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Działalność Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
w kadencji 18 IX 2010 – 14 IX 2013
W kadencji 18 IX 2010 – 14 IX 2013 r. Zarząd Główny PTEnt. pełnił swoje obowiązki
w następującym składzie:
Prezes
dr hab. Marek BUNALSKI
Wiceprezesi
prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI
Sekretarz Generalny
dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
Skarbnik
dr Barbara OSIADACZ
Członkowie
prof. dr hab. Józef BANASZAK
dr hab. Tadeusz BARCZAK
dr Paweł BUCZYŃSKI
prof. dr hab. Jacek GORCZYCA
prof. dr hab. Janusz NOWACKI
dr Rafał RUTA
Bibliotekarz
prof. dr hab. Marek WANAT
Opiekun strony internetowej dr inż. Paweł TRZCIŃSKI
Działalność Zarządu skoncentrowana była na wykonywaniu zadań związanych z działalnością statutową Towarzystwa, zapewniającą jego sprawne funkcjonowanie i dalszy
rozwój. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Głównego. Ich
przedmiotem były sprawy członkowskie, wydawnicze, organizacyjne oraz finansowe.
Sprawy członkowskie
1. Na dzień 31 sierpnia 2013 roku szeregi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
tworzyło 410 członków zwyczajnych oraz 16 członków honorowych. W tym okresie
w szeregi naszego towarzystwa wstąpiło 21 osób, odpowiednio w 2011 roku – 7 osób,
w 2012 – 4 osoby, a w 2013 – 10 osób. W minionej kadencji nasze szeregi opuściło
na zawsze kilku członków Towarzystwa, w tym zasłużeni dla entomologii polskiej:
doc. dr hab. Maria KEFFERMÜLLER i dr hab. Antoni KUŚKA.
2. W stosunku do poprzedniej kadencji nie poprawiło się opłacanie składek członkowskich. Za rok 2011 składki opłaciło 156 osób, za 2012 – 137 osób, a według stanu
na dzień 31 sierpnia 2013 składkę za rok bieżący opłaciło 97 osób.
3. Na 48 Zjeździe Towarzystwa w 2010 roku, uchwałą Walnego Zgromadzenia
członkostwem honorowym PTEnt. wyróżnieni zostali: prof. dr hab. Janusz NOWACKI
i dr Bogusław SOSZYŃSKI. W roku 2012 Zarząd Główny przyznał również 2 „Złote
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odznaki” dla osób zasłużonych dla Towarzystwa, tj. dr hab. Janusza SAWONIEWICZA
i mgr inż. Zbigniewa SZELĄGA.
Działalność wydawnicza Towarzystwa
Polskie Towarzystwo Entomologiczne jest obecnie wydawcą i właścicielem 4 wydawnictw. Są to 2 kwartalniki: „Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo
Entomologiczne” i „Wiadomości Entomologiczne / Entomological News” oraz 2 wydawnictwa ciągłe: „Klucze do Oznaczania Owadów Polski” i „Polish Entomological
Monographs”.
1. „Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne” – kwartalnik ukazujący się od 1922 roku, w okresie sprawozdawczym ukazały się 3 tomy: 80 (2011),
81 (2012) i 82 (2013). Podkreślić należy, że dzięki staraniom redakcji „Pisma”
kierowanej przez prof. dr hab. Ryszarda SZADZIEWSKIEGO, każdy z trzech tomów
liczy po cztery odrębne zeszyty, a rocznik 2011 osiągnął bodaj największą w historii
objętość 800 stron.
W roku 2011 wprowadziliśmy czasopismo na platformę internetową Versita, a publikowane artykuły otrzymały oznaczenia w systemie DOI.
