VI posiedzenie Zarządu PTB w kadencji 2016-2020
W dniach 4-5 września 2018 w Zielonej Górze Zarząd Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
odbył VI zebranie w kadencji 2016-2020.
Członkowie Zarządu wysłuchali sprawozdania Prezesa, który omówił działania podejmowane
przez PTB w okresie od ostatniego Zebrania w Warszawie (2.03.2018), obejmując również
zagadnienia dyskutowane w trakcie internetowego zebrania Zarządu w dniach 6-13 sierpnia
2018. Główne tematy podnoszone w sprawozdaniu i w dyskusji to:
• uzyskanie przez PTB dofinansowania z MNiSW do organizacji BIOMECHANICS 2018,
• korzystna zmiana warunków prowadzenia konta bankowego PTB (brak opłat za
prowadzenie rachunku od lipca 2018) i konieczność podjęcia w tym zakresie dalszych
działań, mających na celu obsługę konta przez Internet,
• przygotowania do obchodów 30-lecia PTB oraz związanego z tym nadania godności
członka honorowego najbardziej zasłużonym osobom.
Członkowie Zarządu zapoznali się też ze stanem finansów PTB (sprawozdanie Skarbnika
przygotowane na Krajowy Zjazd Członków).
W toku dalszych obrad Profesor Romuald Będziński (Przewodniczący Komitetu Naukowego)
oraz dr Katarzyna Arkusz (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego) przedstawili
informację o przygotowaniach do konferencji BIOMECHANICS 2018. Członkowie Zarządu
wyrazili uznanie dla wysiłku organizatorów konferencji.
Z kolei dr Anna Hadamus, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego BIOMECHANICS 2020,
przedstawiła stan przygotowań do organizacji kolejnej konferencji. Termin kongresu
ustalono na okres 9-11 wrzesień 2020 roku. Poinformowano o miejscu organizacji
konferencji oraz o uruchomieniu strony internetowej. Poza programem naukowym
planowane są również „Warsztaty” oraz „Kurs Biomechaniki dla Fizjoterapeutów”.
Dyskutowano o realnej szansie integracji całego środowiska biomechanicznego z Warszawy
przy organizacji BIOMECHANICS 2020. Poinformowano też o planach wystąpienia
z wnioskiem do MNiSW o dofinansowanie konferencji.
Członkowie Zarządu zapoznali się też z informacją członków komisji konkursowej na temat
konkursu o Nagrodę naukową im. prof. Fidelusa i prof. Moreckiego. Wskazywano na ciągle
zbyt małą wiedzę członków PTB o konkursie. Prezes PTB zaprezentował członkom Zarządu
statuetkę przygotowaną dla laureatów konkursu.
W dalszej części zebrania podjęto dyskusję nad projektami uchwał Krajowego Zjazdu
Członków PTB w Zielonej Górze, tj. nad projektem „Regulaminu członka zwyczajnego” oraz
„uchwałą w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich”. Wstępne propozycje
zakładały możliwość połączenia składki członkowskiej z opłatą konferencyjną kolejnych
konferencji. W toku dyskusji, z uwagi na niejasność sytuacji prawnej w tym zakresie,
postanowiono wstrzymać się z tą decyzji do kolejnego zjazdu. Prezes rekomendował
utrzymanie składek członkowskich na obecnym poziomie, z jednoczesnym wprowadzeniem
od 2019 składki obniżonej przysługującej nie tylko osobom przed doktoratom (jak
dotychczas) ale również członkom-emerytom. Zwracał uwagę na korzyści wynikające z
bardziej powszechnego opłacania składki w stosunku do wysokich składek ale opłacanych
przez mniejszą liczbę członków. Zarząd zgodził się na takie rozwiązanie. Nie znalazła

natomiast uznania członków Zarządu propozycja abolicji dla członków z wieloletnimi
zaległościami w opłacaniu składek. W dyskusji wskazywano na celowość uregulowania w
regulaminie możliwości informowania członków o zaległościach poprzez pocztę
elektroniczną. Ułatwi to podjęcie statutowych działań związanych ze skreślaniem z listy
członków PTB osób, których zaległości przekraczają 18 miesięcy.
W końcowej części zebrania Zarząd podjął uchwały w sprawie:
•
•
•

upoważnienia skarbnika do składania dyspozycji bankowych z wykorzystaniem
bakowości elektronicznej,
skreślenia z listy członków dwóch osób, które zgłosiły chęć rezygnacji z członkostwa,
przyjęcia 12 nowych członków PTB.

