
Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej – PSeME 
Spotkanie online, platforma Zoom, 28 11 2020 r.

Otwarcie zebrania, godz 11:06 
W zebraniu wzięło udział 29 członków:

1. Marek Chołoniewski
2. Stanisław Krupowicz
3. Barbara Okoń-Makowska
4. Wojciech Błażejczyk
5. Roman Bromboszcz
6. Dorota Błaszczak
7. Edward Sielicki
8. Jakub Ciupiński
9. Jan Skorupa
10.Kacper Ziemianin
11. Krzysztof Szlifirski
12.Krzysztof Gawlas
13.Lidia Zielińska
14.Marcel Chyrzyński
15.Marcin Pączkowski
16.Marek Kwiatkowski
17.Martyna Kosecka
18.Maksym Kohyt
19.Michał Janocha
20.Michał Pawełek
21.Piotr Czerny
22.Stanisław Bromboszcz
23.Tomasz Praszczałek
24.Anna Zielińska
25.Dariusz Mazurowski
26.Krzysztof Knittel
27.Marcin Wierzbicki
28.Marek Wyrzykowski
29.Piotr Madej

Uchwała nr 1 o wyborze przewodniczącej, sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej
Przewodnicząca zebrania – Barbara Okoń- Makowska, (Za 28, 1 głos wstrzymany)
Sekretarz zebrania – Piotr Madej, (Za 29)
Komisja skrutacyjna – Martyna Kosecka, Tomasz Praszczałek – przewodniczący, (Za 29)

Przedstawienie porządku obrad.
Wniosek formalny Stanisława Krupowicza o przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyj-
nej.
Wybory dołączone do porządku obrad.
Przegłosowanie porządku obrad wraz z dołączonym punktem dot. wyborów Komisji Rewizyj-
nej (27 obecnych, 27 za).



Sprawozdania objęły okres od 22 listopada 2017 do 27 listopada 2020 r.  
Zreferowane sprawozdania przedstawiono do wglądu obecnym.

Sprawozdanie z działalności statutowej PSeME zreferował Sekretarz PSeME, Dariusz Mazu-
rowski.
Wymienione zostały koncerty, współpraca z uczelniami muzycznymi, wydawnictwa muzyczne, 
publicystyka, działalność PSeME w internecie.
W okresie od 2017 do 2020 odbyło się 8 zebrań Zarządu PSeME.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik PSeME, Edward Sielicki.
Poruszono problematykę nieregularności w odprowadzaniu składek przez członków PSeME.
Przedstawiono tabelę z listą składek.

Wywiązała się dyskusja między członkami: p. Lidia Zielińska zaproponowała aby dane doty-
czące składek przekazywanych przez członków zostały utajnione z przestrzeni publicznej w 
odniesieniu do przepisów RODO.
W dalszym ciągu dyskusji p. Martyna Kosecka zaproponowała aby wprowadzić system 
imiennego logowania się, wzorowany na CIME, oraz aby przypomnienie o zaległych składka-
ch trafiało do członków przed Walnym zebraniem.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Stanisław Krupowicz.
Przed sprawozdaniem wywiązała się dyskusja nad kadencyjnością Komisji Rewizyjnej, usta-
lono, że sprawę tą należy sprecyzować w dalszym ciągu zebrania.

Przewodnicząca zebrania Barbara Okoń-Makowska przedstawiła wniosek, aby absolutorium 
udzielone przez członków Komisji Rewizyjnej nad sprawozdaniem dotyczącym działalności 
statutowej oraz sprawozdaniem finansowym, było jednoznaczne z przedstawieniem sprawoz-
dania Komisji Rewizyjnej, wszyscy obecni poparli wniosek.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej nad udzieleniem absolutorium sprawozdaniu dotyczącym 
działalności statutowej oraz sprawozdaniu finansowemu. Wszyscy członkowie Komisji Rewi-
zyjnej za.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Krupowicz zobowiązał się do dostarczenia do-
kumentu sprawozdania Komisji Rewizyjnej w najbliższym czasie.