2. Działania związane z uregulowaniem statusu prawnego „Wiadomości Entomologicznych” stanowiły pierwsze poważne wyzwanie dla nowo wybranych władz Towarzystwa. W listopadzie 2010, czyli 2 miesiące po poprzednim Zjeździe PTEnt. syndyk
masy upadłościowej PAN w Warszawie zwrócił się do Prezesa Towarzystwa o wyjaśnienie, kto jest wydawcą ww. czasopisma. Okazało się, że założyciel i pierwszy
redaktor „Wiadomości”, prof. Henryk SANDNER, rejestrując nowy tytuł podał jako
wydawcę Polską Akademię Nauk (przypomnijmy, iż w świetle obowiązujących
wówczas przepisów prawa towarzystwa naukowe nie posiadały osobowości prawnej
i finansowanie ich wydawnictw odbywało się za pośrednictwem PAN). Z chwilą ustanowienia syndyka masy upadłościowej PAN pojawiła się problem natury prawnej,
polegający na tym, iż zarejestrowany wydawca tytułu, tj. PAN, nie był w stanie udokumentować wydania żadnego tomu ww. czasopisma. W odpowiedzi na list syndyka,
Prezes PTEnt. wyjaśnił rzeczywistą sytuację tytułu i wystąpił do Sądu Rejestrowego
w Warszawie o przekazanie tytułu rzeczywistemu wydawcy, jakim od początku
ukazywania się czasopisma było Polskie Towarzystwo Entomologiczne. Na drugim
posiedzeniu w tej sprawie usunięto z Rejestru wpis o dotychczasowym wydawcy
i przekazano sprawę do Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który po jej rozpoznaniu, postanowieniem z dnia 8 września 2011 r. uznał Polskie Towarzystwo Entomologiczne za prawowitego właściciela i wydawcę Wiadomości Entomologicznych,
wpisując czasopismo do rejestru wydawnictw. Przypomnijmy, iż Wiadomości Entomologiczne ukazują się od 1980 roku i zaistniała sytuacja, w której Towarzystwo
przez ponad 30 lat nie było prawnym właścicielem tytułu, stanowiła spore zaskoczenie dla wszystkich.
W okresie sprawozdawczym ukazały się 3 tomy WE: 30 (2011), 31 (2012) i 32
(2013). Podkreślić należy, że dzięki wytężonej pracy redakcji Wiadomości kierowanej przez dr hab. Marka BUNALSKIEGO, każdy z trzech tomów liczy po cztery odrębne
zeszyty.
Podsumowując dokonania redakcji obydwu czasopism należy podkreślić, iż w okresie
od początku 2011 r. do końca 2013 r. wydamy łącznie po 12 zeszytów obu czasopism
o łącznej objętości ponad 2320 stron.
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Za sukces należy również uznać płynność wydawniczą czasopism, dzięki której
ukazują się one bez większych opóźnień.
3. Klucze do oznaczania owadów Polski – wydawnictwo ciągłe ukazujące się od 1954
roku. W minionej kadencji funkcję Redaktora Naczelnego wydawnictwa sprawował
prof. dr hab. Dariusz TARNAWSKI. W okresie 2011–2013 ukazały się 2 zeszyty
Kluczy:
– zeszyt 177 (2011): Ochotkowate – Chironomidae, autor dr Wojciech GIŁKA,
– zeszyt 178 (2013): Kusakowate – Staphylinidae, autor prof. Andrzej SZUJECKI.
4. Polish Entomological Monographs – wydawnictwo ciągłe powołane do życia uchwałą
Zarządu Głównego z 2000 r. Od początku funkcję Redaktora Naczelnego wydawnictwa sprawuje prof. dr hab. Janusz NOWACKI. W minionej kadencji ukazał się jeden
tom – tom 8 (2012): Monograph of the monophylum Tetrigusina (Insecta: Coleoptera,
Elateridae, Agrypninae) – autorzy: Rainer SCHIMMEL i Dariusz TARNAWSKI.
Warto podkreślić, iż po raz pierwszy opracowanie ukazujące się w serii Polish Entomological Monographs dotyczy grupy spoza Palearktyki.
5. Począwszy od 2009 roku Towarzystwa rozpoczęło akcję digitalizacji swoich wydawnictw kierowaną przez prof. dr hab. Marka WANATA, pełniącego funkcję Bibliotekarza PTEnt. Akcja ta kontynuowana była również u minionej kadencji. W związku
ze szczupłością środków własnych Towarzystwa od początku była ona w dużej mierze finansowana ze środków ministerialnych.
