REGULAMIN
ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOMECHANIKI
Zarząd Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zwany dalej Zarządem jest organem Polskiego
Towarzystwa Biomechaniki (PTB), realizującym zadania określone w statucie PTB oraz
zaleceń Krajowego Zjazdu Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
1. Wybór Zarządu i jego skład.
1.1 Skład zarządu wskazany jest w paragrafie 22 Statutu PTB.
1.2 Decyzję o ostatecznej liczbie członków Zarządu na daną kadencję podejmuje
Krajowy Zjazd Członków.
1.3 Prezesa PTB wybiera Krajowy Zjazd Członków.
1.4 Nowo wybrany Prezes proponuje po uzyskaniu zgody, 2 wiceprezesów,
sekretarza generalnego, skarbnika.
1.5 Wyboru na wymienione w punktach 1.4 funkcje dokonują członkowie Zarządu
wybranego na bieżącą kadencję. Wspólnie z Prezesem stanowią Prezydium
Zarządu.
1.6 W sprawach personalnych głosowanie jest tajne, przy obecności co najmniej
połowy składu Zarządu, decyzje zapadają zawsze większością głosów.
1.7 W przypadku ubycia członka Zarządu w trakcie kadencji, przysługuje prawo
kooptacji do 1/3. liczby członków pochodzących z wyboru.
2. Zadania i kompetencje Zarządu PTB
2.1 Zakres działania Zarządu wyraża Paragraf 23, punkt 2. Statutu PTB.
2.2 Do szczególnych zadań należy:
2.2.1.

Podejmowanie uchwały o przyjmowani i skreśleniu z listy członków

zwyczajnych PTB.
2.2.2.

Powiadomienie członków o terminie, miejscu i porządku obrad

zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Członków.
2.2.3

Realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Członków.

2.2.4.

Czuwanie nad sprawami finansowymi PTB.

2.2.5.

Przygotowanie sprawozdań do urzędu skarbowego, sprawozdanie z

działalności Zarządu.

2.3. Zarząd podejmuje inicjatywę sprawie organizowania imprez naukowych, to jest
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji i kongresów o zasięgu krajowym i
zagranicznym.
3.

Zwoływanie posiedzeń Zarządu.
3.1.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego stosownie

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
3.2.

W posiedzeniach biorą udział członkowie Zarządu oraz osoby z głosem

doradczym.
3.3.

Posiedzenie Zarządu prowadzi Przewodniczący, a w razie potrzeby

jego Zastępca bądź inny członek Zarządu upoważniony przez
Przewodniczącego.
3.4.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane a Uchwały wyróżnione w

osobnym dokumencie, podpisane przez Przewodniczącego Zebrania.
3.5.

Możliwe jest odbywanie spotkań na zasadzie wideokonferencji

podejmowanie uchwał przez Zarząd drogą elektroniczną. Ze spotkań tych
sporządzany jest protokół przebiegu dyskusji i głosowania.
3.6.

Wskazane jest organizowanie Zebrań Zarządu częściej aniżeli raz do

roku, w ramach cyklicznych spotkań naukowych afiliowanych przez PTB.

