Załącznik do Uchwały 2/2018
Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
Regulamin członka zwyczajnego
Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
uchwalony przez Krajowy Zjazd Członków w dniu 5 września 2018
na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, §9, §11-14 oraz § 21, pkt 7
obowiązujący od dnia 01 stycznia 2019
1. Kandydat na członka składa Zarządowi Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (PTB)
na piśmie deklarację przystąpienia do PTB podpisaną przez dwóch członków
wprowadzających.
2. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków decyduje uchwała
Zarządu. Uchwała Zarządu PTB w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członka
zapada większością co najmniej 2/3 głosów. Informację o nowych Członkach PTB,
Zarząd przedstawia na najbliższym Krajowym Zjeździe Członków.
3. Członkowie zwyczajni opłacają składkę członkowską normalną lub ulgową, której
wysokość określa Krajowy Zjazd Członków.
4. Uprawnionymi do wnoszenia składek ulgowych są członkowie:
a. przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora,
b. po przejściu na emeryturę.
5. O uprawnieniu lub wygaśnięciu uprawnień do wnoszenia składki ulgowej członek
musi pisemnie (listownie lub pocztą elektroniczną) poinformować Skarbnika PTB.
6. Z obowiązku opłacania składek zwolnione są osoby, którym Krajowy Zjazd Członków
nadał godność członka honorowego PTB.
7. Roczną składkę członkowską należy opłacić przelewem na konto bankowe PTB do
31 marca każdego roku lub w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o przyjęciu
w poczet członków PTB.
8. W przypadku zaległości członka w opłacaniu składek, bez względu na deklaracje
wpłacającego, składki zaliczane są zawsze w pierwszej kolejności na pokrycie
zadłużenia.
9. Wniesienie rocznej składki członkowskiej uprawnia do korzystania w danym roku ze
świadczeń należnych członkom PTB, w tym ulg w opłatach konferencyjnych oraz
możliwości udziału w konkursach organizowanych przez PTB.
10. W przypadku zaległości przekraczających 18 miesięcy licząc od początku roku
kalendarzowego, za który składka nie została opłacona, Zarząd PTB wysyła pisemne
upomnienie (listownie lub pocztą elektroniczną) i wezwanie do opłacenia zaległych
składek. W przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie,
Skarbnik przedstawia Zarządowi wniosek o skreślenie z listy członków.
11. O skreśleniu z listy członków decyduje uchwała Zarządu. Uchwała Zarządu PTB
w sprawie skreślenia z listy członków zapada większością co najmniej 2/3 głosów.
12. 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,
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.
13. Informację o osobach skreślonych z listy członków PTB, Zarząd przedstawia na
najbliższym Krajowym Zjeździe Członków.
14. Członkowie PTB pełnią funkcje we władzach Towarzystwa honorowo (bez
wynagrodzenia). Mogą oni jednak otrzymywać zwrot faktycznie poniesionych
kosztów (np. przejazdów, zakupionych materiałów) na ogólnie przyjętych zasadach.
Członkowie PTB mogą być wynagradzani za wykonanie zlecanych przez Zarząd prac
na rzecz Towarzystwa, na takich samych zasadach, na jakich prace te zlecane byłyby
osobom nie będącym członkami PTB.

