
Informacja o przebiegu II posiedzenia Zarządu PTB w kadencji 2016-2020 

W dniu 3 marca 2017 w Warszawie odbyło się II zebranie w kadencji 2016-2020 Zarządu Polskiego 

Towarzystwa Biomechaniki.  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 7.09.2017 

2. Wybór komisji skrutacyjnej 

3. Informacja o działaniach Zarządu w okresie od ostatniego zebrania w dniu 7.09.2017 

4. Informacja o sytuacji finansowej PTB 

5. Uchwała Zarządu PTB w sprawie dofinansowania czasopisma Acta of Bioengineering and 

Biomechanics w latach 2017-2020 

6. Uchwała Zarządu PTB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego 

Towarzystwa Biomechaniki za rok 2016 i wyniku finansowego 

7. Uchwała Zarządu PTB w sprawie budżetu PTB na rok 2017 

8. Uchwała w sprawie programu działania Zarządu PTB w roku 2017 

9. Uchwała Zarządu PTB w sprawie przyjęcia nowych członków PTB 

10. Uchwała Zarządu PTB w sprawie skreślenia z listy członków osób, które złożyły na piśmie 

oświadczenie o wystąpieniu z PTB 

11. Uchwała Zarządu PTB w sprawie udzielenia patronatu organizacji konferencji naukowych 

12. Sprawy różne 

Prezes PTB, dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski przedstawił działania podjęto od ostatniego zebrania 

w dniu 7.09.2016. Poinformował o: 

˗ dokonaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

˗ złożeniu wniosku o dofinansowanie Majówki Młodych Biomechaników 2017,  

˗ złożeniu do MNiSW raportów z realizacji dwóch umów na dofinansowanie działań 

upowszechniających naukę w roku 2016, 

˗ uzyskaniu zgody J.M. Rektora AWF w Warszawie na użytkowanie lokalu stanowiącego siedzibę 

PTB przy ulicy Marymonckiej 34 w Warszawie, 

˗ pracach nad utworzeniem nowej witryny internetowej PTB,  

˗ bieżących działaniach administracyjnych, 

˗ sytuacji finansowej PTB oraz podjętych przez Skarbnika działaniach zmierzających do 

zwiększenia wpływów.  

Biorąc pod uwagę aktualny stan finansów PTB oraz strategiczne znaczenie dla Towarzystwa 

czasopisma Acta of of Bioengineering and Biomechanics, Zarząd unieważnił wcześniejszą decyzję 

podjętą na zebraniu Zarządu w dniu 6.03.2015, a następnie przyznał dofinansowanie dla czasopisma 

Acta of Bioengineering and Biomechanics na lata 2017-2020 w wysokości 2500 zł/rok.  

Zarząd po dyskusji nad stanem finansów PTB zaakceptował sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 

rok 2016. Następnie dyskutowano nad planami działań w roku 2017, a w efekcie Zarząd przyjął 

budżet i plan działania Polskiego Towarzystwa Biomechaniki na rok 2017.  

W dalszej części obrad podjęto decyzję o przyjęciu trzech nowych członków PTB oraz o skreśleniu z 

listy członków 6 osób, które wyraziły pisemną wolę rezygnacji z członkostwa.  



Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatu PTB nad Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji, 

organizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

W ostatnim punkcie zebrania Prezes PTB, dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski poinformował o 

postępie prac związanych z afiliacją PTB przy European Society of Biomechanics. Złożono też 

gratulacje prof. Andrzejowi Witowi z okazji uzyskania Nagrody Ministra Nauki za całokształt 

działalności oraz upoważniono Prezesa do wystosowania listu gratulacyjnego do prof. Konstantego 

Skalskiego w podobnej sprawie.  

Prof. Romuald Będziński przekazał informacje o przygotowaniach do konferencji BIOMECHANICS 

2018 w Zielonej Górze.   

Prof. Marek Gzik przedstawił informację o przygotowaniach do Majówki Młodych Biomechaników 

2017 oraz poinformował o planowanych od przyszłego roku zmianach formuły organizowanej przez 

Politechnikę Śląską konferencji.  

Dyskutowano też nad planami działań zmierzających do poprawy przepływu informacji między 

Zarządem a członkami PTB. W tym zakresie mówiono o projekcie nowej strony internetowej PTB oraz 

planach rozesłania biuletynu informacyjnego.  

Na koniec zebrania Zarząd skierował wyrazy wsparcia i współczucia dla byłego Prezesa PTB, prof. 

Lechosława Dworaka, w związku ze śmiercią jego małżonki.  

 

 


