VIII posiedzenie Zarządu PTB w kadencji 2016-2020
Zebranie odbyło się w Warszawie (Akademia Wychowania Fizycznego). W pierwszej
jego części Członkowie Zarządu wysłuchali sprawozdania Prezesa PTB na temat działań
prowadzonych przez Zarząd w okresie od ostatniego spotkania Zarządu (28.02.2019).
Następnie głos zabrał prof. Dariusz Białoszewski – Dziekan Wydziału Medycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i General Conference Chairman, który
przedstawił informacje o strategii organizacji konferencji BIOMECHANICS 2020. Z kolei
dr n. med. Anna Hadamus (Conference Chairman) omówiła szczegóły organizacyjne
dotyczące przygotowań do konferencji BIOMECHANICS 2020, która odbędzie się
w Warszawie w dniach 9-11 września 2020. Zebrani członkowie Zarządu przyjęli
z zadowoleniem wysokie zaawansowanie prac nad organizacją konferencji.
Zarząd wprowadził zmianę w składzie Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Fidelusa
i prof. Moreckiego. Postanowiono, że przedstawicielem organizatora konferencji będzie
prof. Dariusz Białoszewski, który zastąpi prof. Romualda Będzińskiego.
Zarząd PTB po dyskusji podjął uchwałę w sprawie udzielenia patronatu organizacji
trzech konferencji naukowych odbywających się w roku 2020: 13th International
Conference BIOMDLORE 2020 (October 22-24, 2020, Trakai, Lithuania), XIV Wiosna
z Fizjoterapią, temat przewodni: Narząd ruchu - biomechanika, diagnostyka i leczenie
(Warszawa, 24-25.04.2020) oraz Advances in Applied Biomechanics Majówka Młodych
Biomechaników (Wisła, 15-17.05.2020).
W dalszej części zebrania członkowie Zarządu zapoznali się z relacją na temat działań
Prezesa i Skarbnika PTB w sprawie zaległości we wnoszeniu składek członkowskich.
Rozesłane zostały dwukrotnie informacje o stanie zaległości poszczególnych członków.
W efekcie prowadzonych działań Skarbnik przedstawił wykaz 80 członków
o zaległościach stanowiących podstawę do skreślenia z listy członków PTB.
Poinformował także, że wielu członków wpłaciło zaległe składki a inni uzgodnili spłatę
zaległości w ratach. Z kolei 15 osób wyraziło wolę rezygnacji z członkostwa w PTB.
Wniosek tych członków został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd. Na wniosek
Prezesa PTB rozpatrzenie utraty członkostwa w przypadku osób, które maja duże
zaległości, z którymi PTB nie ma kontaktu przez pocztę tradycyjną lub elektroniczną,
postanowiono pozostawić decyzji kolejnego Krajowego Zjazdu. W stosunku do
pozostałych osób, które pomimo korespondencji ze strony Prezesa i Skarbnika nie
podjęły żadnych działań, Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków PTB.
Zarząd przyjął też dwie osoby w poczet członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.
W dyskusji nad planem działań na rok 2020 podnoszono kwestię celowości zastrzeżenia
praw PTB do znaków graficznych Towarzystwa i konferencji BIOMECHANICS. Wyrażono
też zgodę na uzgodnienie z autorką projektu warunków finansowych pozyskania prawa
do używania historycznego znaku PTB. Za najważniejsze zadania na nadchodzący okres
uznano przygotowanie kolejnej konferencji BIOMECHANICS oraz podjęcie działań
w sprawie organizacji Krajowego Zjazdu w roku 2020.