W roku bieżącym zakładaliśmy kontynuowanie akcji i udostępnienie on-line kolejnych 30 roczników Polskiego Pisma Entomologicznego o łącznej objętości niemal
22 000 stron. Niestety, Ministerstwo odmówiło dalszego finansowania digitalizacji
wydawnictw Towarzystwa tłumacząc to zbyt małą ich dostępnością na serwerach
PHP. Zarząd Główny nie ustaje jednak w działaniach, by dokończyć digitalizacji
wydawnictw Towarzystwa, a zdigitalizowane zasoby udostępnić na ogólnie dostępnych platformach internetowych. Aktualnie prowadzone są rozmowy zmierzające do
udostępnienia zdigitalizowanej wersji naszych czasopism na platformie Federacji
Bibliotek Cyfrowych.
Biblioteka
W roku 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówiło finansowania
działalności Biblioteki Towarzystwa. Dotacja nie została również przyznana w roku
bieżącym. Ponieważ opłacanie zleceń dla 2 osób zatrudnionych w bibliotece przekraczałoby możliwości finansowe Towarzystwa, Prezes PTEnt. podjął decyzję o wypowiedzeniu obydwu umów i czasowym wstrzymaniu udostępniania księgozbioru.
Nie oznaczało to jednak zaprzestania innych działań prowadzonych przez bibliotekę,
a jedynie ich przejęcie przez Zarząd Główny. W ten sposób Zarządowi przybyły kolejne
obowiązki: wysyłka prenumerat, sprzedaż wydawnictw Towarzystwa oraz prowadzenie
krajowej i zagranicznej wymiany czasopism.
Pragnę podkreślić, że zaistniałą sytuację traktujemy, jako przejściową. Nie ustajemy
w staraniach, aby zabezpieczyć księgozbiór przed podobnymi problemami w przyszłości
i przywrócić możliwość korzystania z jego zasobów. Tym bardziej, że księgozbiór
Towarzystwa obejmuje pokaźne zasoby, w których skład wchodzi 748 tytułów czasopism (prawie 15 000 roczników), 1687 książek i druków zwartych oraz 3768 odbitek.
Zbiory biblioteczne są aktualnie zdeponowane we Wrocławiu, w pomieszczeniach
Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Działalność organizacyjna
Terenowe struktury PTEnt. tworzy aktualnie 8 oddziałów: bytomski, gdański, lubelski, łódzki, olsztyński, poznański, rzeszowski i skierniewicki. Ich aktywność jest bardzo
różna i opiera się głównie na spotkaniach naukowych. Niestety, jedynie o części z nich
możemy powiedzieć, iż wypełniają zadania statutowe. W wielu wypadkach Zarząd
Główny nie otrzymuje sprawozdań z działalności oddziałów, a w skrajnych przypadkach
(oddział bytomski) nie dysponuje nawet składem zarządu oddziału.
Znacznie lepiej działają sekcje specjalistyczne. Aktualnie zarejestrowanych jest 9 sekcji tematycznych: lepidopterologiczna, koleopterologiczna, dipterologiczna, entomologii
leśnej, hemipterologiczna, hymenopterologiczna, odonatologiczna, paleoentomologiczna
i trichopterologiczna. Sekcje te funkcjonują w oparciu o wewnętrzne regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny. Ich aktywność opiera się głównie na corocznych
sympozjach i konferencjach naukowych.
Od 10 lat Towarzystwo posiada własny serwis internetowy, który opracował i od początku prowadzi dr inż. Paweł Trzciński. Zawiera on podstawowe informacje o Towarzystwie, wydawnictwach, sekcjach, oddziałach oraz bieżących działaniach. W roku bieżącym zmieniono formę graficzną działu wydawnictw a na jesień planowane są dalsze
zmiany mające ułatwić korzystanie z serwisu i poprawić jego formę graficzną.
Inne formy działalności
1. W lipcu i sierpniu 2012 roku w parku przy Galerii Stary Browar w Poznaniu zrealizowany został, pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, cykl spotkań plenerowych pod wspólnym hasłem
„Porozmawiajmy o owadach, czyli entomologia dla każdego”. Projektowi nadano
formę warsztatów plenerowych skierowanych głównie do młodzieży, gdzie znajdujące się w parku ponadnaturalnej wielkości figury owadów stanowiły pretekst do
zapoznania się z morfologią, biologią i ekologią owadów. W każdym ze spotkań
uczestniczyło po kilkadziesiąt osób, w tym również rodzice i dziadkowie dzieci.
