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(Odonata, Gomphidae) in middle part of Pilica 

River]. Praca magisterska, Wydzia  Biologii i 

Ochrony rodowiska, Uniwersytet ódzki, 

ód . 

Promotor: dr Grzegorz To czyk. 

5. STANKIEWICZ M. 2005. Wa ki (Odonata) Parku 

Krajobrazowego Wzniesie  ódzkich. – [Dra-

gonflies (Odonata) of the Landscape Park of 

ód  Hills]. Praca magisterska, Wydzia  

Biologii i Ochrony rodowiska, Uniwersytet 

ódzki, ód . 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Piechocki (o-

pieka merytoryczna dr Grzegorz To czyk). 

6. WOJCIECHOWSKA M. 2005. Wa ki (Odonata) Bo-

rów Tucholskich. – [Dragonflies (Odonata) of 

the Tuchola Forest]. Praca licencjacka, Wy-

dzia  Biologii i Ochrony rodowiska, Uniwer-

sytet ódzki, ód . 

Promotor: dr Grzegorz To czyk. 

 

                               

Ró no ci  (Varia)  

Regulamin Sekcji Odonatologicznej PTEnt. 
(Statute of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society) 

 Poni ej zamieszczamy regulamin opracowany 

przez zarz d sekcji i przyj ty w g osowaniu kore-

spondencyjnym w dniach: 3-24.11.2005. Wyniki 

g osowania: 

uprawnionych do g osowania – 18, 

oddano 12 g osów, w tym: „za” – 12, „nie” – 0, 

„wstrzymuj  si ” – 0. 

Jednocze nie przekazujemy regulamin do akcepta-

cji Zarz dowi G ównemu PTEnt., zgodnie z §35 

statutu towarzystwa. 

Rozdzia  I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Sekcja Odonatologiczna jest grup  tematyczn  

dzia aj c  w ramach Polskiego Towarzystwa 

Entomologicznego (PTEnt.). 

Rozdzia  II. Cele i rodki dzia ania 

§ 2 

Celem sekcji Odonatologicznej jest: 

1. Prowadzenie bada  i podejmowanie inicjatyw 

pozwalaj cych na poznanie i ochron  wa ek i 

siedlisk ich rozwoju w Polsce. 

2. Popularyzacja wiedzy i udost pnianie informa-

cji o wa kach. 

3. Nawi zywanie kontaktów, wymiana informacji 

i wspó praca z innymi organizacjami zajmuj -

cymi si  badaniami wa ek. 

4. Wspó praca z instytucjami naukowymi i agen-

dami rz dowymi zajmuj cymi si  szeroko ro-

zumian  ochron  przyrody. 

 

§ 3 

Realizacja celów wymienionych w § 2 nast puje 

przez ró norodne dzia ania Sekcji, w szczególno ci 

przez: 

1. Cykliczne organizowanie spotka  naukowych o 

charakterze konferencji i sesji warsztatowych 

po wi conych badaniom wa ek pod nazw  „O-

gólnopolskie Seminarium Odonatologiczne”. 

2. Podejmowanie zespo owych projektów nauko-

wych dotycz cych monitoringu i ochrony wa-

ek w Polsce. 

3. Wymian  informacji i publikacji dotycz cych 

wa ek. 

4. Wydawanie biuletynu Sekcji Odonatologicznej 

oraz propagowanie dzia alno ci Sekcji w for-

mie elektronicznej – strona WWW. 

Rozdzia  III. Cz onkowie i w adze sekcji 

§ 4 

Sekcja jest powo ywana i rozwi zywana decyzj  

Zarz du G ównego PTEnt. 

§ 5 

Cz onkiem Sekcji mo e zosta  osoba, która zg osi 

ch  wst pienia do niej podczas Walnego Zebra-

nia; wst pienie do sekcji w innym terminie wi e 

si  z konieczno ci  z o enia pisemnej deklaracji. 

Cz onek sekcji nie musi by  jednocze nie cz on-

kiem PTEnt. 

§ 6 

Bie cymi pracami sekcji kieruje Zarz d Sekcji. 

Sk ada si  z on 2 osób: przewodnicz cego i sekre-

tarza. 
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§ 7 

Przewodnicz cy i sekretarz (Zarz d Sekcji) wybie-

rani s  w czasie Walnego Zebrania Sekcji, wi k-

szo ci  50% + 1 g os obecnych osób. Wybory maj  

charakter tajny, jednak dopuszczalne jest przepro-

wadzenie wyborów jawnych lub wyboru przez 

aklamacj , je li podczas Walnego Zebrania zo-

stanie zg oszony i przeg osowany w g osowaniu 

jawnym taki wniosek. Zarz d sekcji informuje Za-

rz d G ówny PTEnt. o wyniku wyborów w formie 

pisemnej. 

§ 8 

Kadencja Zarz du Sekcji trwa 3 lata. Wybór nowe-

go Zarz du odbywa si  w roku walnego zjazdu 

PTEnt. Zarz d Sekcji w niezmienionym sk adzie 

mo e pracowa  najwy ej przez dwie kadencje. 

Cz onek zarz du powinien po dwóch przebytych 

kadencjach odczeka  przynajmniej kadencj , za-

nim b dzie móg  ubiega  si  o ponowny wybór. 

 

§ 9 

Czynne prawo wyborcze przys uguje ka demu 

cz onkowi Sekcji Odonatologicznej. 

§ 10 

Osobami kandyduj cymi i wybranymi do Zarz du 

Sekcji mog  by  tylko pe noprawni cz onkowie 

PTEnt. 

§ 11 

Cz onkowie Sekcji maj  prawo uczestniczy  we 

wszystkich przedsi wzi ciach sekcji oraz otrzymu-

j  bezp atnie jej biuletyn. 

Rozdzia  IV. Postanowienia ko cowe 

§ 12 

Zarz d Sekcji informuje w formie sprawozda  i in-

formacji pisemnych o swoich dzia aniach PTEnt. 

Corocznie przedstawia pisemne sprawozdanie z 

dzia alno ci sekcji oraz informuje Zarz d G ówny 

PTEnt. o podejmowanych wa niejszych inicjaty-

wach naukowych i organizowanych konferencjach. 

 

Komiks 

(rys. Edyta BUCZY SKA) 

PRZYGODY WA KI Z LUBLINA: NADLATUJE NOWY ROK. 

 

(Adventures of the dragonfly from Lublin: The New Year is comming) 
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