
III posiedzenie Zarządu PTB w kadencji 2016-2020 
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zebrał się w dniu 7 grudnia 2017 w Warszawie. 
 
Członkowie Zarządu wysłuchali sprawozdania Prezesa, który omówił działania podejmowane 
przez PTB w okresie od ostatniego Zebrania (3.03.2017). Zapoznano się też ze 
sprawozdaniem Skarbnika PTB, prof. Eugeniusza Sajewicza. 
 
Następnie Zarząd podjął uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków oraz objęcia 
patronatem PTB kolejnej edycji Sympozjum „Analiza ruchu - teoria i praktyka w 
zastosowaniach klinicznych” organizowanego w dniu 2 marca 2018 w Warszawie przez 
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. 
 
Profesor Romuald Będziński (Przewodniczący Komitetu Naukowego) oraz dr Katarzyna 
Arkusz (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego) przedstawili raport o przygotowaniach 
do konferencji BIOMECHANICS 2018 (Zielona Góra, 5-7.09.2018). Wśród najważniejszych 
informacji warto wspomnieć o planach wydania wybranej grupy pełnych tekstów prac 
zgłoszonych na konferencję w formie monografii opublikowanej przez renomowane 
wydawnictwo (Springer), co zwiększy szansę na indeksowanie tychże publikacji w bazach 
bibliograficznych. 
W związku z 30-leciem PTB podniesiono też w dyskusji potrzebę opracowania zwięzłej 
historii powstania i rozwoju Towarzystwa. Powołano w tym celu zespół roboczy, którego 
zadaniem ma być przygotowanie takiego materiału przed konferencją w Zielonej Górze. 
 
Na wniosek prof. Celiny Pezowicz, Redaktora Naczelnego Acta of Bioengineering and 
Biomechanics, Zarząd podjął dyskusję nad funkcjonowaniem oraz finansowaniem 
czasopisma. Biorąc pod uwagę brak możliwości znaczącego dofinansowania Acta ze środków 
PTB oraz ryzyko braku dofinansowania przez MNiSW, Zarząd podjął uchwałę, w której 
upoważnił Redakcję czasopisma do wprowadzenie odpłatności za przyjęte do druku prace 
z początkiem roku 2018. Ostateczną decyzję o wprowadzeniu opłat oraz terminie tej operacji 
pozostawiono Redakcji.  
 

W trakcie obrad podjęto też decyzję o usunięciu z regulaminu nagrody naukowej im. 
prof. Fidelusa i prof. Moreckiego klauzuli wykluczającej samodzielnych pracowników 
naukowych jako współautorów zgłaszanych do konkursu prac (realizacja postanowień 
ostatniego Krajowego Zjazdu Członów PTB). Podkreślono jednak, że nagroda jest 
przeznaczona dla młodych pracowników nauki, a troskę o zachowanie takiego charakteru 
nagrody powierzono Komisji Konkursowej w składzie: Prof. Romuald Będziński, Prof. Celina 
Pezowicz, Prof. Andrzej Wit. 
 
W końcowej części zebrania dyskutowano o planach działań Zarządu w roku 2018. 