2. Latem 2012 roku ruszyły prace nad przygotowaniem nowej listy gatunków chronionych. Koordynator tych działań zwrócił się za pośrednictwem Prezesa PTEnt. do
środowiska entomologicznego, powierzając nam przygotowanie propozycji ochrony
gatunkowej owadów. W odpowiedzi na apel spłynęły liczne propozycje zarówno od
pojedynczych osób, jednostek naukowych, jak i sekcji tematycznych. Na ich podstawie sporządzona została proponowana lista, wraz z drobiazgowymi wyjaśnieniami
oraz szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi niektórych gatunków.
3. Z początkiem 2013 roku ruszył projekt „Entomolodzy Polscy” inaugurujący 90-lecie
PTEnt. Projekt stanowi kontynuację i twórcze rozwinięcie Almanachu entomologów
polskich XX wieku. Jego celem jest stworzenie archiwum i repozytorium biogramów
osób, które wniosły wkład w rozwój polskiej entomologii. Dlatego zwróciliśmy się do
respondentów Almanachu z prośbą o uaktualnienie ich not biograficznych oraz not
osób, które odeszły w minionym 10-leciu, a także przygotowanie biogramów osób,
które z różnych względów nie zostały ujęte w Almanachu.
Sprawy finansowe
Polskie Towarzystwo Entomologiczne prowadzi działalność w oparciu o trzy zasadnicze źródła finansowania.
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1. Podstawowym źródłem finansowania działalności Towarzystwa są dotacje przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach dotacji dofinansowywane są poszczególne zadania przewidziane do realizacji w danym roku.
W naszym wypadku są to: druk wydawnictw, działalność biblioteki oraz konferencje
naukowe. Średnia wielkość dotacji przyznawanych przez Ministerstwo nie przekroczyła w minionej kadencji czterdziestu kilku procent kwoty ujętej we wniosku.
Pociąga to za sobą konieczność wypracowania i udokumentowania przez Towarzystwo corocznego wkładu środków własnych rzędu 100 tys. złotych.
2. Kolejnym źródłem finansowania naszej działalności są wpływy ze składek członkowskich oraz sprzedaży naszych wydawnictw.
Wpływy ze składek nie przekraczają corocznie kwoty 13 tys. zł, zaś wpływy ze sprzedaży wydawnictw kształtują się na poziomie około 3 tys. zł.
3. Ostatnie źródło finansowania to sponsoring naszej działalności przez podmioty zewnętrzne. Trzeba jednak przyznać, że w dobie gospodarki rynkowej, nie jest łatwo
pozyskiwać sponsorów. Zarządowi Głównemu udało się jedynie pozyskać dofinansowanie konferencji przez RDLP w Poznaniu.
Ponadto w ciągu ostatniej kadencji działalności Zarządu Głównego, uczelnie, na
których mieszczą się agendy naszego Towarzystwa, dofinansowały działalność, odstępując od pobrania należności z tytułu wynajęcia zajmowanych pomieszczeń.
Uczelnie te to:
– Uniwersytet Gdański,
– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
– Uniwersytet Wrocławski.
Podkreślić należy, iż raporty finansowe Towarzystwa za lata 2011 i 2012 zostały
przyjęte przez Ministerstwo bez zastrzeżeń.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
dokonań przedstawionych w sprawozdaniu. Zarządzanie Towarzystwem oraz jego
funkcjonowanie nie byłoby możliwe bez aktywności i codziennej pracy wielu Osób
działających społecznie w oddziałach i sekcjach naszego Towarzystwa. Pragnę im
bardzo serdecznie podziękować za ich wysiłek i wkład pracy w funkcjonowanie i rozwój
Naszego Towarzystwa. Dziękuję także wszystkim Członkom Zarządu Głównego, którzy
aktywnie uczestniczyli w zebraniach Zarządu. Dziękuję wszystkim członkom redakcji
naszych wydawnictw, a szczególnie ich Redaktorom i Sekretarzom, bo to na nich spoczywa największy ciężar związany z wydawaniem czasopism.
Marek BUNALSKI – Prezes PTEnt.
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Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
które odbyło się 14 września 2013 r. w Puszczykowie
podczas XLIX Zjazdu Towarzystwa
Walne zgromadzenie Członków PTEnt. o godzinie 15.00 otworzył Prezes, dr hab.
