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K R O N I K A
CHRONICLE

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,

z dnia 28 listopada 2008 roku

W ostatnim, w 2008 roku zebraniu Zarządu Głównego PTEnt. wzięło udział siedmiu
Członków. Pierwszą sprawą jaką omówiono była likwidacja Oddziału Warszawskiego
PTEnt. Od roku Urząd Miasta Warszawy domagał się od Towarzystwa udokumentowania
działalności oddziału i przesłania informacji dotyczących składu zarządu oddziału. Nato-
miast Zarząd Główny takich informacji nie posiada ponieważ oddział warszawski przestał
funkcjonować mimo podejmowanych prób jego reaktywacji. Wobec powyższego, po krótkiej
dyskusji nad przyszłością i działaniem oddziałów, Prezes zarządził głosowanie nad podję-
ciem uchwały o rozwiązaniu warszawskiego oddziału PTEnt. z dniem 28 listopada 2008
roku. Powyższą uchwałę (6/2008) przyjęto jednomyślnie.

Kolejnym punktem do dyskusji były sprawy wydawnicze. Zwrócono uwagę na pilną po-
trzebę uzdrowienia działalności Redakcji Wiadomości Entomologicznych, która ma naj-
większe opóźnienia w wywiązywaniu się ze swoich zadań. Następnie prof. Józef BANASZAK
jako Redaktor Polish Journal of Entomology przedstawił aktualny stan prac nad wprowa-
dzeniem czasopisma na tzw. „listę filadelfijską”. Poinformował, że Redakcja odbyła rozmo-
wy z firmą, która miała by nam pomóc w tej procedurze. Okazało się, że w efekcie PTEnt.
mogło by stracić kontrolę nad swoim czasopismem. Aby dobrze przedyskutować sposób za-
mieszczenia PJE na tzw. „liście filadelfijskiej” Prezes zadecydował, że Redakcja PJE i ZG
powinny spotkać się z dr hab. Dariuszem IWANEM, który ma własne doświadczenia związane
z tą procedurą. Poruszono też kwestię „Kluczy do oznaczania owadów Polski”. Niestety
z planowanych pięciu kluczy udało się wydać cztery numery serii. W związku z tym zwrócono
część dofinansowania Ministerstwu. Prezes poinformował też zgromadzonych, że do końca
roku ukażą się kolejne dwa tomy Polish Entomological Monographs.

Następną sprawą było ustalenie składki członkowskiej na 2009 rok. Po niedługiej dyskusji
Zarząd przegłosował jednomyślnie Uchwałę 7/2008 o niezmienianiu dotychczasowej wyso-
kości składki. W związku z tym, że członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek za-
proponowano by otrzymywali też od przyszłego roku nieodpłatnie zeszyty Wiadomości En-
tomologiczną, a Polish Journal of Entomology mogli nabyć w ramach prenumeraty za cenę
35 złotych. Po jednomyślnym głosowaniu w/w zmiany przyjęto w ramach Uchwały 8/2008.

W dalszej części zebrania Prezes omówił sytuację finansową Towarzystwa oraz przedsta-
wił wysłany wniosek o dofinansowanie działalności w 2009 roku. Ogólnie można było stwier-
dzić, że sytuacja finansowa jest dobra. We wniosku na przyszły rok umieszczono dofinanso-
wanie działalności biblioteki oraz wydawnictw – Wiadomości Entomologicznych oraz Polish
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Journal of Entomology. Pozostałe wydawnictwa będą mogły wejść do wniosku dopiero po
złożeniu w redakcjach gotowych opracowań do końca października (przed wysłaniem kolej-
nego wniosku o dofinansowanie)

Następnie Prezes przedstawił propozycję umowy o współpracy z Ukraińskim Towarzy-
stwem Entomologicznym. Zebrani uznali podpisanie umowy za dobre posunięcie zacieśnia-
jące istniejącą już współpracę między entomologami z Polski i Ukrainy. W związku z tym
Prezes zarządził głosowanie nad przyjęciem Uchwały 9/2008 o podpisaniu w/w umowy.
Uchwałę przegłosowano jednomyślnie. Treść umowy znajduje się poniżej.

Ostatnim punktem zebrania było przyjęcie nowych członków. Dr Paweł SIENKIEWICZ po-
informował zebranych o wpłynięciu do sekretariatu PTEnt. deklaracji następujących osób:

Marek BOROWIEC, Bogusław DARAŻ, Małgorzata PIOTROWICZ, Adrianna SZCZEPA-
NIEC, Zuzanna WĘDZICKA. W wyniku jednomyślnego głosowania przyjęto Uchwałę 10/2008
o przyjęciu z dniem 1 stycznia 2009 roku w/w osób w poczet Polskiego Towarzystwa Entomo-
logicznego.

Kończąc zebranie Prezes PTEnt. prof. dr hab. Janusz NOWACKI podziękował wszystkim
za aktywny w nim udział.

