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Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) 

Rada Naukowa (RN) 

Wyzwania i Program działalności 

 

Wstęp 

Zgodnie z zapisem Statutu, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych jest związkiem Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 

Statut, w paragrafie II.1, określa jako cel podstawowy Federacji wspieranie integracji 

polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych.  W kolejnym 

paragrafie II.2 sformułowane są zadania wynikające z tak zakreślonego celu. 

Jednocześnie Statut przewiduje, że realizacja celu i zadań Federacji będzie się odbywała 

zgodnie z programem uchwalonym każdorazowo podczas Walnego Zebrania (WZ) (pkt. 

IV.7.6).  Program jest przygotowywany przez nominowany Zarząd Federacji (ZF) na 

każdorazową roczną kadencję (pkt. IV.15.3).  Za realizację programu odpowiedzialny jest 

Sekretariat Generalny (SG) (pkt. IV.20.1). 

Przyjęcie takiej koncepcji doraźnego (na podstawie rocznych programów) organizowania 

działalności Federacji było podyktowane zamiarem upodmiotowienia każdego kolejnego 

Zarządu Federacji przez nadanie mu kompetencji formułowania programu.  Na podstawie 

kilkunastoletnich doświadczeń działania Federacji, Walne Zebranie postanowiło podjąć 

próbę tworzenia programu o bardziej perspektywicznym charakterze, wybiegającym poza 

jedno-roczny cykl kadencji Zarządu Federacji i bardziej dostosowany do trzy-letniej kadencji 

Sekretarza Generalnego.  Ciałem powołanym do wsparcia Zarządu Federacji i Sekretarza 

Generalnego w kwestiach związanych z programem jest Rada Naukowa (RN). 

 

Zadania Stowarzyszeń i Federacji 

Przystępując do sformułowania programu działania RN, warto usystematyzować niektóre 

podstawowe pojęcia dotyczące działań poszczególnych Stowarzyszeń jak i całej Federacji. 

Do zadań Stowarzyszeń należy między innymi: 

 Propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych członków stowarzyszenia, w 

wymiarze historycznym i współczesnym, 

 Tworzenie możliwości i platformy do kontaktów towarzyskich, społecznych i 

zawodowych pomiędzy członkami stowarzyszenia, 

 Wspieranie członków stowarzyszenia znajdujących się w trudnych warunkach, 

 Udział w polonijnym życiu kulturalnym i społecznym w kraju stowarzyszenia, 

 Reprezentowanie członków wobec władz kraju stowarzyszenia i władz polskich. 

 

Z kolei zadania Federacji obejmują: 

 Wymianę doświadczeń między stowarzyszeniami członkowskimi w realizacji celów, 

 Tworzenie platformy do kontaktów między stowarzyszeniami, 

 Koordynację wspólnie podejmowanych inicjatyw, 

 Reprezentowanie stowarzyszeń wobec władz UE, 
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Cel i zadania Federacji, określone w Statucie, a także przytoczone powyżej odnoszą się 

zasadniczo do obecnej sytuacji. 

Mając na względzie koncepcję powołania RN należy podjąć próbę spojrzenia w przyszłość, 

której w tym dokumencie nadano postać Wizji oraz Misji.  Wizja jest wyrazem ambicji w 

perspektywie 10 – 15 lat, natomiast Misja wyznacza kierunek działań zmierzających do 

realizacji Wizji. 

Proponuje się następujące sformułowanie Wizji i Misji. 

Wizja: Federacja zamierza odgrywać znaczącą rolę we wspieraniu polskich i 

polonijnych inicjatyw naukowo-technicznych w skali europejskiej, 

Misja: wspieranie polskich i polonijnych inicjatyw naukowych i technicznych w skali 

europejskiej. 

Członkowie Rady Naukowej proszeni są o komentarz odnośnie Wizji i Misji, odpowiadając na 

pytanie, czy są one zgodne z ich koncepcją. 

Biorąc pod uwagę potencjał Federacji w realizacji Wizji i Misji będzie ona przede wszystkim 

odpowiadać na inicjatywy podejmowane przez inne organizacje i instytucje.  W 

nadarzających się sprzyjających okolicznościach Federacja może także stymulować lub 

występować z własnymi inicjatywami. 

Proponuje się dalej, aby program Federacji oparty był o wytyczne wynikające z Wizji i Misji.  

W sposób oczywisty związane to będzie z potrzeba utrzymywania istniejącej i nawiązywania 

nowej współpracy z odpowiednimi organizacjami i instytucjami polskimi i polonijnymi, a 

także z podobnymi organizacjami w Europie.  W szczególności: 

 W zakresie polskich inicjatyw technicznych dotyczy to: NOT i jej stowarzyszeń, 

 W zakresie polskich inicjatyw naukowych dotyczy to: PAN, KRASP i innych 

organizacji akademickich a także Krajowych Punktów Kontaktowych Europejskich 

Programów Ramowych, 

 Federacja może także nawiązywać kontakty z odpowiednimi polskimi i europejskimi 

organami parlamentarnymi, 

 Federacja może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami i instytucjami o 

charakterze europejskim. 

 

Program działalności Rady Naukowej EFPSNT 

Aby współpraca z innymi organizacjami nie była postrzegana przez potencjalnych partnerów, 

jako jednostronna warto sformułować ofertę Federacji.  Opracowanie takiej oferty może być 

jednym z najbliższych działań RN. 

Aby ten zamiar zrealizować, należy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami lub 

działaniami: 

 Rozpoznanie bieżących kierunków działań poszczególnych Stowarzyszeń – na 

podstawie sprawozdań z działalności za ostatnich kilka lat, 

 Identyfikacja polskich organizacji naukowo-technicznych, które mogą być 

zainteresowane współpracą z organizacjami polonijnymi, 

 Rozpoznanie polonijnych organizacji naukowo-technicznych działających w Europie, 

a nie będących członkami Federacji, 
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 Możliwości Federacji w zakresie potencjalnego udziału / wspierania inicjatyw 

naukowych w wymiarze polskim i europejskim, 

 Rozpoznanie tematów istotnych dla polskich i polonijnych organizacji naukowo-

technicznych w kontekście europejskim, 

 Określenie tematów, z którymi Federacja może zwrócić się do polskich oraz 

europejskich organów parlamentarnych, 

 Określenie tematów, z którymi Federacja może zwrócić się do innych organizacji o 

charakterze europejskim, 

 Określenie tematów o charakterze promocyjnym, które Federacja może podejmować 

na arenie europejskiej. 

Analizy tych zagadnień mogą być podjęte zarówno na poziomie Stowarzyszeń jak i 

Federacji. 

Członkowie Rady Naukowej będą proszeni o włączenie się w realizację powyższych analiz. 

 