Marek BUNALSKI. W tym czasie obecnych, uprawnionych do głosowania było 46 osób.
Z uwagi na brak kworum ogłoszono drugi termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia
o godzinie 15.30.
Walne Zgromadzenie w drugim terminie rozpoczął Prezes przedstawiając propozycję
porządku obrad:
1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
3. Sprawozdanie Ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Polubownego.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
5. Wybór Władz Towarzystwa.
6. Prezentacja zamierzeń nowo wybranego Zarządu.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad został zaakceptowany przez uczestników, wobec tego Prezes poprosił
o zgłaszanie kandydatur osób do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano z sali: dr Szymona KONWERSKIEGO oraz dr
hab. Halinę KUCHARCZYK, a do Komisji Wnioskowej: dr hab. Jerzego BOROWSKIEGO
oraz mgr inż. Małgorzatę OSSOWSKĄ. Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało zgłoszone kandydatury.
Zgodnie z 2. punktem porządku obrad, dr hab. Marek BUNALSKI zaproponował
na Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, dr hab. Dariusza IWANA.
Kandydat zgodził się na przyjęcie powyższej funkcji, a jego zgoda została zaakceptowana przez zebranych.
Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, dr hab. Dariusz IWAN,
poprosił Prezesa ustępującego Zarządu o przedstawienie sprawozdania z mijającej
kadencji. W imieniu Zarządu sprawozdanie odczytał dr hab. Marek BUNALSKI, a jego
treść stanowi załącznik protokołu.
Następnie dr hab. Dariusz IWAN poprosił prof. dr hab. Barbarę WILKANIEC o odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTEnt, a prof. dr hab. Edwarda
BARANIAKA o odczytanie sprawozdania z działalności Sądu Polubownego. Przewodniczący Sądu Polubownego stwierdził, że żadne sprawy wymagające interwencji tego
kolegium nie wpłynęły, wobec tego Komisja podczas mijającej kadencji nie miała
powodu się spotykać.
Po wysłuchaniu sprawozdań, Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
dr hab. Dariusz IWAN, otworzył dyskusję nad wysłuchanymi sprawozdaniami. Ponieważ
nie było pytań, poprosił zebranych o przegłosowanie Uchwały o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi w drodze głosowania jawnego, przez uniesienie mandatu
wyborczego. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
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Kolejnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia PTEnt. był wybór nowych Władz
Towarzystwa. Dr hab. Marek BUNALSKI, jako ustępujący Prezes, przedstawił propozycję
nowego Zarządu na lata 2013–2016 w składzie:
prof. dr hab. Józef BANASZAK,
dr hab. Tadeusz BARCZAK,
dr inż. Lech BUCHHOLZ,
dr hab. Marek BUNALSKI,
prof. dr hab. Jarosław BUSZKO,
prof. dr hab. Janusz NOWACKI,
dr Barbara OSIADACZ,
dr Rafał RUTA,
dr inż. Paweł SIENKIEWICZ,
prof. dr hab. Bernard STANIEC,
prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI,
prof. dr hab. Marek WANAT,
dr Paweł TRZCIŃSKI.
Po zaprezentowaniu listy kandydatów, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ stwierdził, że statut
PTEnt zakłada tylko 12 osób w Zarządzie. Wobec powyższego dr hab. Marek BUNALSKI
usunął ostatnie nazwisko z listy.
Przed przystąpieniem do głosowania nad wyborem nowych władz Towarzystwa
dr Andrzej NOWOSAD zgłosił wątpliwość, czy nie powinno się najpierw wybrać osoby
prezesa, a potem reszty Zarządu. Prof. dr hab. Janusz Nowacki zauważył jednak, że
głosowanie na listę jest formą przyjętą od wielu lat, a nowy sposób głosowania można
zaproponować i opracować dla następnych zjazdów. Dr Andrzej WOŹNICA zapytał, czy
można głosować na osoby nieobecne. Dr hab. Marek BUNALSKI odpowiedział przedmówcy, że wszystkie proponowane do nowego Zarządu osoby wyraziły na to zgodę
i jedynie z przyczyn obiektywnych nie mogły wziąć udziału w obradach Walnego
Zgromadzenia. Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący Zebrania SprawozdawczoWyborczego zapytał, czy zgłaszane są inne listy kandydatów? Wobec braku propozycji
z sali Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem listy proponowanego składu Zarządu Głównego. W wyniku tajnego głosowania przy 46 osobach
uprawnionych do głosowania, 36 osób głosowało „za”, 5 głosów było „przeciw”,
3 osoby „wstrzymały się” oraz 2 głosy były nieważne. Wobec powyższego, Walne
Zgromadzenie Członków PTEnt. powołało nowy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.
Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Na członków zaproponowano: prof. dr hab. Barbarę WILKANIEC, dr Agnieszkę SOSZYŃSKĄ-MAJ oraz dr hab.
Hannę PIEKARSKĄ-BONIECKĄ. W wyniku tajnego głosowania na proponowane kandydatury, przy 46 osobach głosujących, 40 osób głosowało „za”, 3 osoby głosowały
„przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się”, a 2 głosy były nieważne. Tym samym Walne
Zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną.
Kolejnym punktem obrad był wybór Sądu Polubownego, do którego zgłoszono
następujące osoby: dr Iwonę SŁOWIŃSKĄ, dr. Bogusława SOSZYŃSKIEGO oraz dr.
Andrzeja WOŹNICĘ. W wyniku tajnego głosowania przy 46 osobach głosujących,
44 osoby głosowały „za”, nikt nie głosował „przeciw”, a 1 osoba „wstrzymała się”
i 1 głos był nieważny. Tym samym Walne Zgromadzenie wybrało Sąd Polubowny.
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Kolejno miała miejsce krótka przerwa w obradach, podczas której ukonstytuowały się
nowo wybrane Organy Towarzystwa. Po wznowieniu obrad, prowadzenie spotkania
objął dr hab. Marek BUNALSKI rozpoczynając od przedstawienia ukonstytuowanego
Zarządu Głównego:
Prezes
dr hab. Marek BUNALSKI
Wiceprezesi
prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI
Sekretarz Generalny dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
Skarbnik
dr Barbara OSIADACZ
Bibliotekarz
dr Rafał RUTA
Członkowie
prof. dr hab. Józef BANASZAK
dr hab. Tadeusz BARCZAK
dr inż. Lech BUCHHOLZ
prof. dr hab. Janusz NOWACKI
prof. dr hab. Bernard STANIEC
prof. dr hab. Marek WANAT
Następnie podał ukonstytuowany skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca
dr Agnieszka SOSZYŃSKA-MAJ
Członkowie prof.
prof. dr hab. Barbara WILKANIEC
dr hab. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA
i Sądu Polubownego:
Przewodnicząca
dr Iwona SŁOWIŃSKA
Członkowie
dr Bogusław SOSZYŃSKI
dr Andrzej WOŹNICA.
Kolejnym punktem obrad była prezentacja zamierzeń nowo wybranego Zarządu,
którą przedstawił Prezes, dr hab. Marek BUNALSKI. Prezes poinformował, iż Zarząd
skupi się w najbliższej kadencji przede wszystkim na wypełnianiu swoich statutowych
zadań. Przypomniał też, że praca w Organach PTEnt. to praca społeczna, która zabiera
dużo czasu, kosztem pracy naukowej, rozwoju własnych zainteresowań czy rodziny.
Prezes podkreślił, że Towarzystwo znajduje się obecnie w trudnej sytuacji finansowej,
która hamuje rozwój niektórych przedsięwzięć. W związku z tym zachęcił do aktywniejszego włączania się wszystkich członków w promowanie działań naszego Towarzystwa.
Podkreślił, że Towarzystwo zrzesza ponad 400 osób, a tylko niecała połowa opłaca
składki. Wspomniał o krytyce kierowanej do Towarzystwa, która powinna być przede
wszystkim konstruktywna i wspomagająca pracę PTEnt. Prezes wyraził także ubolewanie związane z sytuacją biblioteki oraz zapowiedział poprawę kwestii wydawniczych
– podniesienie poziomu wydawnictw, zmiany w składzie redakcji PJE i poprawę
komunikacji z autorami i odbiorcami. Dr hab. Marek BUNALSKI poprosił także
o cierpliwość związaną z czasem oczekiwania na wydruk artykułów w Wiadomościach
Entomologicznych, podkreślając, że objętość zeszytów tego czasopisma została już i tak
powiększona. Prezes zachęcił także zebranych do opracowywania kluczy oraz monografii, które stanowią ważne elementy dorobku entomologii polskiej. Na zakończenie
dr Bunalski stwierdził, że wszystkie problemy, które się pojawią będą na bieżąco
rozwiązywane. Zachęcił również sekcje tematyczne i oddziały terenowe do ściślejszej
współpracy z Zarządem Głównym.
