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Sprawozdanie z zebrania
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
z dnia 11 marca 2011 roku
Zebranie Zarządu Głównego PTEnt. odbyło się 11 marca 2011 roku w siedzibie Towarzystwa, w Poznaniu. Wzięło w nim udział 10 członków Zarządu oraz gościnnie dr Elżbieta KACZOROWSKA, która reprezentowała Redakcję „Polish Journal of Entomology” („PJE”).
Spotkanie rozpoczęto od przyjęcia porządku zebrania zaproponowanego przez Prezesa,
dr hab. Marka BUNALSKIEGO. Następnie Prezes poprosił Panią dr Elżbietę KACZOROWSKĄ,
Sekretarza Redakcji „Polish Journal of Entomology”, o przedstawienie aktualnej sytuacji
czasopisma. Pani Sekretarz poinformowała zebranych, że prace nad pierwszym zeszytem
bieżącego rocznika są już bardzo zaawansowane. Zeszyt jest wypełniony artykułami, których
korekty autorskie spływają do Redakcji. Część artykułów przejętych przez nową Redakcję
oraz tych, które do Redakcji niedawno wpłynęły została wysłana do recenzji. W związku
z wejściem czasopisma na platformę wydawniczą prowadzoną przez firmę „Versita” do korekt autorskich dołączono deklaracje pokrycia kosztów nadania artykułom numeru DOI
(Digital Object Identification) i wprowadzenia ich w systemy internetowe. Firma „Versita”
zapewniła również szkolenie Redakcji w zakresie sposobu i trybu przekazywania artykułów
na platformę elektroniczną. W szkoleniu tym uczestniczy Sekretarz Redakcji. Omawiając
sprawy czasopisma Prezes, dr hab. Marek BUNALSKI, poinformował zebranych o planowanym przeznaczeniu drugiego zeszytu „PJE” na publikacje w ramach programu „Mapa Bioróżnorodności” przy asyście redakcyjnej Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Natomiast
ostatni zeszyt „PJE” ma być poświęcony tematyce paleoentomologicznej. Prezes, dr hab.
Marek BUNALSKI, przedstawił również zebranym informacje dotyczące współpracy z platformą wydawniczą „Versita” oraz przedłożył do wglądu umowę podpisaną z tą firmą.
Kolejnym punktem zebrania była dyskusja na powyższy temat. Zastanawiano się, jakie
byłyby losy elektronicznej wersji „PJE” w momencie, gdyby zabrakło funduszy na jej opłacanie. Prezes poinformował, że w takim wypadku, zgodnie z umową, po trzech latach strona
„PJE” zostałaby zawieszona. Pod koniec dyskusji Profesor Janusz NOWACKI zwrócił uwagę,
aby Redakcja desygnując jeden z numerów, np. na potrzeby programu „Mapa Bioróżnorodności”, ściśle dopilnowała procedur redakcyjnych, jakim poddawane są wszystkie prace zamieszczane na łamach „PJE”. Dotyczy to szczególnie poziomu merytorycznego prac i konieczności ich recenzowania. Profesor NOWACKI zwrócił również uwagę na to, że przekazywanie numeru czasopisma na tzw. „specjalne cele” powinno odbywać się wyłącznie za zgodą
Prezesa PTEnt. Profesor Jarosław BUSZKO zauważył, że procedura ta nie została w pełni do-
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chowana w przypadku tomu poświęconego „Mapie Bioróżnorodności”. Sprawa ta nie była
wcześniej dyskutowana przez Zarząd Główny, a uzgodnienia zostały dokonane wyłącznie z
Redakcją „PJE”. Większość członków Zarządu o sprawie dowiedziało się przypadkiem. Dr
hab. Marek WANAT zauważył też, że decyzje w takich sprawach Zarząd mógłby podejmować
drogą elektroniczną, bez konieczności organizowania dodatkowych zebrań. Prezes natomiast podkreślił, iż informowanie Zarządu o takich inicjatywach nie może dokonywać się
post factum. Dr hab. Marek WANAT poruszył również kwestię limitu objętości artykułów
nadsyłanych do „PJE”. W odpowiedzi udzielonej przez dr Elżbietę KACZOROWSKĄ – dowiedział się, że nie ma takiego limitu. Zdaniem Prezesa jedynym wskaźnikiem limitującym objętość zeszytów i całego rocznika „PJE” jest wysokość środków finansowych przekazywanych
przez Ministerstwo. Profesor Janusz NOWACKI zauważył, że finanse te redakcja może poprawić, np. uzyskując refundację poszczególnych zeszytów z zewnątrz, przy utrzymaniu poziomu merytorycznego. Profesor zaproponował również podjęcie uchwały mówiącej o odpłatności autorów za umieszczanie artykułów na platformie internetowej. Po długiej dyskusji
poddano pod głosowanie uchwałę (nr 2/2011) o następującej treści:
„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego ustala, że opłata w wysokości
300 złotych za wprowadzenie artykułu drukowanego na łamach „Polish Journal of Entomology” na platformę firmy Versita oraz nadanie mu numeru DOI, ponoszona będzie przez
autorów.” uchwałę przegłosowano przy 9 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. Następnie
Prezes poprosił zebranych o przegłosowanie Uwały (nr 3/2011), będącej wynikiem wcześniejszej dyskusji, której treść brzmiałaby następująco:
„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego przyjmuje proponowany
przez Redakcję „Polish Journal of Entomology” plan wydawniczy i wyraża zgodę na przeznaczenie drugiego zeszytu 80 tomu na prace sfinansowane w ramach projektu „Mapa Bioróżnorodności”, oraz wyraża zgodę na przeznaczenie czwartego zeszytu na prace poświęcone paleoentomologii. ZG obliguje również Redaktora Naczelnego „PJE” do przestrzegania
ustalonych zasad związanych z przyjmowaniem artykułów do druku zgodnie z procedurami
redakcyjnymi, w celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma”. Powyższą uchwałę przyjęto jednomyślnie przy 10 głosach „za”.
Kontynuując zebranie Prezes poinformował o sytuacji prawnej „Wiadomości Entomologicznych”. W wyniku zaszłości z czasów, kiedy Zarząd Główny miał siedzibę w Warszawie
i tam były wydawane „Wiadomości Entomologiczne”, czasopismo zarejestrowano w tamtejszym sądzie podając jako wydawcę Polską Akademię Nauk (ówczesna jednostka finansująca
wydawnictwa PTEnt.). Wpisy te nie zostały uaktualnione, co mogłoby doprowadzić do poważnych problemów prawnych. W związku z zaistniałą sytuacją wszczęto postępowanie wyjaśniające, mające na celu przerejestrowanie „Wiadomości” i przypisanie tytułu, zgodnie ze
stanem faktycznym, Polskiemu Towarzystwu Entomologicznemu. Podczas dyskusji, jaka się
wywiązała poruszono również problem związany ze sprzedażą zagraniczną naszych wydawnictw. Dr hab. Marek WANAT poinformował, że obecnie dokonuje się to za pośrednictwem
firmy „Ars Polona” i wydaje się to najlepszym rozwiązaniem. Dr Rafał RUTA podniósł natomiast kwestię skromnego limitu objętości prac wyłączonych z odpłatności w „Wiadomościach Entomologicznych”. Limit 10 stron maszynopisu, przy zwykle dość dużej objętości
prac faunistycznych, powoduje, że autorzy w sposób sztuczny dzielą maszynopisy na liczne
części. Prezes przypomniał, że limit jest podyktowany z jednej strony finansami, a z drugiej
potrzebą zapewnienie dostępu do czasopisma wielu autorom. W wyniku dyskusji nad zasadnością zwiększenia tego limitu Prezes poddał pod głosowanie uchwałę (nr 4/2011), o następującej treści:

