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K R O N I K A
CHRONICLE

Sprawozdanie z posiedzenia
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,

z dnia 25 listopada 2005 roku

Kolejne zebranie ZG PTEnt. poświęcone było na omówienie wniosku do MEiN o dalsze
finansowanie naszej działalności oraz bieżących spraw. We wniosku ujęto zadania związane
z prowadzeniem biblioteki, wydawaniem czasopism oraz z planowaną IV Ogólnopolską
Konferencją Naukową z cyklu „Ochrona Owadów” nt. „Badania entomologiczne a obecna
sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody”. Odbędzie się ona w Zwierzyńcu na Roz-
toczu w dniach 3–5 lipca 2006 r. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Mini-
ster Środowiska prof. dr hab. Jan SZYSZKO. Ustalono też opłatę wpisową na Konferencję
w wysokości 200 zł oraz 150 zł dla studentów i doktorantów.

Dyskutowano również nad obecną sytuacją wydawniczą PTEnt. Miniony rok można
uznać za udany, m.in. ze względu na opublikowanie kolejnych dwóch tomów Polish Entomo-
logical Monographs (szczegóły na stronach internetowych Towarzystwa).

Ważnym punktem obrad było ustalenie składki członkowskiej na 2006 rok. W glosowaniu
jednomyślnie przyjęto jednakową składkę dla wszystkich członków w wysokości 85 PLN,
w ramach której można wybrać prenumeratę jednego z naszych czasopism („Wiadomości
Entomologiczne” lub „Polskie Pismo Entomologiczne”). Dla członków chcących zaprenu-
merować oba czasopisma składka wyniesie 120 PLN. Uchwalono również, że członkowie za-
legający ze składkami i będący w „zawieszeniu” mogą uaktywnić swoje członkostwo poprzez
uregulowanie składek za ostatnie trzy lata.

Dnia 22 listopada 2005 r. wpłynął do Sekretariatu PTEnt. wniosek grupy inicjatywnej
o powołanie Sekcji Hemipterologicznej. Został on poddany glosowaniu i jednomyślnie pod-
jęto uchwale o powołaniu takiej sekcji.

W dalszej części zebrania zostały przedstawione kandydatury osób ubiegających się o
członkostwo w PTEnt. Jednomyślnie przyjęto następujące osoby: Pawła DANLOWSKIEGO,
Tomasza GINSZTA, Jarosława POPEK, Szymona ŚNIEGULĘ i Marka WITKOWSKIEGO.

Na zakończenie poświęcono uwagę sprawom sekcji. Stwierdzono słaby kontakt większo-
ści z nich z ZG PTEnt. wyrażający się m.in. brakiem przepływu informacji o organizowanych
sympozjach i innych przedsięwzięciach oraz brakiem sprawozdań z działalności.
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