STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOMECHANIKI
(uchwalony przez Krajowy Zjazd Członków 02.09.2014 r. – tekst jednolity)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Polskie Towarzystwo Biomechaniki (Polish Society of Biomechanics), zwane w dalszych
postanowieniach Statutu jako PTB, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada
osobowość prawną.
§2
Terenem działalności PTB jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest
m. st. Warszawa.
§3
Działalność PTB opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§4
PTB ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Krajowy
Zjazd Członków.
§5
PTB może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym
lub podobnym profilu działania.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania PTB
§6
Celem PTB jest krzewienie i popieranie rozwoju biomechaniki oraz współdziałanie w jej
szerzeniu i rozpowszechnianiu w technice, medycynie, rehabilitacji, fizjoterapii, ergonomii
i sporcie.
§7
PTB realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie kongresów, sympozjów, seminariów, zebrań naukowych, odczytów,
seminariów, konkursów naukowych prowadzonych na podstawie zezwoleń uzyskanych
w myśl obowiązujących przepisów, prowadzenie akcji wydawniczej oraz nieodpłatnie
konsultacji i ekspertyz,
2) współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub
podobnych celach działania.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie PTB dzielą się na:
1) zwyczajnych, 2) wspierających, 3) honorowych.

§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia wykazująca zainteresowanie
biomechaniką, a zwłaszcza osoba związana z tą problematyką w pracy zawodowej,
która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do PTB podpisaną przez dwóch członków
wprowadzających.
2. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały
Zarządu.
3. Uchwała Zarządu PTB w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka zapada większością co
najmniej 2/3 głosów.
§ 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością PTB, która
dla poparcia działalności PTB zadeklarowała stałą składkę.
2. Przedstawiciele członków wspierających uczestniczą w pracach władz Towarzystwa z
głosem doradczym.
3. Postanowienia § 9, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 11
1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju biomechaniki oraz dla działalności
Towarzystwa może być nadana godność członka honorowego PTB.
2. Członkami honorowymi mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy.
3. Godność członka honorowego PTB nadaje Krajowy Zjazd Członków na wniosek Zarządu
lub na wniosek co najmniej 20 członków PTB obecnych na Zjeździe.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
§ 12
1. Członkowie PTB mają prawo do:
1) korzystania z pomocy Towarzystwa w podnoszeniu swych kwalifikacji w zakresie
biomechaniki,
2) brania udziału w pracach PTB,
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności PTB.
2. Członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi mają ponadto czynne i bierne prawo
wyborcze do wszystkich władz PTB.
§ 13
Członkowie PTB mają obowiązek:
1) aktywnego udziału w pracach PTB,
2) podnoszenia swoją działalnością autorytetu PTB i jego oddziaływania na odpowiednie
środowiska społeczne i zawodowe,
3) uczestniczenia w rozwijaniu działalności PTB,
4) przestrzegania postanowień Statutu PTB, regulaminów i uchwał jego władz,
5) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 14
Utrata członkostwa PTB następuje w razie:
1) wystąpienia z PTB zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka z powodu działania na szkodę PTB,
postępowania sprzecznego ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz PTB lub
uwłaczającego godności członka PTB,
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3) skreślenia z listy członków z powodu nie opłacenia składki członkowskiej mimo
pisemnego upomnienia po 18 miesiącach licząc od początku roku kalendarzowego,
za który składka nie została opłacona,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw
publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
5) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
ROZDZIAŁ IV
Władze PTB
§ 15
1. Władzami PTB są:
1) Krajowy Zjazd Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
§ 16
W przypadku ustąpienia lub śmierci w trakcie kadencji członków władz PTB, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 17
1. Najwyższą władzą PTB jest Krajowy Zjazd Członków.
2. W Krajowym Zjeździe Członków udział biorą:
1) z głosem decydującym: członkowie zwyczajni i honorowi PTB,
2) z głosem doradczym: przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.
3. Krajowy Zjazd Członków może podejmować uchwały w pierwszym terminie w obecności
co najmniej połowy członków, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
§ 18
Krajowy Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 19
Zarząd powiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu
Członków co najmniej na 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
§ 20
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków PTB,
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których został
zwołany.
3. Zarząd zwołuje nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków w ciągu dwóch miesięcy od dnia
otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.