KRONIKA

127

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego ustala limit objętości prac
zwolnionych z opłat w „Wiadomościach Entomologicznych” na 12 stron standartowego maszynopisu, włączając w to tabele oraz materiały ilustracyjne. Zwolnienie to przysługuje
wszystkim pełnoprawnym członkom Towarzystwa.”
Uchwałę przyjęto przy 7 głosach „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
W dalszej części zebrania Prezes przedstawił do wglądu dokumenty księgowe dotyczące
bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2010 rok. Po krótkiej dyskusji i głosowaniu, przy 10
głosach „za” Zarząd Główny przyjął uchwałę (nr 1/2011), o następującej treści:
„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego po analizie i dyskusji zatwierdza jednomyślnie bilans Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”
Następnie omówiony został wniosek o dofinansowanie naszej działalności w 2011 roku,
który Towarzystwo złożyło do Ministerstwa w końcu ubiegłego roku. Wniosek dotyczył naszej zwykłej działalności i obejmował takie zadania jak wydawanie czasopism („Polish Journal of Entomology”, „Wiadomości Entomologiczne”) oraz wszystkie sfery działalności Biblioteki Towarzystwa.
Z uwagi na brak głosów polemicznych Prezes przeszedł do ostatniego punktu zebrania, tj.
wolnych wniosków. W punkcie tym dyskutowano m.in. problemy związane z procedurą uaktualnienia informacji w banku prowadzącym wrocławskie konto Towarzystwa oraz jego zamianę na subkonto, co obniżyłoby znacznie wysokość opłat bankowych. Dr hab. Marek W ANAT zaapelował również by informacje dotyczące planów wydawniczych serii „Klucze do
oznaczania owadów Polski” oraz kolejnych tomów „Polish Entomological Monographs”
przekazywano do Biblioteki z pewnym wyprzedzeniem. Ma to znaczenie przy planowaniu
wydatków związanych z akcesją naszych wydawnictw oraz ich rozpowszechnianiem.
Na tym Zebranie Zarządu zakończono. Prezes, dr hab. Marek BUNALSKI podziękował
zebranym za aktywny udział oraz życzył udanego sezonu entomologicznego.
Dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
Sekretarz Generalny PTEnt.

