
Harmonogram 

posiedzeń zarządu SNPL  

(maj 2016 - kwiecień 2017) 

 

Posiedzenie zarządu SNPL nr 22 (18 maja 2016 r.) 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM).                  

Zatwierdzenie protokołów zebrania walnego SNPL z dnia 8 i 29 kwietnia 2016 r. (WS i KMŁ).                                                                                                                    

Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń zarządu SNPL odbytych w dniach 17 lutego i 8 kwietnia 

2016 r. (IM i KMŁ).                                                                                                             

Przyjęcie nowych członków w szeregi SNPL (HM).                                                   

Zobowiązanie sekretarza naukowego zarządu SNPL do uporządkowania i terminowego 

zamieszczania protokołów na stronie internetowej SNPL oraz kontroli podjętych uchwał (HM).                                                                                                                           

Informacja o przeprowadzonej międzynarodowej konferencji naukowej „Mniejszości narodowe 

– szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”  (28-30 kwietnia 2016 r.).                                                                                                         

(HM, KM, WS).                                                                                                                   

Omówienie i zatwierdzenie planu działań zarządu SNPL na 2016/2017 rok (HM). 

Ogłoszenie konkursów SNPL (HM, BD). 

Zjazd EFPSNT w dn. 13-15 października 2016 r. i udział przedstawicieli SNPL w nim (HM). 

Sprawy wniesione i informacje: 

Omówienie „majówki członków SNPL“; 

XX konferencja „Nauka a jakość życia“. 

 

Posiedzenie zarządu SNPL nr 23 (22 czerwca 2016 r.)                  

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM);                 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 18 maja 2016 r. (KMŁ); 

Omówienie projektu harmonogramu posiedzeń Zarządu SNPL na drugi rok kadencji (maj 2016 

r. – kwiecień 2017 r.) i jego przyjęcie (HM);                                                                  

Omówienie kandydatur na członków honorowych SNPL (HM, HI);                                   

Projekty naukowo-badawcze SNPL. Współpraca z przedstawicielami Uniwersytetu 

Wrocławskiego nad opracowaniem projektu badawczego o mniejszości niemieckiej na 

Opolszczyźnie i mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie (BG);                                  

Opracowanie i rozmieszczenie informacji o SNPL w języku angielskim i litewskim na stronach 

Wikipedii – czerwiec-sierpień 2016 r. (HM, KMŁ, MSz);                                             

Organizacja „sierpniowej  majówki“ (BD, IM);                                                                    

Sprawy wniesione:                                                                                                               

Zbieranie i opracowywanie materiałów do Rocznika SNPL 2016 oraz szykowanie kolektywnej 

monografii z APS. Informacja o uzgodnieniach z kolegami z APS (HM);                          

Działania skierowane na nagłośnienie Konkursów SNPL (HM, BD, IM);                      

Opracowanie listy jubilatów SNPL w roku 2016/2017 (IM);                                                                        

Szykowanie i publikacja materiałów o SNPL w Flash Info EFPSNT – na bieżąco (HM, BD, 

WS).                                                                                                                                 

Informacje:                                                                                                                              

Informacja o wsparciu wniosków na dofinansowanie działań SNPL (EK, HM);            

Informacja o III ŚZIP (HM);                                                                                             



Informacja o międzynarodowej konferencji naukowej o migracji w Słupsku (HM);       

Informacja o działalności Rady Akademickiej Departamentu mniejszości narodowych (HM). 

Posiedzenie zarządu SNPL nr 24 (24 sierpnia 2016 r.) 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM); 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 22 czerwca 2016 r.;  

XX międzynarodowa konferencja naukowa USPV we współpracy z SNPL (24-27 czerwca 2016 

r.) – wnioski i wytyczne (HM);  

Prace nad Rocznikiem 2016 (HM, BD, MSz);                                                                        

Walne Zebranie delegatów Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT - Wiedeń, 12-14 

października 2016 r. (HM, WS);                                                                                          

Sprawy wniesione:                                                                                                                           

e-archiwizacja Roczników SNPL (MSz);                                                                      

opracowanie wniosków do Ambasady i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie na wsparcie 

projektów SNPL: a) druk Rocznika 2016 (HM, EK); b) odnowienia strony internetowej i 

digitalizacji Roczników (KMŁ, MSz, EK); c) Konkursów SNPL (HM, BD, EK); d) organizacji 

konferencji SNPL w 2017 r. (HM, EK) i inne;                                                                

aktualizacja biogramów członków SNPL (BD, WS, EK);                                                       

aktualizacja list publikacji członków SNPL za rok 2014 (HI, WS, EK);                                                                                           

Posiedzenie zarządu SNPL nr 25 ( 21 września 2016 r.) 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM); 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 24 sierpnia 2016 r.; 

Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji zmian struktury i formy strony internetowej SNPL 

(KMŁ, MSz);                                                                                                                  

