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K R O N I K A
CHRONICLE

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

z dnia 8 lutego 2013 roku

Pierwsze w 2013 roku zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomolo-
gicznego odbyło się tradycyjnie w siedzibie Towarzystwa, w Poznaniu. Poświęcone ono było
głównie sprawom finansowym, funkcjonowaniu czasopism oraz sprawom członkowskim.

Z przedstawionego przez Prezesa, dr hab. Marka BUNALSKIEGO, sprawozdania finanso-
wego oraz rachunku zysku i strat wynikało, że PTEnt. zamknęło 2012 rok bez strat zachowu-
jąc płynność finansowa i możliwość realizacji zadań w roku 2013. Zadania dofinansowane ze
środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały w pełni
wykonane i rozliczone. W związku z powyższym Zarząd Główny jednogłośnie przyjął uchwa-
łę (uchw. 1/2013) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2012.

Podczas zebrania sporo uwagi poświęcono wydawnictwom Towarzystwa, szczególnie „Po-
lish Journal of Entomology”. Zauważono problemy związane z procesem recenzji prac oraz
czasem, w jakim autor dowiaduje się o losach pracy. Profesor Jarosław BUSZKO zwrócił
uwagę, że przy staraniach o wyższy status czasopisma, należy stopniowo podnosić poprzecz-
kę stawianą nadsyłanym pracom. Ostatecznie podczas dyskusji ustalono wytyczne dla funk-
cjonowania przyszłej redakcji czasopisma. Redakcja miałaby funkcjonować w oparciu o re-
daktorów działowych, co jest konieczne przy założeniu szerokiej tematyki przyjmowanych
do druku prac. Zgodnie z aktualnymi wymogami należy również dopilnować drukowania list
recenzentów na koniec każdego roku.

W odniesieniu do drugiego czasopisma – „Wiadomości Entomologicznych”, Redaktor
Naczelny zaproponował zmniejszenie stosowanej czcionki, celem zwiększenia liczby druko-
wanych prac. Pozostali uczestnicy zebrania zwrócili jednak uwagę, że oszczędność miejsca
będzie niewielka przy pogorszeniu czytelności tekstu. Ustalono, iż zwiększenie objętości
każdego zeszytu, tak by były one minimum 80-stronicowe nie powinno generować podwyż-
szenia kosztów, a efekt finalny będzie taki sam.

Dyskutowano także kwestie nakładu czasopism, szczególnie w kontekście ogólnej dostęp-
ności ich zawartości w Internecie. Profesor Janusz NOWACKI zwrócił uwagę, że w tej sprawie
należy postępować ostrożnie, pamiętając o zobowiązaniach względem prenumeratorów, wy-
mianie czasopism oraz wysyłce egzemplarzy obowiązkowych.
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Kończąc dyskusję dotyczącą czasopism Prezes, dr hab. Marek BUNALSKI, poinformował
zebranych o złożeniu wniosków o nadanie naszym czasopismom numerów e-ISSN oraz
o skutecznym odwołaniu Towarzystwa w sprawie punktacji Polish Journal of Entomology na
liście MNiSW. Obecnie czasopismo ma 7 punktów, podczas gdy pierwotnie przyznano mu
o dwa punkty mniej.

Odnosząc się do spraw członkowskich profesorowie Janusz NOWACKI i Jarosław BUSZKO

zwrócili uwagę na coraz wątlejsze zaangażowanie młodych entomologów w działalność dla
Towarzystwa. Osoby takie powinno się wcześniej wdrażać do działalności organizacyjnej,
szczególnie w redakcjach czasopism. Uniknie się w ten sposób problemów z funkcjonowa-
niem oddziałów i redakcji czasopism. Profesor Janusz NOWACKI stwierdził, że zbliżający się
Zjazd będzie okazją do dyskusji na powyższy temat w gronie kierowników instytucji nauko-
wych. Jego zdaniem należy stworzyć odpowiedni, przychylny klimat, w którym młodsi pra-
cownicy nauki będą chętnie podejmowali się działań organizacyjnych na rzecz środowiska
entomologicznego.

Kontynuując zebranie, Prezes poinformował o projekcie internetowym „Entomolodzy
Polscy” będącym kontynuacją i elektronicznym rozwinięciem wydawnictwa „Almanach En-
tomologów Polskich XX wieku”. Zaapelował przy tym o weryfikację własnych biogramów
oraz zwrócenie uwagi na biogramy osób już nieżyjących lub/i nieujętych w „Almanachu”.
Wersja elektroniczna miałaby stać się podstawą do powstania wersji książkowej, której wy-
danie planowane jest na 100-lecie Towarzystwa.

Nawiązując do tegorocznego Zjazdu i 90-lecia PTEnt. Prezes poprosił zebranych o pro-
pozycje osób, które należy uhonorować „Złotą Odznaką PTEnt.” lub tytułem „Honorowego
Członka”. Zebrani zadeklarowali, że w najbliższym czasie podadzą propozycje takich osób.

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie nowych członków. Sekretarz Generalny,
dr Paweł SIENKIEWICZ odczytał deklaracje kandydatów. Następnie w drodze głosowania,
przy 8 głosach „za” oraz bez głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się przyjęto uchwałę
(uchw. 2/2013) o przyjęciu w poczet członków PTEnt. następujących osób: Małgorzaty KŁYŚ,
Macieja KUPCZAKA, Dawida MASŁO, Macieja PABISIAKA, Leszka PAWLAKA, Michała SA-
WONIEWICZA, Marcina WIEWIÓROWSKIEGO, Michała WOLNEGO, Piotra ZABŁOCKIEGO.

Na zakończenie zebrania Prezes, dr hab. Marek BUNALSKI, podziękował jego uczestni-
kom za obecność i zaangażowanie w działalność Towarzystwa.

Sekretarz Generalny PTEnt.
 dr inż. Paweł SIENKIEWICZ


