
Harmonogram 
posiedzeń Zarządu SNPL (maj 2017 – kwiecień 2018) 

 

 

1. Posiedzenie nr 33 (10 maja 2017 r.) 

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 32. 

Wybory wiceprezesa, sekretarza naukowego i skarbnika SNPL (HM).  

Podział obowiązków i funkcji wśród członków Zarządu SNPL (HM).  

Rekrutacja nowych członków SNPL. 

Podsumowanie i ocena międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej 

Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty 

edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne (6-8 IV) (HM).  

Przygotowanie materiałów o SNPL do publikacji w Flash Info EFPSNT (HM). 

     Sprawy wniesione i informacje: 

XXI konferencja „Nauka a jakość życia” (29 czerwca-2 lipca).  

  

2. Posiedzenie nr 34 (21 czerwca 2017 r.)  

 

 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 33 (10 maja) (KMŁ). 

 Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dn. 21 kwietnia  

2017 r. (WS i BD). 

Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do SNPL: 

na członka zwyczajnego: dr Barbary Borowskiej (KUL) i dra Tomasza Starskiego 

(uniwersytet Gdański), a na członka wspierającego - mgr Ilony Lewandowskiej (IF, HM, EK). 

Omówienie i przygotowanie strategii oraz podstawowych kierunków działalności Zarządu 

SNPL na kadencję 2017-2020  (HM, IF).  

Opracowanie i zatwierdzenie Harmonogramu posiedzeń Zarządu na kolejną kadencję (maj 

2017-kwiecień 2018)  (HM, IF). 

Sprawy wniesione i informacje: 

- aktywizacja współpracy i wymiany informacji pomiędzy Zarządem a członkami SNPL 

(wysyłanie porządku dziennego i zapraszanie na posiedzenia); 

- sprawy związane z „Rocznikiem SNPL”, t. 17 (Rada Naukowa, artykuły itd.). 

- informacja o przebiegu czerwcowej „majówki” (18 maja). (BD, WS).  

- sprawa udziału SNPL w obchodach 100-lecia SITPF i w walnym zebraniu EFPSNT (12 

października 2017 r.), wstępne ustalenie w sprawie uczestnictwa członka Zarządu SNPL w tej 

imprezie;  

- sprawa perspektywy organizowania (wspólnie z STIPL) walnego zebrania EFPSNT i 

konferencji (2019), wcześniej – w 2018 r. uczestnictwa w przekazaniu przewodnictwa 

Federacji przez ZFPITN w Niemczech.  

 

3. Posiedzenie nr 35 (16 sierpnia 2017 r.)  

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 34 (21 czerwca). 

Przedstawienie wniosków na temat weryfikacji artykułów naukowych i innych materiałów do 

druku w t. 17 „Rocznika SNPL” (MS, HM, BD, IF). 



Organizacja recenzowania artykułów naukowych i innych materiałów przewidzianych do 

druku w tomie 17. „Rocznika SNPL” – sierpień-wrzesień 2017 r. (MSz, HM). 

Wstępne czynności przygotowawcze (utworzenie komitetu organizacyjnego i rady naukowej 

konferencji, decyzja w sprawie terminu i tematyki, partnerów konferencji etc.) w procesie 

organizacji Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia 

Naukowców Polaków Litwy Setna rocznica upadku imperiów, tworzenia się i rozwoju 

państw narodowych w Europie a sprawa mniejszości narodowych (22-24 marca 2018 r.) – 

sierpień 2017 r. (HM i zarząd SNPL). 

Sprawa opracowania wniosku o wsparcie finansowe na modernizację strony internetowej 

SNPL (KMŁ, EK).  

Opracowanie wniosku o wsparcie finansowe projektu digitalizacji „Roczników SNPL” i 

zamieszczenie ich na stronie internetowej.  

Opracowanie wniosku na wsparcie finansowe wyżej wymienionej międzynarodowej 

interdyscyplinarnej konferencji naukowej SNPL.   

Sprawy wniesione.  

 

4. Posiedzenie nr 36 (20 września 2017 r.)  

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 35 (16 sierpnia).  

Opracowanie zasad i ustalenie nagród w Konkursie na najlepszą pracę kwalifikacyjną 

(magisterską lub licencjacką) w zakresie szeroko rozumianej problematyki Wileńszczyzny 

(HM, BD, IF).  

Omówienie koncepcji opracowania pt. 30-lecie SNPL (na 2019 r.) – wrzesień 2017 r. (HM, 

BD, MSz, KMŁ, WS, HI, RB, JW i inni członkowie SNPL). Możliwe rozwiązania: drukowana 

książka lub el. wersja na nośnikach oraz na stronie internetowej SNPL.  

