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Szanowni Państwo,  

 

Oto kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Po wysyłce 

ubiegłorocznych edycji otrzymałem od Państwa wiele pozytywnych komentarzy. Dlatego też – pomimo 

natłoku bieżących obowiązków – podejmuję wysiłek, aby w zwartej formie dostarczyć Członkom 

Towarzystwa garść najważniejszych informacji. Prawdopodobnie będzie to jednak jedyna edycja 

Biuletynu w roku 2018.  

Najważniejszym wydarzeniem w minionym okresie była z pewnością International Conference of the 
Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2018, która odbyła się w dniach 5-7 września 2018 

w Zielonej Górze. W czasie konferencji odbył się Krajowy Zjazd Członków PTB, poprzedzony zebraniem 

Zarządu. Relację ze wszystkich wspomnianych wydarzeń znajdziecie Państwo w dalszej części Biuletynu.  

Warto też odnotować uchwalenie Regulaminu członka PTB. Wprowadza on m.in. ulgową opłatę dla 

członków – emerytów.  

Zapraszam do współtworzenia kolejnych edycji Biuletynu. Chciałbym, aby spełniał on przede wszystkim 

funkcje informacyjne, prezentując wszystko to, co istotne w bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa 

Biomechaniki i jego Członków. W aktualnym numerze znajdą się jednak również niewielkie odniesienia 

do historii PTB. Może warto ten wątek kontynuować w kolejnych numerach? Będę wdzięczny za 

Państwa udział w redagowaniu kolejnych edycji Biuletynu. Jeżeli zauważycie Państwo, że jakiś istotny 

dla Was fakt nie znalazł się w obecnej edycji Biuletynu, to proszę o wybaczenie.  

 

Szczepan Piszczatowski 
Prezes Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

 

 
Spis treści: 
1. Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Biomechaniki str. 2 

2. Krajowy Zjazd Członków (5.09.2018, Zielona Góra) str. 6  

3. Nowy Regulamin członka PTB  str. 7 

4. Laureaci Konkursu o nagrodę im. prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa str. 8 

5. Działalność PTB w ostatnim okresie – kalendarium str. 10 

6. Plany PTB na najbliższe miesiące  str. 14 

7. Publikacje książkowe związane z biomechaniką  str. 15 

8. Nowi członkowie PTB  str. 15 

9. Informacje członkowskie  str. 16 

 



2 

 

 

1. Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

 

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (§11) osobom szczególnie 

zasłużonym dla rozwoju biomechaniki oraz dla działalności Towarzystwa może być nadana 

godność członka honorowego PTB. Godność tę nadaje Krajowy Zjazd Członków na wniosek 

Zarządu lub na wniosek co najmniej 20 członków PTB obecnych na Zjeździe.  

 

W ubiegłych latach godność członka honorowego PTB nadawana była trzykrotnie. 

Uhonorowano w ten sposób następujące osoby: 

• w roku 1998:  

o prof. Kazimierz Fidelus,  

o prof. Aleksander Kabsch, 

o prof. Janusz Morawski, 

o prof. Jan Oderfeld,  

• w roku 2000: 

o prof.  Adam Morecki, 

• w roku 2004: 

o prof. Tadeusz Bober. 

 

 

W związku z rocznicą 30-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, w uznaniu 

wybitnych zasług dla rozwoju biomechaniki oraz dla działalności Towarzystwa, Zarząd 

podjął decyzję o przedstawieniu Krajowemu Zjazdowi Członków, którego posiedzenie 

zwołano na 5 września 2018, wniosku o nadanie godności członka honorowego czterem 

kolejnym osobom.  

Krajowy Zjazd Członków PTB, w dniu 5 września 2018, jednomyślnie poparł wniosek 

Zarządu i podjął uchwałę o nadaniu godności członka honorowego PTB następującym 

osobom: 

o prof.  Romuald Jerzy Będziński, 

o prof. Lechosław Bogdan Dworak,  

o prof. Krzysztof Józef Kędzior, 

o prof. Andrzej Franciszek Wit. 