Sekretarz Generalny PTEnt.
dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Umowa o współpracy naukowej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

i Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego

W celu rozwoju twórczej współpracy naukowej uczonych Polskiego Towarzystwa Entomologiczne-
go (w dalszej części PTEnt.) oraz Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego (w dalszej części
UTE), wzrostu efektywności prac naukowych w zakresie ochrony przyrody i działalności faunistyczno-
ekologicznej, taksonomii i biologii owadów, określenia bioróżnorodności Polski i Ukrainy, niniejszą
umowę zawarli przedstawiciele PTEnt. i UTE:

– w imieniu PTEnt.:
1) prof. dr Janusz NOWACKI – Prezes PTEnt.
2) dr inż. Paweł SIENKIEWICZ – Sekretarz Generalny PTEnt.

oraz
– w imieniu UTE:

1) prof. dr Witalij Petrowycz FEDORENKO – Prezes UTE
2) dr Aleksandra Wasylowycz PUCZKOW – pierwszy wiceprezes UTE

§1
Obowiązki stron

1. W celu przeprowadzenia prac naukowo-badawczych UTE podejmuje następujące zobowiąza-
nia:
a) na wniosek Zarządu Głównego PTEnt. wydawać członkom PTEnt. oficjalne zaproszenia do

badań na terytorium Ukrainy w zakresie przeprowadzania badań ekologiczno-faunistycz-
nych;

b) zapoznawać współpracowników PTEnt., zgodnie z zainteresowaniem stron o wynikach prze-
prowadzonych prac w zakresie opracowywania zebranych materiałów w regionie przez
członków UTE;
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c) udzielać współpracownikom PTEnt. ewentualnych konsultacji, prowadzić niezbędne ozna-
czenia materiału zoologicznego.

2. W celu przeprowadzenia prac naukowo-badawczych PTEnt. podejmuje następujące zobowiąza-
nia:
a) na wniosek Zarządu Głównego UTE wydawać członkom UTE oficjalne zaproszenia do ba-

dań na terytorium Polski w zakresie przeprowadzania badań ekologiczno-faunistycznych;
b) zapoznawać współpracowników UTE, zgodnie z zainteresowaniem stron o wynikach prze-

prowadzonych prac w zakresie opracowywania zebranych materiałów w regionie przez
członków PTEnt.;

c) udzielać współpracownikom UTE ewentualnych konsultacji, prowadzić niezbędne oznacze-
nia materiału zoologicznego.

§2
Zasady zapraszania członków Towarzystw, wymiany materiałów i informacji naukowych

1. Odnośnie zapraszania członków Towarzystw strony postanawiają, że:
a) wydawanie oficjalnego zaproszenia do pobytu poszczególnych członków odpowiednich to-

warzystw na terytorium kraju jednej z zapraszających stron następuje po uzyskaniu oficjal-
nego pisma ze strony Zarządu tejże strony, podpisanego przez Prezesa lub Wiceprezesa z
pieczęcią firmową Zarządu.

b) zaproszeni goście – członkowie PTEnt. działający na terenie Ukrainy oraz członkowie UTE
działający na terenie Polski – w całości będą przestrzegać zasady lokalnego prawodawstwa
dotyczącego ochrony przyrody.

2. Względem uzyskanych w trakcie badań informacji i materiałów naukowych postanawia się, że:
a) wyniki wspólnych prac naukowo-badawczych mogą zostać opublikowane wspólnie lub z

osobna w zależności od uzgodnienia stron;
b) zebrane materiały naukowe mogą być przechowywane (za zgodą stron) w zbiorach członków

PTEnt. i UTE, lub odpowiednich naukowych organizacji biologicznych, w których znajdują
się jednostki towarzystw PTEnt. i UTE takie jak Instytuty Naukowe, Muzea Przyrodnicze
oraz Uniwersytety i inne Szkoły Wyższe;

§3
Postanowienia końcowe

1. Umowa została zawarta na okres 5 lat od roku 2009 do roku 2014;

2. Umowę sporządzono w sześciu egzemplarzach po trzy dla każdej ze stron.

Strona Ukraińska

1) Prezes UTE
Prof. dr FEDORENKO W. P.
Instytut Ochrony Roślin UANR
Ul. Wasylkiwska, 33
tel. (044) 275-11-24
. . . . . . . . (-) . . . . . . 2008, Kijów

2) I W-ce Prezes UTE
Dr PUCZKOW O. W.
Ukraina, 061601, Kijów – 30
Ul. Chmielnickogo 15
Instytut Zoologii
                 im. I. I. Szmalhausena UANR
tel. (044) 255-01-44
e-mail: putchkow@izan.kiev.ua
. . . . . . . . (-) . . . . . . 2008, Kijów

3) Pieczęć firmowa UTE

Strona Polska

1) Prezes PTEnt.
Prof. dr Janusz NOWACKI
Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
tel. +48 (061) 848-79-12
e-mail: jnowacki@up.poznan.pl
. . . . . . . . (-) . . . . . . 2008, Poznań

2) Sekretarz Generalny PTEnt.
Dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
tel. +48 (061) 848-79-02
e-mail: carabus@up.poznan.pl
. . . . . . . . (-) . . . . . . 2008, Poznań

3) Pieczęć firmowa PTEnt.