Dalszy ciąg dyskusji członków PSeME nad kadencyjnością Komisji Rewizyjnej.
Wniosek Lidii Zielińskiej o zmianie w statucie stowarzyszenia precyzujące problem kadencyj-
ności Komisji Rewizyjnej.
Wniosek alternatywny Stanisława Krupowicza o sporządzenie osobnego regulaminu proce-
dur.
Dalsze wnioski o nowelizacji statutu, przełożone do części zebrania dyskusja i wolne wnioski.

Wniosek sekretarza PSeME Dariusza Mazurowskiego o udzielenie absolutorium dla Komisji 
Rewizyjnej.

Na wniosek przewodniczącej zebrania Barbary Okoń-Makowskiej zamknięcie części zebrania 
dotyczącej sprawozdań.



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Krupowicz podaje się do dymisji.

Członkowie stowarzyszenia wyrażają uznanie dla działalności koncertowej i wydawniczej 
stowarzyszenia.

Uchwała nr 2 dotycząca absolutorium dla ustępującego zarządu PSeME: 28 obecnych, 24 za, 
4 członków zarządu nie głosuje.

Przedstawienie planów koncertowych przez przewodniczącego stowarzyszenia Marka Choło-
niewskiego, przeniesienie działalności koncertowej PSeME do przestrzeni prywatnej i online, 
co pozwoli uniezależnić działalność PSeME od sytuacji epidemicznej oraz politycznej. Naj-
bliższy planowany koncert online 28 listopada godz 19:00.

Przedstawienie planów koncertowych przez sekretarza PSeME Dariusza Mazurowskiego. 
Muzyka w Starym Ratuszu. Omówienie działań internetowych: podcasty, kanał YouTube 
PSeME, obecność  PSeME w rozgłośniach radiowych, publicystyka.
Propozycja utworzenia sieciowego festiwalu muzyki elektronicznej w najszerszym rozumieniu, 
z udziałem muzyki elektroakustycznej.

Przewodnicząca zebrania Barbara Okoń-Makowska omówiła działalność PSeME w Warsza-
wie na Uniwersytecie Chopina, m.in. nowe studio, plany koncertu Multimedialna Majówka.

Wniosek sekretarza zebrania Piotra Madeja o rozważenie pomysłu na stworzenie dla  PSeME 
wirtualnej sali koncertowej online umożliwiającej recepcję wielokanałowej muzyki elektroaku-
stycznej w warunkach reżimu sanitarnego.

Wybór nowych władz PSeME

Uchwała nr  3. o powołanie prezesa PSeME na kadencję 2020 – 2023, kandydatury Marka 
Chołoniewskiego, Krzysztofa Szlifirskiego, Lidii Zielińskiej, Dariusza Mazurowskiego. 
Krzysztof Szlifirski, Lidia Zielińska i Dariusz Mazurowski odrzucają swoją kandydaturę, jedy-
nym kandydatem zostaje Marek Chołoniewski.
W głosowaniu tajnym bierze udział 25 członków PSeME, 24 za, 1 wstrzymujący.

Prezes PSeME rekomenduje kandydatury członków zarządu: Dariusza Mazurowskiego, Lidii 
Zielińskiej i Edwarda Sielickiego. Brak innych kandydatów, wszyscy kandydaci zgadzają się.

Uchwała nr 4 o powołaniu na członka zarządu PSeME Lidii Zielińskiej. Głosowanie tajne:
Obecnych 24, za 22, wstrzymujących się 2.

Uchwała nr 5 o powołaniu na członka zarządu PSeME Dariusza Mazurowskiego. Głosowanie 
tajne:
Obecnych 24, za 24.

Uchwała nr 6 o powołaniu na członka zarządu PSeME Edwarda Sielickiego. Głosowanie taj-
ne:



Obecnych 24, za 23, wstrzymujący się 1.