W trakcie uroczystej kolacji zorganizowanej w zielonogórskiej Palmiarni w ramach 

konferencji BIOMECHANICS 2018, dyplomy potwierdzające nadanie godności członka 

honorowego PTB odebrali obecni na konferencji prof. Romuald Będziński i prof. Andrzej 

Wit.  

 

Uroczystość wręczenia dyplomów prof. Lechosławowi Dworakowi i prof. Krzysztofowi 

Kędziorowi, którzy nie mogli być obecni w Zielonej Górze, planowana jest na 1 marca 2019 

w Warszawie, w trakcie Sympozjum „Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach 

klinicznych”. Gorąco zachęcam wszystkich członków PTB do udziału w tej uroczystości.  
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Uroczystość wręczenia dyplomów honorowym członkom PTB (5 września 2018, Zielona Góra).  
We wręczeniu dyplomów uhonorowanym osobom, tj. prof. Romualdowi Będzińskiemu – zdjęcie na 

górze oraz prof. Andrzejowi Witowi – zdjęcie na dole strony, uczestniczyli: Stephen Ferguson  
– President of the European Society of Biomechanics, Katarzyna Arkusz – Przewodnicząca Komitetu 

Organizacyjnego BIOMECHANICS 2018 oraz Szczepan Piszczatowski – Prezes Polskiego Towarzystwa 
Biomechaniki 
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Oto najważniejsze dokonania osób uhonorowanych ostatnio godnością członka 

honorowego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki: 

 

 

 

Prof. Romuald Jerzy Będziński  

• członek założyciel PTB,  

• Prezes Zarządu PTB (VI kadencja) w latach 2008-2012,  

• czterokrotnie Wiceprezes Zarządu PTB, w latach 2000-

2008, 2012-2020,  

• Sekretarz Zarządu w latach 1996-2000, 

• członek Sądu Koleżeńskiego w latach 1992-1996, 

• Założyciel i Redaktor Naczelny (1999-2013) Acta of 

Bioengineering and Biomechanics,  

• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

13th Conference of the European Society of Biomechanics,  

• Organizator konferencji PTB: 

o XII Szkoła Biomechaniki, Szklarska Poręba, 1994, 

o Ogólnopolska Konferencja Biomechaniki, Polanica Zdrój, 1999,  

o International Conference BIOMECHANICS 2018, Zielona Góra, 2018, 

• Honorary Member of the European Society of Biomechanics, 

• Członek Zarządu ESB w latach 1998–2004, 

• Członek Polskiej Akademii Nauk, 

• Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  

• Honorary Member of Danubia Adria Society on Experimental Methods, 

• Corresponding member of Academy of Sciences of Bologna in the Class of Physical 

Sciences, 

• Wypromował co najmniej 22 doktorów. 

 

 
 
Prof. Lechosław Bogdan Dworak 

• członek założyciel PTB,  

• Prezes Zarządu PTB (V kadencja) w latach 2004-2008,  

• Wiceprezes Zarządu PTB w latach 2008-2012, 

• Sekretarz Zarządu PTB w latach 2000-2004, 

• Członek Zarządu PTB w okresie 1996-2000 oraz 2012-

2016, 

• Trzykrotnie organizował konferencje PTB: 

o VII Szkoła Biomechaniki, Poznań, 1988, 

o XIII Szkoła Biomechaniki, Poznań 1996, 

o International Conference BIOMECHANICS 2003, 

Poznań 2003, 

• Doctor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, 

• Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 

• Wypromował co najmniej 11 doktorów. 

