podziękowano Dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego za 

możliwość zorganizowania spotkania, a Głównej Inwentaryzator Annie Grzechnik za zaangażowanie 

w obsługę wydarzenia. 

 

 

 


