
Protokół posiedzenia 

zarządu SNPL nr 66 z dn. 25 czerwca 2020 r. 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski  

Obecni: doc. dr Barbara Dwilewicz (BD), dr Irena Fedorowicz (IF), dr Katarzyna Miksza (KM), 

doc. dr Krystyna Moroz-Łapin (KMŁ), prof. dr Wojciech Stankiewicz (WS), dr Mirosław Szejbak 

(MS), dr Jan Kolendo (JK). 

Porządek dzienny 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.                          Referuje - WS 

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu SNPL nr 65               Referuje - WS  

3. Organizacja walnego sprawozdawczo-wyborczego zebrania SNPL (WS i inni członkowie Za-

rządu SNPL).  

4. Opracowanie powtórnego apelu do członków Stowarzyszenia z prośbą o wysuwanie kandyda-

tów na Prezesa SNPL, do przyszłego Zarządu SNPL, Komisji Rewizyjnej.  

5. Lista kandydatów do nowego Zarządu SNPL i Komisji Rewizyjnej proponowanych przez od-

chodzący zarząd oraz proponowana kandydatura/kandydatury na Prezesa SNPL.  

6. Informacja o działaniach Komitetu organizacyjnego VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej 

Konferencji Naukowej pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty hi-

storyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe) (WS, JK, KM i inni członkowie Zarządu 

SNPL). Szykowanie Komunikatu nr 3 do uczestników konferencji. Temat i termin Konferencji 

SNPL 2021 r. 

7. Działania Kolegium Redakcyjnego – wydanie jubileuszowego 20 tomu Rocznika SNPL (MSz i 

inni członkowie Kolegium Redakcyjnego).   

8. Sprawy wniesione i informacje: 

- Informacja o inicjatywach EFPSNT (WS); 

- Księgę Pamiątkową z okazji 70. urodzin Profesora Kurcza; 

- Apel o przekazywanie wsparcia na SNPL; 

- Informacja o XXIV konferencji ”Nauka a jakość życia”. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Prof. dr H. Malewski wita zebranych, zagaja posiedzenie i przedstawia porządek dzienny 

posiedzenia Zarządu SNPL. 



Ad. 2. Porządek dzienny posiedzenia Zarządu SNPL przyjęto przez aklamację. Protokół nr 64 są 

zatwierdzone przez aklamację. 

AD 3. Prof. dr W. Stankiewicz omówił stan przygotowania walnego sprawozdawczo-wyborczego 

zebrania SNPL. Postanowiono planować formę bezpośrednią, miejsce – DKP oraz porządek 

dzienny zebrania. 

AD. 4. Omówiono listę przysłanych kandydatów na nowego Prezesa i do nowego Zarządu. 

Członkowie SNPL niezbyt aktywnie odpowiedzieli na pierwszy apel, dlatego postanowiono 

opracowanie powtórnego apelu do członków Stowarzyszenia z prośbą o wysuwanie kandydatów na 

Prezesa SNPL, do przyszłego Zarządu SNPL, Komisji Rewizyjnej. 

AD. 5. Zarząd omówił swoje propozycje kandydatów do nowego Zarządu SNPL i Komisji 

Rewizyjnej oraz kandydatów na Prezesa SNPL. 

AD. 6. Prof. dr W. Stankiewicz omówił działania Komitetu organizacyjnego VII Międzynarodowej 

Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Eu-

ropy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe). Postanowiono przyszykować 

Komunikat nr 3, w którym poinformować uczestników o nowym terminie Konferencji SNPL 

2021 r., która się 25 września 2020 r. 

AD. 7. Redaktor naczelny Rocznika dr Mirosław Szejbak omówił działania Kolegium Redakcyjne-

go: ile przysłano artykułów, ile zrecenzowane i zredagowano. Ponieważ artykułów jest mniej niż w 

poprzednich Rocznikach, prof. dr H. Malewski zaproponował przesłać dodatkowe komunikaty o 

przedłużonym terminie nadsyłania artykułów. 

AD. 8.  Omówiono informacje o: 

• planowanym wirtualnym zebraniu walnym EFPSNT,  

• Księdze Pamiątkowej z okazji 70. urodzin Profesora Kurcza,  

• Apelu o przekazywanie wsparcia na SNPL; 

• XXIV konferencji ”Nauka a jakość życia”. 