Zdjęcie ze strony: 

http://www.awf.edu.pl 
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 Prof. Krzysztof Józef Kędzior  

• członek założyciel PTB,  

• 1987-1992 - Sekretarz Generalny Zarządu Tymczasowego 

oraz Zarządu I Kadencji PTB,  

• 1992-2000 – dwukrotnie Wiceprezes Zarządu PTB,  

• 2000-2004 - Prezes Zarządu PTB IV kadencji,  

• 2004-2008 - Członek Zarządu, 

• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

1st International Symposium on Computer Simulation in 

Biomechanics, 25-27 czerwca 1987 r., Warszawa, 

• Sekretarz Naukowy VIIth International Congress  

of Biomechanics, 18-22 września 1979, Warszawa, 

• Wieloletni Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej, 

• Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki 

i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, 

• Wypromował co najmniej 11 doktorów. 

 

 

Prof. Andrzej Franciszek Wit 

• członek założyciel PTB,  

• 2012-2016 – Prezes Zarządu PTB VII kadencji, 

• czterokrotnie Wiceprezes Zarządu PTB w latach 2000-

2012, 2016-2020, 

• 1996-2000 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

• 1988-1992 –  zastępca skarbnika w Zarządzie I Kadencji, 

• Sekretarz Naukowy VIIth International Congress of 

Biomechanics, 18-22 września 1979, Warszawa, 

• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XI Szkoły 

Biomechaniki, Warszawa, 1993, 

• Doctor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

• Rektor i Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, 

• Wypromował co najmniej 9 doktorów. 

 

 

 

  

Zdjęcie ze strony: 
https://ztmir.meil.pw.edu.pl 

Zdjęcie ze strony:  
http://arch.awf.edu.pl 
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2. Krajowy Zjazd Członków (5.09.2018, Zielona Góra) 
 

W dniu 5 września 2018 w Zielonej Górze odbyło się zebranie zwyczajne Krajowego Zjazdu 

Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Przyjęto następujący porządek obrad:  

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Krajowego Zjazdu Członków PTB 

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

3. Zatwierdzenie uchwał Zarządu o przyjęciu nowych członków PTB 

4. Zatwierdzenie uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków PTB 

5. Uchwała o nadaniu godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju biomechaniki i działalności Towarzystwa 

6. Informacja Prezesa o działalności Zarządu PTB 

7. Informacja Skarbnika o stanie finansów PTB 

8. Informacja Redaktora Naczelnego o działalności czasopisma Acta of Bioengineering and 

Biomechanics 

9. Uchwała w sprawie Regulaminu członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

10. Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich 

11. Informacja na temat International Conference of the Polish Society of Biomechanics 

„BIOMECHANICS 2020” 

12. Sprawy różne 

13. Wolne wnioski  

Na przewodniczącego zebrania wybrano dr hab. Małgorzatę Syczewską, zaś na sekretarza dr hab. 

Alicję Rutkowską-Kucharską. Do składu komisji skrutacyjnej wybrano: Wiktorię Wojnicz, 

Małgorzatę Soberę, Piotra Borkowskiego.   

Zjazd jednogłośnie zatwierdził: 

• listę 22 nowych członków przyjętych przez Zarząd od Zjazdu w Białej Podlaskiej 

(06.09.2016) do Zjazdu w Zielonej Górze (05.09.2018), 

• wykaz 8 osób skreślonych z listy członków PTB w efekcie rezygnacji z członkostwa złożonej 

na ręce Zarządu.  

Prezes Zarządu przedstawił zgłoszony przez Zarząd projekt uchwały o nadaniu godności członka 

honorowego czterem osobom o szczególnych zasługach dla rozwoju biomechaniki i Polskiego 

Towarzystwa Biomechaniki. Wśród nominowanych osób znaleźli się: 

1. Będziński Romuald Jerzy, 

2. Dworak Lechosław Bogdan,  

3. Kędzior Krzysztof Józef, 

4. Wit Andrzej Franciszek. 

W uzasadnieniu uchwały Prezes przedstawił najważniejsze dokonania nominowanych osób. 

W toku dyskusji wskazywano na znaczenie nominowanych osób dla utworzeniu i rozwoju PTB. 

W głosowaniu członkowie PTB obecni podczas Krajowego Zjazdu w Zielonej Górze jednomyślnie 

poparli projekt uchwały.  