Weryfikacja artykułów naukowych i innych materiałów przewidzianych do druku w tomie 16 

Rocznika SNPL (HM, BD, EK);                                                                                  

Opracowanie wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. Zbigniew 

Kurcz) wniosku międzynarodowego interdyscyplinarnego projektu naukowo-badawczego 

dotyczącego mniejszości narodowych (BG i inni członkowie SNPL);                         

Opracowanie koncepcji i wstępne czynności w organizacji międzynarodowej konferencji 

naukowej SNPL w 2017 r. (tematyka, termin, miejsce, współorganizatorzy itd.) - HM i inni 

członkowie Zarządu.                                                                                                           

Sierpniowa majówka – wnioski i wytyczne na rok następny (BD, IM, WS).                       

Sprawy wniesione.                                                                                                                      

Posiedzenie zarządu SNPL nr 26 (19 października 2016 r.) 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM); 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 21 września 2016 r.; 

Zacieśnianie współpracy z Filią UwB (HM); 

Informacja o pracach redakcyjnych nad tekstem tomu 16 Rocznika SNPL (HM, BD, KŁ, MSz);                                                                                                               

Przebieg prac konkursowych na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w 

dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki (członka 

lub sympatyka SNPL) za rok 2016  - (HM, EK);                                                                

Przebieg prac konkursowych na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w 

dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny za rok 2016 (BD, EK);                                                                                                                    

Udział przedstawicieli SNPL w uroczystościach z okazji święta 11 listopada i dnia zadusznego 

na Rossie – składanie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach wybitnych naukowców i 



inżynierów (WS).                                                                                                                   

Sprawy wniesione. 

Posiedzenie zarządu SNPL nr 27 (16 listopada 2016 r.) 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM);                    

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 19 października 2016 r.;   

Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie wykonania umów 

za rok 2016 (HM, EK i inni członkowie Zarządu);                                                   

Opracowanie koncepcji tematycznej Rocznika SNPL 2017 (MSz, HM i inni członkowie 

zarządu);                                                                                                                                

Analiza aktywności i dyscypliny statutowej członków SNPL, w tym uczestnictwo w imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie (zebraniach, spotkaniach, konferencjach), płacenie 

składek, propozycje i inicjatywy członków SNPL  (WS, KM, EK);                                                                                                                              

Ustalenie miejsca i terminu zebrania świątecznego SNPL (WS, BD, IM).                           

Sprawy wniesione. 

Posiedzenie zarządu SNPL nr 28 (14 czy 21 grudnia 2016 r.)                                                  

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM); 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 16 listopada 2016 r.; 

Omówienie i dyskusja o uczczeniu 110 rocznicy utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 

Wilnie (HI); 

Wydanie 16 tomu Rocznika SNPL i zamieszczenie jego treści  na stronie internetowej SNPL 

(HM, MSz, BD, KMŁ);                                                                                                 

Podsumowanie wyników Konkursów SNPL. Wnioski i wytyczne na organizację następnych 

konkursów (HM, BD, EK);                                                                                                

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

Sprawy wniesione. 

Posiedzenie zarządu SNPL nr 29 (18 stycznia 2017 r.) 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM); 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w grudniu 2016 r.; 

Kierunki współpracy z Departamentem mniejszości narodowych przy Rządzie Republiki 

Litewskiej (HM, KMŁ); 

Analiza i ocena działalności Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Naukowej Rocznika   

SNPL. Wytyczne na nową kadencję. (MSz, HM).                                                                

Sprawy wniesione. 

Posiedzenie zarządu SNPL nr 30 (15 lutego 2017 r.) 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM); 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w styczniu 2017 r.;   

Opracowanie kwestionariusza dla członków SNPL o kierunkach i możliwościach usprawnienia 

działalności Stowarzyszenia, zwiększenia aktywności jego członków (HM, BG, BD);          

  Organizacja sprawozdawczo-wyborczego zebrania walnego  (kwiecień 2016 r.) – HM, WS, EK i 

inni członkowie zarządu.                                                                                                        

Sprawy wniesione. 



 

Posiedzenie zarządu SNPL nr 31 (15 marca 2017 r.) 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM); 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w lutym 2017 r.;  

Organizacja sprawozdawczo-wyborczego zebrania walnego  (HM, WS, EK i inni członkowie 

zarządu).           

  Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL za rok 2016 (HI).                             

Sprawy wniesione.                                

        

Posiedzenie zarządu SNPL nr 32 (kwiecień 2017 r.)  

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia (HM); 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w marcu 2017 r.;            

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

Rewizyjnej (HM, KM, RB, WS, EK);                                                                            

Omówienie wytycznych na zebranie walne (HM i inni członkowie Zarządu);         

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

Omówienie kandydatur na członków organów statutowych SNPL (HM i inni członkowie 

Zarządu).                                                                                                                               

Sprawy wniesione. 

 

 

 

 

 

 


