
Protokół 

posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 75 

z dn. 29 marca 2021 r. (godz. 18.30) 

Posiedzenie zdalne 

Przewodniczący: prof. dr Wojciech Stankiewicz.  

Obecni: 

członkowie Zarządu SNPL: dr Barbara Dwilewicz (BD), dr hab. Alina Grynia (AG), 

dr Renata Karpicz (RK), dr Jan Kolendo (JK), dr Krystyna Moroz-Łapin (KML), dr Mirosław 

Szejbak (MS), prof. dr Aleksander Waszkiewicz (AW), dr hab. Jarosław Wołkonowski (JW). 

członkowie SNPL: dr hab. Henryka Ilgiewicz (HI) 

Porządek dzienny 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.     Referuje – WS 

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu SNPL Nr. 74 (zamieszczony na naszej 

stronie internetowej)  

3. Informacja o organizacji VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Nauko-

wej SNPL. 

a) Sprawy druku materiałów Konferencji w Wydawnictwie Sejmowym RP. 

b) Wybranie Redaktora Naukowego zbioru materiałów Konferencyjnych.  

c) Sprawy terminu konferencji 

d) Sprawy finansowe i zgłoszeń uczestników Konferencji.  Referuje – AG, WS, JW 

4. Oświadczenie SNPL w sprawie wydarzeń na Białorusi. 

Referuje – WS, AG, JW i inni członkowie Zarządu  

5. Sprawy rozliczenia finansowego za prace Kolegium redakcyjnego w Rocznikach 2019 i 

2020. 

Referuje - MSz 

6. Sprawy wniesione: 

 

Przebieg posiedzenia: 

AD1. Zebranie zagaił prof. dr Wojciech Stankiewicz, który powitał obecnych i rozpoczął po-

siedzenie Zarządu SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

AD2. Protokół posiedzenia zarządu SNPL Nr. 74 zatwierdzono jednogłośnie. 

AD3. WS poinformował, że wydawnictwo sejmowe dało zgodę na publikację części materia-

łów konferencji SNPL. Dla tej publikacji zaproponował JW na Redaktora Naukowego 

wydania. AG poparła kandydaturę JW, ponieważ posiada niezbędne kompetencje w te-

macie wydania. Jednogłośnie zatwierdzono kandydaturę dr hab. Jarosława Wołko-

nowskiego na Redaktora Naukowego wydania. 

 JW poinformował, że zgłoszono 27 referatów z artykułami. Wszyscy zgadzają się z 

nowym terminem i nie rezygnują z uczestnictwa. Przewiduje się jeszcze 3 referaty 

członków SNPL. Nowy termin przysyłania referatów jest 1 września.  

Część materiałów będzie również wydana wraz z uczelnią w Dąbrowie Hutniczej, której 

redaktorzy również popierają zmianę terminu.  

AD4. Postanowiono utworzyć oświadczenie SNPL w sprawie obrony Polaków na Białorusi i 

zamieścić na stronę SNPL, w portalach Kuriera Wileńskiego i Znad Wilii.  



AD5. MS pokazał rozliczenia finansowe za prace Kolegium redakcyjnego w Rocznikach 

2019 i 2020. Pokazał ilości stron opracowanych, cena strony i wynagrodzenia za pra-

cę. Członkowie zarządu podziękowali MS za pracę i dokładne informacje. 

AD6. Sprawy wniesione: 

• Rozpatrzono kwestię rozdysponowania wydrukowanych Roczników 2020. 

Uzgodniono, że według tradycji Roczniki są przekazywane 5 bibliotekom, człon-

kom SNPL w czasie spotkań i uczestnikom konferencji. Postanowiono wysłać po 1 

egzemplarzu recenzentom i autorom publikacji. Autorzy mają wersje pdf na stro-

nie. Jeśli będą zgłoszenia autorów, którzy będą chcieli otrzymać Roczniki przed 

konferencją, to postanowiono je wysłać dla autorów. AG zaproponowała na przy-

szłość cenę wysyłki wkalkulować do ceny wpisowego uczestnika konferencji. Na-

leży przemyśleć politykę w sprawie opłaty wydatków i wysyłania dla autorów, 

którzy nie uczestniczyli w konferencji. 

• AG zaproponowała wysłać informację członkom wesprzeć SNPL o 1,2% podatku. 

 