W kolejnym punkcie Prezes PTB, dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, przedstawił sprawozdanie 

z pracy Zarządu w okresie od ostatniego zjazdu w Białej Podlaskiej (06.09.2016) do Zjazdu 

w Zielonej Górze (05.09.2018). Najważniejsze punkty sprawozdania dotyczyły treści podjętych 

przez Zarząd uchwał, stowarzyszeniu PTB z European Society of Biomechanics, podejmowanych 

przez Zarząd działaniach informacyjnych i administracyjnych.  
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Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie Skarbnika PTB – dr hab. inż. Eugeniusza 

Sajewicza, które dotyczyło finansów PTB w okresie 01.08.2016 – 31.08.2018. Z danych wynika, że 

sytuacja finansowa PTB jest stabilna. W wyniku podjętych działań informacyjnych liczba członków 

opłacających składki wzrosła, niemniej lista osób z zaległościami jest ciągle zbyt długa.  

Redaktor Naczelna Acta of Bioengineering and Biomechanics, dr hab. inż. Celina Pezowicz 

przedstawiła informację o aktualnej sytuacji czasopisma. Wskazała na duże zainteresowanie 

autorów publikowaniem prac w Acta oraz na okoliczności, które zmusiły redakcję do 

wprowadzenia opłat za publikację (brak dofinansowania z MNiSW). 

W dalszej części zebrania uczestnicy Krajowego Zjazdu Członków podjęli uchwałę w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Członka Zwyczajnego PTB. W jego treści uregulowano najważniejsze 

prawa i obowiązki członków Towarzystwa. Wprowadzono dwa rodzaje składki członkowskiej: 

normalną i ulgową, oraz określono osoby upoważnione do wnoszenia składki ulgowej. Podjęto też 

zaproponowaną przez Zarząd uchwałę w sprawie ustalenia od roku 2019 wysokości składki 

normalnej na poziomie 60 zł oraz składki ulgowej na poziomie 40 zł.  

W końcowej części zabrania prezes PTB poinformował, że konferencja BIOMECHANICS 2020 

odbędzie się w Warszawie w dniach 9-11 wrzesień 2020, a jej organizację powierzono 

zespołowi z Zakładu Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Głos zabrała dr Anna 

Hadamus, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, zapraszając wszystkich zebranych na 

konferencję do Warszawy. 

3. Nowy Regulamin członka PTB 
 

Krajowy Zjazd Członków PTB w czasie zebrania w Zielonej Górze uchwalił Regulamin członka 

zwyczajnego PTB, który zacznie obowiązywać z początkiem roku 2019. 

Dokument ten reguluje prawa i obowiązki członków PTB. Oto najważniejsze zmiany: 

• Wprowadzenie dwóch rodzajów składki członkowskiej: normalnej i ulgowej, 

• Przyznanie prawa do opłacania składki ulgowej zarówno osobom przed uzyskaniem stopnia 

doktora (podobnie jak dotychczas) jak też członkom – emerytom, 

• Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do wnoszenia składki ulgowej oraz tracąca takie 

uprawnienia musi zgłosić ten fakt do Skarbnika PTB (po prostu nie wiemy, kto jest obecnie 

na emeryturze, a kto właśnie obronił doktorat) na adres e-mail: e.sajewicz@pb.edu.pl,  

• Wprowadzono zasadę, że 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, 

• Uregulowano też możliwość wysyłania przez Zarząd PTB pisemnych upomnień i wezwania 

do opłacenia zaległych składek zarówno listem jak też pocztą elektroniczną. 

W przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, Skarbnik przedstawia 

Zarządowi wniosek o skreślenie z listy członków. 

Po wejściu w życie Regulaminu, a więc na początku roku 2019, będziemy wysyłać drogą 

elektroniczną informacje o zaległościach w opłacaniu składek. Prosimy wszystkich członków, 

którzy maja takie zaległości, a chcą pozostać członkami PTB, o uregulowanie należności wobec PTB. 

