
 
 

 
 

        
 
 
 

 
SKRÓT PROTOKOŁU 

z Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych 

w dniu 8 czerwca 2020 r. 

 

Walne Zebranie Członków (dalej: WZC) Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów 

Muzealnych odbyło się 8 czerwca 2020 r. w formule spotkania online na platformie Zoom 

(w związku z wymogami bezpieczeństwa wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego). 

Zebranie rozpoczęło się o godz. 15.15, jednak z uwagi na brak kworum, zwołano je powtórnie 

po 15 minutowej przerwie. W II terminie w spotkaniu wzięło udział 51 uczestników – członków 

PSIM (w tym 1 członek wspierający). 

Zebranie rozpoczęło się od powitania przez Prezes Stowarzyszenia – Aldonę 

Modrzewską członków Stowarzyszenia oraz jego władz. Prezes PSIM poprosiła uczestników 

o potwierdzenie obecności na Walnym zebraniu na czacie. Poinformowała o możliwości 

zgłaszania na bieżąco problemów technicznych do administratora spotkania oraz przedstawiła 

zasady głosowania i podejmowania uchwał za pośrednictwem udostępnianych na platformie 

anonimowych kart do głosowania.  

Następnie Prezes PSIM poinformowała, że Zarząd Stowarzyszenia w ramach 

przygotowań do spotkania online, zwrócił się z propozycją objęcia funkcji Przewodniczącego 

spotkania i członków Komisji skrutacyjnej do następujących osób: Przewodniczący: Joanna 

Ślaga, Sekretarz: Natalia Fyderek, Członkowie komisji skrutacyjnej: Luzia Fijałkowska, 

Małgorzata Przybyszewska, Natalia Fyderek. Osoby te zgodziły się na objęcie 

zaproponowanych funkcji. W związku z powyższym udostępniona została członkom zebrania 

karta do głosowania w sprawie przyjęcia tych propozycji. 47 osób opowiedziało 

się za zatwierdzeniem wyboru, 1 wstrzymała się od głosu. 

Wybrana na Przewodniczącą zebrania Joanna Ślaga wyraziła uznanie dla władz 

Stowarzyszenia i osób wspierających za przygotowanie Walnego Zebrania w precedensowej 

formule. Następnie na podstawie informacji wyświetlanych na platformie Zoom podsumowała 

ilość uczestników spotkania: 50 członków PSIM uprawnionych do głosowania, z wymaganego 



 
 

kworum 84 osób. W związku z tym zarządziła 15 minutową przerwę w celu zwołania Zebrania 

w nowym terminie. W tym czasie Komisja skrutacyjna udała się do osobnej przestrzeni 

platformy Zoom w celu podliczenia listy uczestników, którzy potwierdzili na czacie swój udział 

w zebraniu. 

W trakcie przerwy głos zabrała ponownie Prezes Stowarzyszenia, która podsumowała 

działania rozpoczęte przez Zarząd w bieżącym roku. Przypomniała zebranym o przesłaniu 

im mailem sprawozdań z działalności Zarządu PSIM za ubiegły rok i poinformowała, że nie 

zgłoszono zastrzeżeń do tych dokumentów. Od stycznia do maja 2020 r. Stowarzyszenie 

kontynuowało podjęte wcześniej działania. Podjęto współpracę z członkami wspierającymi: 

p. Martą Dudek (radczynią prawną) oraz p. Małgorzatą Zatorską (księgową). Zrelacjonowano 

przygotowania do V Zjazdu PSIM, który miał odbyć się w Gdańsku i przygotowywany był we 

współpracy z grupą Digimuz. Wybuch pandemii uniemożliwił jednak jego realizację, która 

została przełożona na następny rok. PSIM podpisało także z Narodowym Instytutem 

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów umowę na przygotowanie trzech opracowań: publikacji 

z zakresu zarządzania zbiorami i rachunkowości w muzeach, dobrych praktyk w zakresie 

ewidencjonowania, nabywania i opieki nad dziełami sztuki współczesnej oraz opracowania 

szablonów wybranych dokumentów służących zarządzaniu zbiorami zgodnych ze Standardem 

Spectrum 5.0. Poinformowała także o zawartych umowach sponsorskich i planowanych 

webinariach. PSIM podjął również współpracę ze Stowarzyszeniem BORIS, w ramach której 

otrzymał indywidualne wsparcie w zakresie ewaluacji działalności. Po zakończeniu prezentacji 

Prezes PSIM zachęciła obecnych do dyskusji. 

