Plan
działań Zarządu SNPL na rok
(maj 2017 r. – kwiecień 2018 r.)

I. Działalność organizacyjno-statutowa:
1. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
SNPL odbytego 21 kwietnia 2017 r. w DKP w Wilnie – maj 2017 r. (WS,
BD).
2. Opracowanie, dyskusja i przyjęcie rocznego planu działalności Zarządu
SNPL – maj 2017 r. (HM).
3. Podział obowiązków wśród członków nowego zarządu SNPL – maj 2017 r.
(HM i inni członkowie zarządu).
4. Podsumowanie i ocena konferencji SNPL „Nauka a oświata mniejszości
narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro“ - maj 2017 r. (HM, KM i
inni członkowie zarządu).
5. Zamieszczenie planu działalności zarządu SNPL na stronie internetowej i
wysłanie go do wszystkich członków Stowarzyszenia – czerwiec 2017 r.
(KMŁ, WS, JK).
6. Określenie strategii i podstawowych kierunków działalności SNPL na
kadencję (lata 2017-2020) – czerwiec 2017 (HM i inni członkowie
Zarządu).
7. Ustalenie harmonogramu i podstawowych tematów posiedzeń Zarządu
(zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej SNPL) – czerwiec
2017 r. (HM, IF, KMŁ).
8. Promocja SNPL – na bieżąco (HM, WS i inni członkowie zarządu SNPL).
9. Organizacja posiedzeń Zarządu SNPL – każda trzecia środa miesiąca w
DKP (IF, WS, HM).
10. Przeprowadzenie świątecznego zebrania walnego na przełomie 2017/2018
r. (6 stycznia 2018 r.) w celu zaprezentowania opracowanego przez Zarząd

strategii (programu) działań na lata 2018-2020, określenia się z wysokością
składek członkowskich etc. – grudzień 2017 r. (HM, WS, JK i inni
członkowie Zarządu).
11. Udział członka zarządu SNPL w walnym zebraniu EFPSNT – jesień 2017
r. (WS, HM).
12. Organizacja i przeprowadzenie walnego sprawozdawczego zebrania w
kwietniu 2018 r. – luty-kwiecień 2018 r. (HM, WS, JK i inni członkowie
Zarządu).
13. Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz
podsumowanie wykonania umów za rok 2017 – grudzień 2017 r. (HM, KM,
BD, EK i inni członkowie Zarządu).
14. Opracowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego do
Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL za wsparcie
konferencji „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj,
dzisiaj, jutro“ (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i
historyczne) – czerwiec 2017 r. (HM, KM).
15. 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).
16. Szykowanie i publikacja materiałów o SNPL w Flash Info EFPSNT – na
bieżąco (WS, BD, IF).
17. Aktualizacja Kalendarium EFPSNT – na bieżąco (WS, IF).
18. Rekrutacja nowych członków – (HM, WS i inni członkowie Zarządu).
19. Przeprowadzenie weryfikacji listy członków SNPL i podjęcie decyzji w
stosunku do osób, które utraciły więź ze Stowarzyszeniem – wrzesień 2017
r. (KM, WS, HM).
20. Aktualizowanie strony internetowej SNPL – stale (KMŁ, MSz).
21. Opracowanie wniosku na wsparcie finansowe na modernizację strony
internetowej SNPL – wrzesień 2017 r. (KMŁ, EK).
22. Opracowanie wniosku na wsparcie finansowe digitalizacji Roczników
SNPL i zamieszczenia ich na stronie internetowej - wrzesień 2017 r. (MSz,
EK).

23. Opracowanie wniosku na wsparcie finansowe Międzynarodowej
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy „100-lecie rozpadu imperiów i proces tworzenie się nowych
państw narodowych w Europie a sprawa mniejszości narodowych“ (19-21
kwietnia 2018 r.) - wrzesień 2017 r. (HM, EK).
24. Opracowanie wniosku na wsparcie finansowe druku Rocznika SNPL 2017
- wrzesień 2017 r. (HM, EK).
25. Udział w działalności Rady akademickiej przy Departamencie Mniejszości
Narodowych Litwy (HM).
26. Udział w działalności innych organizacji i reprezentowanie SNPL
(członkowie zarządu).
27. Organizacja spotkania „Wieczór Prezesów 4” - aktywizacja współpracy
SNPL, Filii UwB i USPV – sierpień-wrzesień 2017 r. (HM).
28. Apel do członków i sympatyków SNPL o wspieranie Stowarzyszenia, w
tym i poprzez przekazanie 2 % od podatku dochodowego – styczeńkwiecień 2018 r. (KM, WS i inni członkowie zarządu).

