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Protokół walnego zebrania SNPL (pierwszy termin)  

z dn. 26 kwietnia 2019 r. 

(Dom Kultury Polskiej w Wilnie – sala koncertowa) 

Na zebraniu byli obecni:  

Członkowie zwyczajni SNPL: prof. dr hab. Romuald Brazis, doc. dr 

Mirosław Dawlewicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Fedoro-

wicz, prof. dr Bogusław Grużewski, dr Alina Grynia, dr Stanisław Hej-

bowicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Danuta Kamilewicz-Rucińska, dr 

Jan Kolendo, prof. dr hab. Tadeusz Łozowski, dr Stanisław Majewski, 

prof. dr Henryk Malewski, dr Wiktoria Medelienė, doc. dr Irena Mikła-

szewicz, dr Henryk Mordas, doc. dr Katarzyna Miksza, doc. dr Krystyna 

Moroz-Łapin, dr Greta Rudziańska, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr 

Józef Szostakowski, doc. dr Halina Turkiewicz, dr Eugeniusz Wasilew-

ski, prof. dr Aleksander Waszkiewicz, prof. dr hab. Jarosław Wołkonow-

ski. Członkowie seniorzy SNPL: dr Marian Grygorowicz, dr Aleksander 

Sokołowski. Członkowie wspierający SNPL: mgr Tomasz Bożerocki, 

mgr Sabina Jakutowicz, mgr Jan Kondratowicz. 

 

Korespondencyjnie zapoznali się ze sprawozdaniami i mailowo 

głosowali: dr Barbara Borowska, doc. dr Kinga Geben, dr Grażyna Go-

łubowska, dr Lilianna Narkowicz, dr Alicja Malewska, dr Tomasz Snar-

ski, doc. dr Jolanta Urbanowicz. 

Porządek dzienny: 

1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok (prof. 

dr Henryk Malewski);  

2. Sprawozdanie skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy;  

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL; 

4. Dyskusja;  

5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz 

Komisji Rewizyjnej; 

6. Informacje oraz sprawy wniesione. 
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Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski przywitał zebranych i przed-

stawił porządek dzienny walnego zebrania, poinformował też o sprawoz-

daniach Zarządu oraz skarbnika, które wcześniej zostały wysłane do 

wszystkich członków Stowarzyszenia. Henryk Malewski powiedział, że 

obecnie SNPL liczy 68 członków zwyczajnych, 6 członków wspierają-

cych, 4 członków seniorów oraz 4 członków honorowych. Po przelicze-

niu uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu członków zwy-

czajnych SNPL oraz biorących korespondencyjnie w nim udział stwier-

dzono, że zebranie nie może być prawomocne, gdyż do kworum bra-

kuje 3 uprawnionych do głosowania osób. Prezes SNPL zaproponował, 

że chociaż zebranie nie jest prawomocne i nie można podejmować wią-

żących ustaleń, to warto jednak przedyskutować sprawozdania Zarządu i 

skarbnika SNPL oraz omówić podstawowe kierunki działalności Stowa-

rzyszenia na rok przyszły. Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski stre-

ścił sprawozdanie, które było wysłane do wszystkich członków SNPL i 

skoncentrował się na podstawowych pracach, które zostały wykonane. 

Doc. dr Katarzyna Miksza przedstawiła sprawozdanie z finansowej dzia-

łalności Stowarzyszenia. W czasie dyskusji referenci odpowiedzieli na 

pytania zebranych. Po dyskusji prof. H. Malewski poinformował zebra-

nych o sztandarowych imprezach Stowarzyszenia, które są przewidziane 

na przyszły rok.  

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 