Dyskusja na temat Komisji Rewizyjnej

Wniosek przewodniczącej zebrania Barbary Okoń-Makowskiej o przyjęcie dymisji członków 
Komisji Rewizyjnej.

Wniosek o zmianę statutu PSeME pod względem ustalenia kadencyjności Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Krupowicz i pozostali członkowie: Krzysztof 
Szlifirski i Marek Wyrzykowski podają się do dymisji. Dymisja Komisji Rewizyjnej przyjęta 
przez Walne zgromadzenie.
Zaproponowane kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej:
Marcel Chyrzyński – nie wyraża zgody
Marek Wyrzykowski – nie wyraża zgody
Barbara Okoń-Makowska – nie wyraża zgody
Piotr Czerny – nie wyraża zgody
Martyna Kosecka – wyraża zgodę
Stanisław Bromboszcz – wyraża zgodę
Tomasz Praszczałek – wyraża zgodę

Z uwagi na kandydatury członków komisji skrutacyjnej Martyny Koseckiej i Tomasza Prasz-
czałka konieczne jest uchylenie ustawy 1 w ustępie dotyczącym komisji skrutacyjnej i wybór 
nowej komisji skrutacyjnej:

Kandydatury do komisji skrutacyjnej:
Piotr Madej – wyraża zgodę
Anna Zielińska – wyraża zgodę
Marcin Wierzbicki – nie wyraża zgody
Dorota Błaszczak – wyraża zgodę

Uchwała nr 7 o powołaniu komisji skrutacyjnej w składzie: Przewodniczący komisji skrutacyj-
nej Piotr Madej, członek komisji skrutacyjnej Anna Zielińska, członek komisji skrutacyjnej Do-
rota Błaszczak, przegłosowane. 16 obecnych, 16 za.

Uchwała nr 8 o powołaniu Komisji Rewizyjnej w składzie:
Martyna Kosecka, głosowanie: 16 obecnych, 15 za, 1 wstrzymujący się.
Stanisław Bromboszcz, głosowanie: 16 obecnych, 15 za, 1 wstrzymujący się.
Tomasz Praszczałek, głosowanie: 16 obecnych, 15 za, 1 wstrzymujący się.

Wolne wnioski

Wniosek o aktualizację statutu PSeME w odniesieniu do problemu kadencyjności Komisji 
Rewizyjnej, poprzez podjęcie szeregu nowych uchwał.

Propozycja uchwały zobowiązującej nowo powołany zarząd PSeME do sprecyzowania prze-
pisów statutu PSeME dotyczących kadencyjności Komisji Rewizyjnej.



Wniosek Marka Wyrzykowskiego o honorowe członkostwo dla Elżbiety Sikory.
Krzysztof Szlifirski opiniuje pozytywnie.
Barbara Okoń-Makowska opiniuje pozytywnie.
Marek Chołoniewski opiniuje pozytywnie.
Marcin Wierzbicki opiniuje pozytywnie, ponadto przedstawia wnioski:
- o możliwość przyznawania honorowego członkostwa pośmiertnie,
- o przyznawanie honorowego członkostwa w formie laudacji,
W dalszej części dyskusji Lidia Zielińska wyraża wątpliwość, czy Elżbieta Sikora byłaby za-
dowolona z honorowego członkostwa. Marek Chołoniewski kontaktuje się z Elżbietą Sikorą 
telefonicznie, Elżbieta Sikora przyjmuje ten zaszczyt z wdzięcznością.

Uchwała nr 9 o honorowe członkostwo PSeME dla Elżbiety Sikory. Udział w głosowaniu 15, 
14 tak, 1 wstrzymujący się. 
Krzysztof Szlifirski wyraża wdzięczność dla Marka Chołoniewskiego za ogromny wkład w 
rozwój PSeME i muzyki elektroakustycznej. 
Marek Chołoniewski dziękuje i wskazuje także na zasługi Józefa Patkowskiego. 