W związku z upływem przewidzianego w Statucie czasu przerwy, Przewodnicząca 

Zebrania wznowiła obrady. 

Skarbnik - Adam Jeżewski zaprezentował sprawozdanie merytoryczne i finansowe 

PSIM za 2019 r. Po zakończeniu prezentacji Przewodnicząca zachęciła do zadawania pytań 

do Sprawozdań. 

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, która jednogłośnie 

i bez zastrzeżeń przyjęła oba sprawozdania: finansowe i merytoryczne. Członkowie Komisji 

brali udział w większości spotkań Zarządu, w związku z czym mieli możliwość obserwowania 



 
 

na bieżąco jego działań. Mając powyższe na uwadze zwróciła się o udzielenie absolutorium 

dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.   

W trakcie oczekiwania na wyniki podliczenia głosów osób uprawnionych 

do głosowania, Przewodnicząca zainicjowała dyskusję na temat wyzwań związanych 

z wybuchem pandemii oraz zachęciła do dzielenia się doświadczeniami w zakresie organizacji 

pracy w nowych warunkach oraz procesu ponownego uruchamiania muzeów po okresie 

zamknięcia. Głos zabrał Piotr Sroka z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu: opowiedział, jak 

wyglądało wprowadzanie procedur sanitarnych w jego instytucji, umożliwiających ponowne 

uruchomienie muzeum dla zwiedzających. Podzielił się także doświadczeniem w zakresie 

udzielania przez Muzeum pomocy dla Urzędu Wojewódzkiego w zakresie pełnienia funkcji 

bazy przeładunkowej dla materiałów sanitarnych.  

Paweł Kowalkowski z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przedstawił opinię 

dotyczącą ograniczeń związanych ozonowaniem jako metodą dezynfekcji. Natomiast Joanna 

Ślaga opowiedziała o otwarciu dla zwiedzających Muzeum Collegium Maius podkreśliła 

istotną rolę pracy inwentaryzatorów w trakcie pandemii, która wiązała się z podejmowaniem 

się przez nich w Muzeum roli koordynatorów szeregu istotnych działań. 

Po zakończeniu dyskusji Komisja skrutacyjna potwierdziła prawo do udziału 

w głosowaniu 50 uczestników spotkania.  

Przewodnicząca spotkania poprosiła o udostępnienie Karty do głosowania 

nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego PSIM za 2019 r. oraz 

udzielenia Absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. Prezes PSIM 

przypomniała, że członkowie Zarządu powinni wstrzymać się od głosowania. 

Za zatwierdzeniem Sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz udzieleniem 

Absolutorium Zarządowi zagłosowało 40 osób. 7 wstrzymało się od głosu. Tym samym 

absolutorium zostało udzielone (Uchwała nr 1, 2 oraz 3). 

Następnie Prezes Stowarzyszenia została poproszona o przedstawienie planów 

działalności Stowarzyszenia na rok 2020/2021. 

Rozpoczęła od omówienia fundamentów: misji, wartości i celów, jakie brane były pod 

uwagę przy tworzeniu planu działania dla PSIM na kolejne lata. W ewaluacji działalności 

PSIM, przeanalizowaniu obszarów trudnych, stanowiących wyzwanie oraz tych, które 

są mocną stroną PSIM wsparcia udzieliło Stowarzyszenie Boris. Wyznaczone 



 
 

dla Stowarzyszenia cele i zadania zostały pogrupowane wg priorytetów. Jako priorytetowe 

działania wskazane zostały: organizacja przez PSIM warsztatów, szkoleń, udzielanie 

konsultacji i przygotowywanie publikacji, które stanowią o wartości merytorycznej 

