
VII posiedzenie Zarządu PTB w kadencji 2016-2020  

Zebranie odbyło się w Warszawie (Centrum Zdrowia Dziecka). W pierwszej jego części 

Członkowie Zarządu wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego (dr inż. Katarzyna Arkusz) oraz Przewodniczącego Komitetu 

Naukowego (prof. Romuald Będziński) z Konferencji Polskiego Towarzystwa 

Biomechaniki BIOMECHANICS 2018 (Zielona Góra). Warto odnotować, że po raz 

pierwszy 26 prac zostało opublikowanych po recenzji w monografii Biomechanics in 

Medicine and Biology wydanej przez wydawnictwo Springer. Monografia ta jest 

indeksowana w Web of Science. Następnie głos zabrała  dr n. med. Anna Hadamus, 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, przedstawiając stan przygotowań do 

kolejnej konferencji BIOMECHANICS 2020, która odbędzie się w Warszawie w dniach 

9-11 września 2020. 

W kolejnym punkcie obrad Zarząd PTB postanowił o objęciu patronatem dwóch 

konferencji: X Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji organizowanego przez 

Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniach 

5-6.12.2019 oraz XV Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach 

klinicznych” organizowanego przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 

w Warszawie w dniu 6 marca 2020. 

W drugiej części zebrania Członkowie Zarządu zajęli się finansami Polskiego 

Towarzystwa Biomechaniki. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym PTB za 

rok 2018, wynikiem finansowym Towarzystwa oraz opinią Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej podjęto dyskusję. W jej wyniku Zarząd PTB przyjął uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wyniku finansowego Polskiego 

Towarzystwa Biomechaniki za rok 2018. W dalszej kolejności dyskutowano nad bieżącą 

sytuacją finansową PTB oraz sprawozdaniem skarbnika PTB za okres od poprzedniego 

sprawozdania (czyli od 1 marca 2018 r.) do 21 lutego 2019 r.  

W trzeciej części zebrania podjęto dyskusję nad dotychczasowymi i przyszłymi 

działaniami Zarządu oraz projektem budżetu PTB na rok 2019. Głos zebranych 

koncentrował się w szczególności wokół możliwości zwiększenia wpływów 

finansowych Towarzystwa. Podjęto ponadto decyzję o konieczności opracowania przez 

Towarzystwo znaku graficznego konferencji BIOMECHANICS oraz uregulowania praw 

do znaku PTB.  

W końcowej części posiedzenia Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia jednego 

nowego członka PTB. 