Przeprowadzenie weryfikacji listy członków SNPL i podjęcie decyzji w stosunku do osób, 

które utraciły więź ze Stowarzyszeniem – wrzesień 2017 r. (KM, WS, HM).               

Promocja SNPL na portalach społecznościowych oraz aktualizacja informacji o SNPL w 

języku angielskim i litewskim na stronach Wikipedii – czerwiec-sierpień 2017 r. (MSz, EK, 

KMŁ). Organizacja spotkania „Wieczór Prezesów 4” - aktywizacja współpracy SNPL, Filii 

UwB i USPV – sierpień-wrzesień 2017 r.                                                                          

Sprawy wniesione.  

5. Posiedzenie nr 37 (18 października 2017 r.)  

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 36 (20 września).  

Składanie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach wybitnych naukowców na wileńskim 

cmentarzu Rossa (1 XI). (WS).                                                                                   

 Uroczyste posiedzenie zarządu SNPL poświęcone 200. rocznicy śmierci Tadeusza 

Kościuszki, bohatera walk o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych ( październik 

2017 r.). 

Udział członków SNPL w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Polski (11 XI) 

(WS).   

Sprawy wniesione.  



 

6. Posiedzenie nr 38 (15 listopada 2017 r.)  

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 37 (18 października). 

Praca nad redagowaniem materiałów do „Rocznika SNPL”, t. 17 (MS, BD, KMŁ, IF).  

Opracowanie koncepcji tematycznej „Rocznika SNPL”, t. 18 (MS). 

Ustalenie miejsca i terminu zebrania walnego (świątecznego) członków SNPL na przełomie 

2017/2018 r. (przyjęcia opracowanego przez Zarząd strategii (programu) działań na lata 2018-

2020 (ewentualna ratyfikacja zawartych umów o współpracy z innymi podmiotami 

zagranicznymi), określenia się z wysokością składek członkowskich etc.) - WS, BD, IF, HM. 

Sprawy dotyczące organizowania międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej 

SNPL Setna rocznica upadku imperiów, tworzenia się i rozwoju państw narodowych w 

Europie a sprawa mniejszości narodowych.  

Sprawy wniesione.  

 

7. Posiedzenie nr 39 (20 grudnia 2017 r.) 

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 38 (15 listopada).  

Wydanie „Rocznika SNPL”, t. 17 i zamieszczenie jego treści na stronie internetowej.  

Informacja o stanie przygotowań do zebrania świątecznego (WS, BD).  

Uroczyste posiedzenie Zarządu SNPL poświęcone 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego 

– grudzień 2017 r. (?). 

Przygotowanie do zebrania walnego (6 I 2018 r.?).  

Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie wykonania 

umów za 2017 r. (HM, KM, BD, EK i in.).  

Sprawa ustalenia wysokości składek członkowskich.   

Sprawy wniesione.  

 

8. Posiedzenie nr 40 (17 stycznia 2018 r.)  

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 39 (20 grudnia). 

Analiza i ocena działalności Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej „Rocznika SNPL”. 

Udział SNPL w obchodach 100-lecia Niepodległości Litwy. 

Omówienie struktury i modelu opracowania  30-lecie SNPL oraz potencjalnych źródeł 

finansowania – styczeń-marzec 2018 r. (HM, BD, KMŁ, MSz, EK). 

Sprawy wniesione.  

 

9. Posiedzenie nr 41 (21 lutego 2018 r.)  

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM). 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 40 (17 stycznia). 

Organizacja walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego (kwiecień 2018) (HM, WS i in.). 

Stan przygotowań do konferencji Setna rocznica upadku imperiów, tworzenia się i rozwoju 

państw narodowych w Europie a sprawa mniejszości narodowych (22-24 marca 2018 r.). 

Sprawa opracowania bazy danych publikacji członków SNPL za 2017 r. (HI, IF, KMŁ).    

Sprawy wniesione.  

 



10. Posiedzenie nr 42 (14 marca 2018 r.) 

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 41 (21 lutego). 

Organizacja walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego (kwiecień 2018) (HM, WS i in.)  

Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL za 2017 r. (HI).  

Sprawy wniesione.  

 

11. Posiedzenie nr 43 (18 kwietnia 2018 r.) 

 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego (HM). 

Zatwierdzenie protokołów posiedzenia Zarządu nr 42 (21 marca). 

Prezentacja i dyskusja nad projektami sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika i Komisji 

Rewizyjnej (HM, KMŁ, RB, WS).  

     Omówienie wytycznych na zebranie walne (HM i in.).  

    Opracowanie projektów uchwał zebrania (HM, WS, BD).  

     Sprawy wniesione.  

 

 

 

 

 

 

 