II. Działalność naukowa:
29. Udział członków Stowarzyszenia w konferencjach
reprezentowanie SNPL – (wszyscy członkowie SNPL).

naukowych

i

30. Wstępne czynności przygotowawcze (utworzenie komitetu organizacyjnego i
rady naukowej konferencji, określenie się z terminem i tematyką, partnerzy konferencji
etc.) w procesie organizacji Międzynarodowej Interdyscyplinarnej

Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy „100lecie rozpadu imperiów i proces tworzenia się nowych państw
narodowych w Europie a kwestia mniejszości narodowych“ (19-21
kwietnia 2018 r.) – sierpień 2017 r. (HM i zarząd SNPL).
31. Udział w konferencji USPV „Nauka a jakość życia” – 29 czerwca–2 lipca
2017 r. (członkowie SNPL).
32. Analiza możliwości wprowadzenia Rocznika SNPL na listę czasopism
punktowanych MNSW RP – maj–sierpień 2017 r. (MSz, EK, HM).
33. Apel do członków Stowarzyszenia o nadsyłanie artykułów do Rocznika
SNPL. Korespondencja z uczestnikami konferencji „Nauka a oświata

mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro“ i informowanie
ich o warunkach i wymaganiach stawianych publikacjom Rocznika SNPL –
kwiecień-czerwiec 2017 r. (IF, WS, HM).
34. Weryfikacja artykułów naukowych i innych materiałów przewidzianych do
druku w tomie 17 Rocznika SNPL – lipiec-sierpień 2017 r. (HM, MSz, BD,
IF).
35. Organizacja recenzowania artykułów naukowych i innych materiałów
przewidzianych do druku w tomie 17 Rocznika SNPL – sierpień-wrzesień
2017 r. (MSz, HM)
36. Redakcja i makietowanie tomu 17 Rocznika SNPL – wrzesień-listopad
2017 r. (BD, IF, KMŁ, MSz, HM).
37. Wydanie Rocznika (tom 17) SNPL wykorzystując część materiałów
konferencji SNPL „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie:
wczoraj, dzisiaj, jutro“ (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i
historyczne) - grudzień 2017 r. (HM, MSz, BD, KMŁ, IF).
38. Określenie się z publikacją innych tekstów przygotowanych przez
uczestników konferencji kwietniowej SNPL – czerwiec-lipiec 2017 r.
(HM).
39. Realizacja projektu naukowo-badawczego Erasmus + Wiedza bez barier innowacyjne metody nauczania osób dorosłych we współpracy z kolegami
z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz przedstawicielami
organizacji pozarządowych z Czech i Łotwy – 2017/2018 lata (BD, KM).
40. Analiza możliwości opracowania naukowo-badawczego projektu
porównawczego o funkcjonowaniu mniejszości polskiej (lub jej
określonego aspektu) na Litwie i w Czechach z udziałem strony polskiej –
październik 2017 r. (ewentualni partnerzy prof. Krzysztof Nowak, dr Józef
Szymeczek i ?...).
41. Analiza możliwości opracowania projektu naukowo-badawczego o
prawnych i społeczno-politycznych podstawach funkcjonowaniu
mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi i Czechach - październik 2017 r.
(EK, BG, IM oraz ewentualni partnerzy prof. Aleksander Waszkiewicz,
prof. Z. J. Winnicki, dr Józef Szymeczek i ?...).