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Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia były wolne wnioski, które przedstawił
Członek Komisji Wnioskowej, dr hab. Jerzy BOROWSKI. Do Komisji wpłynęły
3 wnioski, wszystkie od dr. Andrzeja NOWOSADA, które dotyczyły:
1. Zmiany sposobu głosowania na kandydatów do Zarządu PTEnt, zmiana dotyczy
głosowania na osoby zgłaszane przez Walne Zgromadzenie, a nie na listę ustaloną
przez Zarząd PTEnt.
2. Wysyłanie w imieniu uczestników Walnego Zjazdu listu grzecznościowego
z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia dla seniorów Towarzystwa.
3. Obniżenie składki członkowskiej oraz opłat za zjazdy, konferencje i sympozja
krajowe dla emerytów i studentów.
Prezes ustosunkowując się do drugiego wniosku, zapowiedział przygotowanie pisma
dla nieobecnych seniorów, członków honorowych, jako miłego i sensownego dowodu
naszej pamięci. Wniosek ten został przyjęty jednomyślnie.
Odpowiadając na pierwszy wniosek, Prezes stwierdził, że inny sposób głosowania
wymagałby wprowadzenie zmian w Statucie Towarzystwa. Do dyskusji włączył się
dr Andrzej WOŹNICA, który zaproponował, by w przyszłości najpierw wybierać Prezesa,
który miałby przedstawić propozycję pozostałych członków Zarządu Głównego. Dr hab.
Tadeusz BARCZAK uznał, że powinna być rozesłana najpierw propozycja regulaminu
i scenariusza głosowania. Dr Andrzej NOWOSAD uznał, że w pierwszej kolejności
powinien być zatwierdzony regulamin, następnie wybrany Prezes, a dopiero kolejno
Członkowie Zarządu.
Kolejno głos zabrał prof. dr hab. Janusz NOWACKI, który przypomniał, że Towarzystwo zrzesza ludzi pracujących z własnej woli. Profesor podkreślił, że Zarząd przygotował listę osób, którzy zadeklarowali współpracę i nie powinno burzyć się czegoś,
co od lat dobrze funkcjonuje. Prof. dr hab. Barbara WILKANIEC zasugerowała, że na
Walnym Zgromadzeniu, Członkowie powinni w sposób demokratyczny wybrać osobę
prezesa, a On z kolei dobrałby osoby, z którymi chciałby współpracować. Natomiast
dr inż. Lech BUCHHOLZ uznał, że głosowanie powinno odbywać się na listę z podkreśloną osobą wybieranego prezesa. Dr hab. Dariusz IWAN stwierdził, że nie jest
przeżytkiem głosowanie na listę i że nie widzi sprzeczności między głosowaniem na
listę, a wybraniem Prezesa przez członków PTEnt. Podkreślił istotę ciągłości w pracy
Zarządu PTEnt., sugerując jednocześnie przemyślenie sposobu głosowania.
Po wysłuchaniu głosów w sprawie dyskutowanego wniosku Prezes, dr hab. Marek
BUNALSKI poprosił zebranych o głosowanie, pytając czy Walne Zgromadzenie wybiera
opcję, w której kolejny Zarząd Główny będzie wybierany dwuetapowo – najpierw
głosowanie na Prezesa a potem na listę prezentującą propozycję pozostałego składu
Zarządu. W wyniku jawnego głosowania, przy 41 osobach głosujących, 28 osób
głosowało „za”, 3 osoby głosowały „przeciw”, a 10 osób „wstrzymało się”. Tym samym
Walne Zgromadzenie ustaliło procedurę następnych wyborów Zarządu Głównego.
