Protokół
posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 78
z dn. 17 kwietnia 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 Mirosław Szejbak (MS), Jan Kolenda (JK), prof. dr Aleksander
Waszkiewicz (AW), dr hab. Jarosław Wołkonowski (JW).
Porządek dzienny
1. Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – WS.
2. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego SNPL za okres od 1 stycznia 2020 roku do
31 grudnia 2020 roku.
Referuje – WS.
3. Spotkanie z przedstawicielem NAWA Andrzejem Stuczyńskim.
Referuje – AS.
4. Sprawy związane z organizacją konferencji SNPL i wydaniem Rocznika. Referuje - JW.

Przebieg posiedzenia:
AD1. Zebranie zagaił prof. dr Wojciech Stankiewicz, który powitał obecnych i rozpoczął posiedzenie Zarządu SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
AD2. Członkowie Zarządu po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego w jawnym głosowaniu jednogłośnie je zatwierdzili.
AD3. Dr hab. Alina Grynia poinformowała zebranych o spotkaniu z przedstawicielem NAWA Andrzejem Stuczyńskim. Przedstawiła ofertę programów Agencji skierowaną dla
naukowców i studentów. Postanowiono w najbliższym czasie zorganizować spotkanie z
Andrzejem Stuczyńskim w celu bliższego zapoznania się z możliwościami uczestniczenia w tych programach.
AD4. JW poinformował o sytuacji związanej z publikacją materiałów konferencji w Wydawnictwie Sejmowym – wszystko się rozwija w pomyślnym kierunku. Zaznaczył, że jest
możliwość wydania Rocznika w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i wówczas będą punkty za publikacje. W oficjalnym zaproszeniu na konferencję była bowiem mowa
o tym, że artykuły zostaną zamieszczone w piśmie punktowanym. Wywiązała się dyskusja dotycząca Rocznika w przypadku jego wydania w Akademii WSB. Przede
wszystkim chodziło o prawa autorskie i materiał poza artykułami naukowymi zamieszczany w Roczniku, np. Kronika SNPL, Recenzje i opinie, Naukowcy z Wileńszczyzny,
Sylwetki członków SNPL. Polecono M. Szejbakowi skontaktować się z prof. M. Walancikiem z Akademii WSB w celu wyjaśnienia tych kwestii.
Przewodniczący zebrania: prof. dr Wojciech Stankiewicz
Sekretarz zebrania: doc. dr Barbara Dwilewicz.