42. Poszukiwanie partnerów, opracowywanie wniosków i uczestnictwo w
projektach badań naukowych – na bieżąco (EK, WS, IF i inni członkowie
SNPL).
43. Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL za rok 2017 – luty
2018 r. (IF, HI, KMŁ).
44. Rozszerzenie Rady Naukowej Rocznika SNPL (prof. dr Aleksander
Waszkiewicz – Białoruś, prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Polska,
dr Józef Szymeczek – Czechy) – wrzesień 2017 r. (HM, MSz).
45. Analiza i doskonalenie działalności Kolegium Redakcyjnego oraz Rady
Naukowej Rocznika SNPL – styczeń 2018 (MSz, KMŁ, BD, HM).

III. Działalność kulturalno-oświatowa, edukacyjna i promująca
naukę
46. Opracowanie zasad i ustanowienie nagród w Konkursie za najlepszą pracę
kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko
pojmowanej problematyki Wileńszczyzny - wrzesień-październik 2017 r.
(HM, BD, IF).
47. Organizacja konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub
licencjacką)
w
dziedzinie
szeroko pojmowanej problematyki
Wileńszczyzny w 2018 r.
48. Opracowanie idei i zarysu skryptu „30-lecie istnienia SNPL” – majwrzesień 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.
49. Opracowanie struktury i modelu skryptu „30-lecie istnienia SNPL” oraz
potencjalnych źródeł finansowania – styczeń-marzec 2018 r. (HM, BD,
KMŁ, MSz, EK).
50. Przyszykowanie kwestionariusza dla obecnych członków SNPL, których
biogramy będą zamieszczone w skrypcie „30-lecie istnienia SNPL” styczeń-marzec 2018 r. ((HM, MSz, KMŁ).

51. Uroczyste posiedzenie zarządu SNPL poświęcone 200. rocznicy śmierci
Tadeusza Kościuszki, bohatera walk o niepodległość Polski i Stanów
Zjednoczonych – październik 2017 r.
52. Uroczyste posiedzenie zarządu SNPL poświęcone 150. rocznicy urodzin
Józefa Piłsudskiego – grudzień 2017 r.
53. Aktywizacja współpracy z „Macierzą Szkolną“ oraz organizacja
wykładów w szkołach polskich na Wileńszczyźnie – na bieżąco (IF, WS
oraz inni członkowie zarządu SNPL).
54. Kontakty z mediami – na bieżąco (IF, EK).
55. Organizacja majówki dla członków i sympatyków SNPL – maj 2017 r.
(WS, BD i Józef Szostakowski).
56. Uhonorowanie członków SNPL na świątecznym walnym zebraniu (6
stycznia 2018 r.), którzy mieli w 2017 r. jubileusze – (WS, JF, JK).
57. Organizacja akcji „Znicz” – 2 listopada 2017 r. (WS, JK).
58. Udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych Polski i Litwy:
- 3 maja 2017 r. (WS, JK i inni);
- 11 listopada 2017 r. (WS, JK i inni);
- 16 lutego 2018 r. i inne uroczystości poświęcone 100-leciu odrodzenia
Państwa Litewskiego (HM, WS, JK i inni).

IV. Współpraca krajowa i międzynarodowa
59. Aktywizacja współpracy z Filią UwB (HM, WS, J. Wołkonowski).
60. Aktywizacja współpracy z USPV (HM, WS, R. Brazis).
61. Aktywizacja współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” – na
bieżąco (EK, HM).
62. Aktywizacja współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie - na
bieżąco (EK, HM).
63. Nawiązanie współpracy z nowym kierownictwem Instytutu Polskiego w
Wilnie (HM, EK, IF).

64. Kontynuacja lub aktywizacja współpracy z polskimi organizacjami i
stowarzyszeniami na Litwie, w tym z:
- EFHR;
- STIPL;
- „Macierz Szkolna”.
67. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami naukowymi w
kraju i za granicą (HM i inni członkowie zarządu).
68. Aktywizacja współpracy z Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych i jej organizacjami członkowskimi – na bieżąco (WS,
JK, HM);
69. Współpraca z Polskim Towarzystwem Myśli Politycznej (HM).
70. Współpraca z PUNO (HM).
71. Współpraca z DMN przy Rządzie RL – na bieżąco (HM).
72. Rozszerzenie współpracy (i ewentualne podpisanie umowy) z Wyższą
Szkołą Biznesu z Dąbrowy Górniczej – październik-listopad 2017 r. (HM, BD).