Kolejny wniosek dotyczył obniżenia składek dla emerytów. Wnioskodawca zaproponował, aby osoby te były traktowane jak studenci oraz podkreślił celowość
przyciągania do Towarzystwa ludzi młodszych. Prezes odpowiadając, uznał, że składki
nie są wygórowane, a opłata członkowska zawiera również prenumeratę jednego
z czasopism oraz koszty jego wysyłki. Krzysztof LUBECKI zauważył, że koszt składki
jest niski, ale posiadanie legitymacji członkowskiej nie daje jej członkom dodatkowych
uprawnień. Zapytał, czy nie można by załatwić pozwolenia na wjazd np. do lasu. Dr inż.
Lech BUCHHOLZ przypomniał, że legitymacja członkowska daje korzyści, choćby
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w formie nieodpłatnego druku artykułów na łamach „Wiadomości Entomologicznych”,
natomiast kwestie związane z ewentualnymi innymi uprawnieniami dla posiadaczy
legitymacji PTEnt. musiałyby wynikać z przepisów prawa, a te do tego nie uprawniają.
Peter SENN zaproponował wprowadzenia ulgowej składki bez opłacania prenumeraty
czasopisma, które i tak dostępne są na stronach internetowych. Odpowiadając przedmówcy, Prezes podkreślił, że Towarzystwo otrzymuje od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacje na swoją działalność, a zawierana przy tym umowa zobowiązuje PTEnt. do wydruku czasopism i jednoczesnego udostępniania ich treści w wersji
elektronicznej. Można jedynie pomyśleć o ograniczeniach w dostępie do internetowych
zasobów wysokiej jakości dla osób spoza Towarzystwa oraz członków nieopłacających
składek. Podsumowując dyskusję dr hab. Marek BUNALSKI poprosił o przegłosowanie
wniosku o wprowadzenie odrębnych składek dla emerytów. W wyniku jawnego
głosowania, przy 41 osobach głosujących, 34 osoby były przeciwne, 2 osoby były za,
a 5 osób „wstrzymało się”. Wniosek zatem nie został przyjęty.
Następnie głos zabrał prof. Jerzy GUTOWSKI, który zapytał, czy na konferencję byli
zaproszeni członkowie RDOŚ i GDOŚ. Profesor stwierdził, że lasy dysponują środkami,
które mogą na ten cel przekazać. Odpowiadając, Prezes poinformował, że odpowiednie
zaproszenia były wystosowane, niestety, w konferencji wzięły udział tylko trzy zaproszone jednostki, ponadto kilku uczestników konferencji, stanowili pracownicy RDOŚ,
odpowiedzialni za ochronę przyrody. Dr hab. BUNALSKI poinformował także o uzyskaniu dotacji na organizację konferencji naukowej od Lasów Państwowych. Następnie
głos zabrał prof. SZADZIEWSKI, który poinformował, że tego roku dzień 15 listopada
ogłoszony został Światowym Dniem Muchówki. Z kolei prof. Dariusz TARNAWSKI
przypomniał, iż klucze o objętości powyżej 6 arkuszy wydawniczych są traktowane jako
monografie. Prezes, dr hab. Marek Bunalski podkreślił, że pojawienie się kolejnego
klucza wyraźnie stymuluje pracę nad daną grupą systematyczną. Nawiązując do tego
dr Barbara OSIADACZ zaproponowała, aby klucze wydawać w wersji angielskiej lub
dwujęzycznej. Dr Lech BUCHHOLZ pomysł ten uznał za bardzo dobry, podkreślił że
wpłynie to na zwiększenie dostępności naszych „Kluczy” dla osób z innych krajów.
Kolejną osobą zabierającą głos była dr Agnieszka SOSZYŃSKA-MAJ, która podkreśliła że
istotne jest, aby na konferencję przyjeżdżało więcej osób i aby prezentowane na niej
materiały były publikowane. Dr hab. Marek BUNALSKI potwierdził, iż materiały
pokonferencyjne ukażą się drukiem jeszcze w tym roku.
Po wyczerpaniu ostatniego punktu Walnego Zgromadzenia Prezes, dr hab. Marek
BUNALSKI, podziękował zgromadzonym za udział, uznając Walne Zgromadzenie za
zamknięte.
Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK – Protokolant