Stowarzyszenia. W dalszej kolejności wymienione także zostały: współpraca z zewnętrznymi 

organizacjami w celu realizacji zadań PSIM jako centrum kompetencji. Wysoki priorytet 

nadany został aktywizacji działań koordynatorów wojewódzkich, dzięki którym możliwy jest 

rozwój Stowarzyszenia i zwiększenia zasięgu jego działań (także poza grono 

inwentaryzatorów). Za istotne uznane także zostało prowadzenie naboru 

członków wspierających oraz wzmacnianie pozycji zawodowej inwentaryzatorów muzealnych. 

W ramach tego celu Stowarzyszenie dążyć będzie do włączenia go w prace nad zmianą Ustawy 

o muzeach. Pierwszy priorytet nadany także został kwestiom związanym z komunikacją 

w ramach PSIM (uruchomieniem profesjonalnej strony PSIM, usprawnieniem komunikacji 

przez email i bloga). Jako istotne wskazane także zostały cele związane z zapewnieniem 

środków finansowych do prowadzenia działalności statutowej (w tym miejscu Prezes PSIM 

zachęciła do regularnych wpłat składek członkowskich, które stanowią fundament działalności 

Stowarzyszenia). 

Następnie Przewodnicząca zebrania zaprosiła do zgłaszania uwag i zadawania pytań 

do przedstawionych planów. Wobec ich braku poprosiła o udostępnienie Karty do głosowania 

nr 3 w sprawie przyjęcia propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2020/2021. 

Za zatwierdzeniem planu działalności głos oddało 45 osób, wstrzymały się 2 osoby (Uchwała 

nr 4). 

W następnej kolejności przystąpiono do wyborów nowych władz Stowarzyszenia. 

Przewodnicząca zebrania udzieliła ponownie głosu Prezes PSIM, która podziękowała 

członkom władz Stowarzyszenia za intensywne dwa lata współpracy, w trakcie których 

zrealizowanych zostało 15 spotkań (osobistych i online), za ich zaangażowanie 

i profesjonalizm. Podziękowała także członkom PSIM za zadawane pytania i udzielane 

wsparcie. Dzięki tym wszystkim osobom Stowarzyszenie mogło być aktywne i widoczne. 

Na czacie pojawiła się informacja o opuszczeniu Zebrania przez kolejnego członka 

Stowarzyszenia (potwierdzono zatem obecność 47 osób). 

Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie za pośrednictwem czatu kandydatur 

na Prezesa Stowarzyszenia. Spośród zgłoszonych 7 propozycji zgodę na kandydowanie 



 
 

wyraziła Katarzyna Reszka. W wyniku elektronicznego głosowania za kandydaturą Katarzyny 

Reszki opowiedziało się 41 osób, wstrzymało się 5 osób. W wyniku głosowania na prezesa 

wybrana została Katarzyna Reszka. 

 Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na wiceprezesa Stowarzyszenia. 

Spośród zgłoszonych 9 kandydatur zgodę na kandydowanie wyraziła Marta Bienias. 

Za kandydaturą Marty Bienias głosowało 42 osoby, wstrzymały się 4 osoby. W wyniku 

głosowania na wiceprezesa wybrana została Marta Bienias.  

Kolejne głosowanie dotyczyło 5 członków Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszonych 

zostało 18 kandydatur, z których chęć kandydowania wyrazili: Małgorzata Sułkowska, Monika 

Sędzikowska, Maciej Janicki, Zbigniew Smoter, Adam Jeżewski, Piotr Sroka, Łukasz Rutka, 

Małgorzata Bogdańska–Krzyżanek, Aldona Modrzewska, Bogusława Klat oraz Joanna Ślaga. 

W głosowaniu udział wzięło 45 osób. W wyniku głosowania do Zarządu wybrani zostali: 

Bogusława Klat, Aldona Modrzewska, Joanna Ślaga, Adam Jeżewski oraz Małgorzata 

Bogdańska-Krzyżanek (Uchwała nr 5). 

