Sprawy regulaminowe i członkowskie Sekcji Odonatologicznej:
reakcja na uwagi Zarządu Głównego PTEnt.

Szanowni Członkowie Sekcji,
przez ponad 12 lat działaliśmy na podstawie regulaminu obowiązującego od 2009 r. W roku 2019 na Walnym
Zgromadzeniu PTEnt. podczas zjazdu naszego towarzystwa w Urszulinie, nowy Prezes Zarządu Głównego –
Paweł Sienkiewicz – zapowiedział uporządkowanie spraw związanych z działalnością sekcji tematycznych,
w tym rewizje ich regulaminów. Ta sprawa została nieco opóźniona przez pandemię COVID, jednak podjęto ją
ponownie i w roku bieżącym analizie poddany został nasz regulamin.
Prezes zwrócił nam uwagę na gruntowną niezgodność statutem PTEnt. zapisu w rozdziale III § 5 regulaminu
Sekcji Odonatologicznej, który głosi, że „Członek sekcji nie musi być jednocześnie członkiem PTEnt.”.
Zgodnie ze statutem PTEnt., do sekcji działającej w obrębie towarzystwa może należeć tylko członek tegoż
towarzystwa. Zostaliśmy zobowiązani do dokonania odpowiednich poprawek.
Załączamy zmieniony regulamin, którego poprawność skonsultowano z Zarządem Głównym. W większości
pozostaje on bez zmian. Kluczowe są trzy paragrafy.
Rozdział III § 5 – zapisano, że Członkiem sekcji może być tylko członek PTEnt. Ma to wymiar głównie
formalny, tzn. innym osobom uczestniczącym w pracach Sekcji nadajemy oficjalny status Współpracowników
i mogą one bez ograniczeń uczestniczyć w naszych działaniach – vide rozdział III § 10. Zmienia się tylko ich
decyzyjność w sprawach władz Sekcji – vide rozdział III § 9. Niestety tracą bierne prawo wyborcze, czyli
możliwość głosowania podczas wyborów władz.
Opisana wyżej sytuacja ma swoje konsekwencje. Na pewno wszelkie decyzje i wybory będę konsultowane ze
Współpracownikami – użyjmy nowego określenia. Obiecujemy to my jako obecny zarząd i podobnego podejścia
można też się spodziewać po następnych zarządach. Jednak Walne Zebranie Sekcji będzie miało potencjalnie nie
62 uczestników, ale najwyżej około 20, a być może tylko kilku: według niedawnej informacji od Skarbnika
PTEnt. mamy wśród nas 22 osoby należące do PTEnt., w tym zaledwie 8 osób, które opłaciły bieżące składki
i są członkami czynnymi. To oznacza, że na wielu sympozjach może być obecnych za mało osób dysponujących
prawami wyborczymi, co zapewne wymusi organizację Walnych Zebrań Sekcji on line. Chyba, że zaczniemy
zapisywać się do PTEnt. i/lub opłacać regularnie składki, do czego zachęcam – informacje o sprawach
członkowskich można znaleźć na stronie https://sparrow.up.poznan.pl/pte/
Prosimy też uprzejmie wszystkich Członków i Współpracowników o przesłanie nam ewentualnych uwag do
załączonego, nowego regulaminu, a samych Członków – o wyrażenie zgody lub jej braku, by taki regulamin
przedstawić Zarządowi Głównego PTEnt. do akceptacji.
Pozdrawiamy serdecznie,
Paweł Buczyński – przewodniczący Zarządu Sekcji Odonatologicznej PTEnt.
Adam Tarkowski – sekretarz Zarządu Sekcji Odonatologicznej PTEnt.

REGULAMIN SEKCJI ODONATOLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ENTOMOLOGICZNEGO

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Sekcja Odonatologiczna jest grupą tematyczną działającą w ramach Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego (PTEnt.).
Rozdział II. Cele i środki działania
§2
Celem sekcji Odonatologicznej jest:
1. Prowadzenie badań i podejmowanie inicjatyw pozwalających na poznanie i ochronę
ważek i siedlisk ich rozwoju w Polsce.
2. Popularyzacja wiedzy i udostępnianie informacji o ważkach.
3. Nawiązywanie kontaktów, wymiana informacji i współpraca z innymi organizacjami
zajmującymi się badaniami ważek.
4. Współpraca z instytucjami naukowymi i agendami rządowymi zajmującymi się
szeroko rozumianą ochroną przyrody.
§3
Realizacja celów wymienionych w § 2 następuje przez różnorodne działania Sekcji,
w szczególności przez:
1. Cykliczne organizowanie spotkań naukowych o charakterze konferencji i sesji
warsztatowych poświęconych badaniom ważek pod nazwą „Ogólnopolskie
Sympozjum Odonatologiczne”.
2. Podejmowanie zespołowych projektów naukowych dotyczących monitoringu
i ochrony ważek w Polsce.
3. Wymianę informacji i publikacji dotyczących ważek.
4. Wydawanie biuletynu Sekcji Odonatologicznej oraz propagowanie działalności Sekcji
w formie elektronicznej – strona WWW.
Rozdział III. Członkowie, współpracownicy i władze sekcji
§4
Sekcja jest powoływana i rozwiązywana decyzją Zarządu Głównego PTEnt.
§5
Członkiem Sekcji może być każdy członek PTEnt. Wstąpienie do Sekcji następuje na drodze
złożenia pisemnej deklaracji do jej Zarządu.
Inne osoby uczestniczące w jej działalności mają status Współpracowników.

§6
Bieżącymi pracami sekcji kieruje Zarząd Sekcji. Składa się z on 2 osób: przewodniczącego
i sekretarza.
§7
Przewodniczący i sekretarz Zarządu Sekcji są wybierani w czasie Walnego Zebrania Sekcji,
większością 50% + 1 głos obecnych osób. Wybory mają charakter tajny, jednak dopuszczalne
jest przeprowadzenie wyborów jawnych lub wyboru przez aklamację, jeśli podczas Walnego
Zebrania zostanie zgłoszony i przegłosowany w głosowaniu jawnym taki wniosek. Zarząd
sekcji informuje Zarząd Główny PTEnt. o wyniku wyborów w formie pisemnej.
§8
Kadencja Zarządu Sekcji trwa trzy lata. Wybór nowego Zarządu odbywa się w roku walnego
zjazdu PTEnt. Zarząd Sekcji w niezmienionym składzie może pracować najwyżej przez dwie
kadencje. Przewodniczący musi po dwóch przebytych kadencjach odczekać przynajmniej
kadencję, zanim będzie mógł ubiegać się o ponowny wybór.
§9
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi Sekcji Odonatologicznej,
który jest członkiem aktywnym PTEnt., tj. posiada aktualną legitymację PTEnt.
§ 10
Członkowie i Współpracownicy Sekcji mają prawo na takich samych zasadach uczestniczyć
we wszystkich przedsięwzięciach sekcji.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§ 11
Zarząd Sekcji informuje w formie sprawozdań i informacji pisemnych o swoich działaniach
PTEnt. Corocznie przedstawia pisemne sprawozdanie z działalności sekcji oraz informuje
Zarząd Główny PTEnt. o podejmowanych ważniejszych inicjatywach naukowych
i organizowanych konferencjach.