Dyskusja nad płatnościami składek. 
Marek Wyrzykowski zwraca uwagę na trudności w odprowadzaniu składek członkowskich 
wynikające z rzadkiej aktualizacji dokumentu zawierającego tabelę członków PSeME oraz 
składek, które wnieśli. Powoduje to niewielkie możliwości kontroli płatności składek ze strony 
członków PSeME. 

Wniosek Marcina Wierzbickiego aby przypadki członków nie płacących regularnie były trak-
towane indywidualnie poprzez kontakt zarządu z zalegającymi członkami. Co z członkami, 
którzy nigdy nie płacili? 

Marek Chołoniewski relacjonuje kłopoty z dostępem do wyciągu bankowego konta PSeME. 
Potwierdza, że zautomatyzowanie procesu aktualizacji składek poprawiłoby czytelność sys-
temu. 

Wniosek Anny Zielińskiej o stworzenie wewnętrznego systemu, do którego członkowie PSe-
ME mogą się zalogować i mają tam dostęp do swoich danych. 
Wniosek poparty przez Marcina Wierzbickiego. 

Wniosek Lidii Zielińskiej o stosowanie bardziej radykalnych rozwiązań w stosunku do człon-
ków uchylających się od płatności.
Wniosek Krzysztofa Szlifirskiego o uchwalenie ultimatum egzekwującego uregulowanie skła-
dek za okres 3 lat.

Wniosek Marka Wyrzykowskiego o uchwalenie nowego statusu członka wspierającego. 
Wniosek Marcina Wierzbickiego o dookreślenie statutu. W dyskusji nad tematem członkostwa 
i składek, dokładna analiza statutu ujawnia, że paragrafy § 14 i § 15 statutu określają precy-
zyjnie te aspekty. 
 Wnioski Lidii Zielińskiej o:  
- skreślenie z listy członków osoby, które nie płaciły składek przez ostatnie 3 lata, 
- przekwalifikowanie niepłacących członków na zaproponowanych członków-sympatyków. 



Wniosek Anny Zielińskiej o poddanie pod głosowanie nowej uchwały w kształcie ustalonym w 
drodze dyskusji. 

Wniosek Dariusza Mazurowskiego i Piotra Czernego o przygotowanie przez Zarząd kształtu 
nowej uchwały na podstawie uchwały nr 7 podjętej na poprzednim walnym zebraniu PSeME 
22 listopada 2017 r. 
W drodze dyskusji członków i zarządu PSeME zaproponowana została uchwała poddana pod 
głosowanie. 

Uchwała nr 10 o skreśleniu z listy członków PSeME osób, które od co najmniej 10 lat, mimo 
monitów, uchylają się całkowicie od płacenia składek członkowskich. 
Są to: 

1. Krzysztof Czaja 
2. Adrian Foltyn 
3. Anna Ignatowicz-Glińska 
4. Anna Jędrzejewska 
5. Lucjan Kaszycki 
6. Magdalena Klapper 
7. Piotr Kleczkowski 
8. Jadwiga Kotnowska
9. Wojciech Kosma 
10. Bartosz Kowalski-Banasewicz 
11. Sławomir Kupczak 
12. Tomasz Lida 
13. Jarosław Lublin 
14. Paweł Mykietyn 
15. Jan Pieniążek 
16. Jan Pilch 
17. Mirosław Rajowski 
18. Ryszard Szeremeta 
19. Maciej Szybist 
20. Michał Talma-Sutt 
21. Tadeusz Wielecki 
22. Anna Zaradny 
23. Anna Zawadzka-Gołosz 
24. Maciej Zielińskiej 
25. Wojciech Ziemowit Zych 

Uchwałę przegłosowano w obecności 11 członków, wszyscy za. 

Wniosek o zwołanie zebrania nadzwyczajnego w umówionym terminie w sprawie przegłoso-
wania zaproponowanych zmian w statucie PSeME. 

Walne zebranie zostało zamknięte 28 listopada 2020 o godz. 16:07. 

Sekretarz zebrania,  