Po dokonanym głosowaniu kolejne 4 osoby opuściły spotkanie. W dalszej kolejności 

przystąpiono do wyborów członków Komisji Rewizyjnej. Wpłynęło 9 kandydatur, z których 

zgodę na udział w głosowaniu wyrazili: Małgorzata Sułkowska, Łukasz Rutka, Maciej Janicki, 

Natalia Ładyka, Monika Sędzikowska, Luiza Fijałkowska oraz Piotr Sroka. W wyniku 

głosowania do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Luiza Fijałkowska, Łukasz Rutka oraz 

Natalia Ładyka.  

Przewodnicząca Zebrania pogratulowała wybranym osobom. Następnie zaprosiła 

do zgłaszania wolnych wniosków na czacie. Aldona Modrzewska podziękowała wszystkim 

osobom, które przyczyniły się do organizacji spotkania, natomiast Katarzyna Reszka 

pogratulowała osobom wybranym do władz Stowarzyszenia.  

Wolne wnioski: 

Małgorzata Zając wystąpiła z propozycją o umożliwienie kandydatom przy następnych 

wyborach zaprezentowania się tak, by członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość poznania 

ich (pośród licznego grona członków nie wszyscy się znają).  Zaproponowała także, by przy 

organizacji przez Stowarzyszenie wydarzeń i inicjowaniu kolejnych projektów rozsyłać 

do członków call for papers z propozycją zaangażowania się w działania. 



 
 

Katarzyna Reszka przypomniała o pomyśle Bogusławy Klat dotyczącym prezentacji 

na blogu profilu zawodowego członków PSIM, co pozwoliłoby na łatwiejszy dostęp 

do informacji, w jakim zakresie osoby te mogą wesprzeć merytorycznie działalność 

Stowarzyszenia lub umożliwiłoby bezpośrednią wymianę wiedzy i doświadczeń między 

członkami Stowarzyszenia spotykającymi się w swojej pracy z podobnymi wyzwaniami. 

Zaproponowała to zagadnienie jako temat do dalszej dyskusji. 

Małgorzata Zając przedstawiła także propozycję organizowania cyklicznych 

(np. raz na pół roku) spotkań online członków Stowarzyszenia w celu wymiany informacji 

na temat bieżących działań. Odnosząc się do tej propozycji Marcin Mondzelewski przedstawił 

pomysł, by częściej wykorzystywać platformę Zoom dla celów szkoleń, spotkań. Aldona 

Modrzewska podzieliła się doświadczeniem związanym z udziałem w comiesięcznych 

spotkaniach online europejskich inwentaryzatorów, podczas których dyskutowane 

są poszczególne zagadnienia, takie jak np. transporty zbiorów. Natalia Fyderek zaproponowała, 

by spotkania tego typu zwoływać w ramach PSIM ad hoc w przypadku pojawienia się wśród 

inwentaryzatorów pytań wymagających szerszych konsultacji czy wymiany doświadczeń 

między członkami Stowarzyszenia. Bernadeta Maj wskazała, że taka potrzeba pojawia się 

nierzadko w sytuacjach bieżących, wymagających pomocy i rady (takich jak wybuch 

pandemii). Katarzyna Reszka przypomniała, że do tej pory zapytania w tego typu sprawach 

zgłaszane były do skrzynki mailowej i przekierowywane dalej do osób posiadających 

odpowiednią wiedzę. Przyznała jednak, że żywa rozmowa bywa nierzadko bardzo stymulująca 

do znajdywania rozwiązań. Bogusława Klat poinformowała, że jednych z zadań 

na nadchodzący rok jest aktywizacja koordynatorów w regionach. Koordynatorzy mogą 

inicjować tematy i dzielić się wiedzą z członkami w sposób mniej formalny.  

Po zakończeniu omawiania wolnych wniosków Przewodnicząca Zebrania 

podsumowała spotkanie. Podziękowała za aktywny udział członkom Komisji skrutacyjnej, 

sekretarzowi oraz administratorom spotkania oraz zamknęła posiedzenie. 