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§ 21
Do Krajowego Zjazdu Członków należy:
1) uchwalenie założeń programowych działalności PTB,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
3) uchwalenie zmian w Statucie,
4) udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi PTB na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) wybór w bezpośrednim głosowaniu: prezesa, od 7 do 12 członków Zarządu PTB, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zgodnie z regulaminem wyborczym uchwalanym
każdorazowo przez Krajowy Zjazd Członków,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych PTB,
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu podjętych w trybie § 23, ust. 2, pkt. 5
i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego podjętych w trybie § 26, ust. 2,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PTB,
11) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Krajowego Zjazdu Członków.
§ 22
1. Uchwały Krajowego Zjazdu Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązania PTB, które zapadają większością co najmniej
2/3 głosów.
2. Głosowanie podczas obrad Krajowego Zjazdu Członków może być jawne lub tajne
w zależności od uchwały Zjazdu.
§ 23
1. Na swym pierwszym zebraniu Zarząd PTB wybiera spośród swojego grona:
2 wiceprezesów, sekretarza generalnego, 1 lub 2 sekretarzy i skarbnika.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Członków,
2) reprezentowanie PTB na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) bieżące kierowanie pracą PTB,
4) ustalanie planów działalności i budżetu PTB,
5) rozpatrywanie spraw członków PTB dotyczących działania na szkodę PTB, działania
sprzecznego ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz lub uwłaczającego godności
członka,
6) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych PTB,
7) powoływanie i rozwiązywanie zespołów i komisji doradczych Zarządu,
8) przygotowywanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych PTB,
9) nadawanie odznaczeń PTB oraz występowanie do władz o odznaczenia państwowe dla
członków PTB,
10) zwoływanie Krajowych Zjazdów Członków,
11) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków w przypadkach,
o których mowa w § 9 i § 14,
12) podejmowanie uchwał w sprawach PTB nie należących do właściwości innych władz.
3. Od uchwał i orzeczeń podjętych w trybie § 23, ust. 2, pkt. 5 przysługuje prawo wniesienia
odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały lub orzeczenia do Krajowego
Zjazdu Członków, którego decyzja jest ostateczna.
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§ 24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
Możliwe jest podejmowanie uchwał przez Zarząd drogą elektroniczną. Wówczas sekretarz
generalny zawiadamia członków Zarządu o treści proponowanych uchwał, sporządza
protokół z przebiegu dyskusji i głosowania.
2. Uchwały Zarządu w sprawach nie dotyczących członkostwa w PTB zapadają, w obecności
co najmniej połowy składu osobowego Zarządu, zwykłą większością głosów.
3. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd
Członków.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli PTB.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego i
sekretarza.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz na rok kontroli całokształtu działalności PTB,
a w szczególności gospodarki finansowej PTB,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli oraz
żądanie wyjaśnień,
4) składanie Krajowemu Zjazdowi Członków sprawozdań ze swej działalności oraz
zgłaszanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu PTB.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach PTB.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu osobowego Komisji.
7. Możliwe jest odbywanie spotkań i podejmowanie uchwał przez członków Komisji
Rewizyjnej drogą elektroniczną, wówczas przewodniczący Komisji zawiadamia członków
Komisji o treści spotkania i proponowanych uchwał a sekretarz sporządza protokół z
przebiegu dyskusji i głosowania.
8. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Krajowy
Zjazd Członków.
§ 26
1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszelkie spory między członkami PTB powstałe na tle
działalności w PTB.
3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
 upomnienie,
 zawieszenie w prawach członka PTB na okres od 3 miesięcy do dwóch lat,
 wykluczenie z PTB.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Krajowego Zjazdu Członków, którego
decyzja jest ostateczna.
5. Kary wymienione w ust. 3 może orzekać również Zarząd rozpatrując sprawy członków
w trybie § 23, ust. 2, pkt. 5.
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6. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Krajowy
Zjazd Członków.

ROZDZIAŁ VI
Majątek PTB
§ 27
1. Majątek PTB tworzą: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze PTB składają się:
 wpływy ze składek członkowskich,
 zapisy i darowizny,
 dotacje,
 wpływy z działalności statutowej.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości upoważniony jest Zarząd.
Odpowiednie oświadczenia w tych sprawach podpisują: prezes i jeden z wiceprezesów
lub skarbnik i jeden z wiceprezesów.
§ 28
1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych PTB w części
dotyczącej ruchomości i funduszy, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu,
w tym: prezesa lub jednego z wiceprezesów i skarbnika.
2. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub jednego z
wiceprezesów lub sekretarza generalnego.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie PTB
§ 29
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania PTB podejmuje Krajowy Zjazd
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Uchwała o rozwiązaniu PTB określa sposób jego likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek.
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