Na wiosennym zebraniu Zarządu będziemy zmuszeni skreślić z listy członków wszystkie 

osoby, których zaległość będzie większa niż 18 miesięcy.  
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4. Laureaci Konkursu o nagrodę  

im. prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa 
 

Podczas International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2018 

rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu naukowego o Nagrodę im. prof. Adama Moreckiego 

i prof. Kazimierza Fidelusa.  

Jury konkursowe w składzie: Celina Pezowicz, Andrzej Wit, Romuald Będziński, po zapoznaniu się 

ze zgłoszonymi pracami oraz wysłuchaniu prezentacji przedstawionych w trakcie specjalnej sesji 

konkursowej, podjęło decyzje o przyznaniu następujących nagród: 

I miejsce - dr inż. Marta Kozuń  

"Influence of artherosclerosis on the structural and mechanical properties of blood vessel walls", 

rozprawa doktorska (tytuł w języku polskim "Wpływ zmian miażdżycowych na właściwości 

strukturalne i mechaniczne ścian naczyń krwionośnych"); Politechnika Wrocławska 

II miejsce - mgr inż. Katarzyna Szepietowska  

"Sensitivity analysis based on non-intrusive regression-based polynomial chaos expansion for 

surgical mesh modelling"; Politechnika Gdańska 

artukuł naukowy autorów: Szepietowska, K., Magnain, B., Lubowiecka, I., Florentin, E. (2018). 

Sensitivity analysis based on non-intrusive regression-based polynomial chaos expansion for 

surgical mesh modelling. Structural and Multidisciplinary Optimization, 57(3), 1391-1409. 

III miejsce - dr Paulina Szyszka  

"Variability range of selected biomechanical parameters of the snatch lift in elite female 

weightlifters", rozprawa doktorska (tytuł w języku polskim "Zmienność wybranych wskaźników 

techniki rwania sztangi w grupie zawodniczek trenujących podnoszenie ciężarów"); Akademia 

Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej 

Wyróżnienie - dr Artur Struzik  

"Estimation of potential elastic energy during the countermovement phase of a vertical jump based 

on the force-displacement curve"; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  

 

Zgodnie z regulaminem laureaci nagrody uzyskują prawo do bezpłatnego opublikowania artykułu 

prezentującego zwycięską pracę w czasopiśmie Acta of Bioengineering and Biomechanics, o ile nie 

będzie to powodować konfliktu z wcześniejszymi publikacjami tych samych autorów.  

Laureatom konkursu wręczono dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.  
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Dr inż. Marta Kozuń (I miejsce) odbiera dyplom i pamiątkową statuetkę z rąk członków jury konkursu 
naukowego o Nagrodę im. prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa 

 

Nagroda Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla młodych pracowników nauki - nagroda imienia 

prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa, jest wyrazem hołdu dla ogromnego wkładu 

obu uczonych, Ojców polskiej biomechaniki.  

W konkursie mogą brać udział członkowie PTB, którzy w chwili trwania konkursu nie ukończyli 

35 roku życia i nie są samodzielnymi pracownikami nauki.  

Prace zgłaszane do konkursu mogą obejmować: 

a. Jedno dzieło, w tym na przykład rozprawę doktorską, publikację w czasopiśmie, rozdział 

w monografii, publikację zgłoszoną na konferencję „BIOMECHANICS”, 

b. Całokształt dorobku uzupełniony o autoreferat z wyraźnym wskazaniem problematyki 

wiodącej (odpowiednik cyklu publikacji w postępowaniu habilitacyjnym). 

Praca stanowiąca podstawę ubiegania się o nagrodę przez Kandydata może być pracą zbiorową, ale 

Kandydat musi być jej pierwszym (głównym) autorem. 
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5. Działalność PTB w ostatnim okresie 
 

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Nr 2/2017.  

Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych"  

IV posiedzenie Zarządu PTB w kadencji 2016-2020  

W pierwszej części zebrania Członkowie Zarządu zajęli się finansami Polskiego 
Towarzystwa Biomechaniki, w związku z koniecznością przedłożenia do Urzędu 
Skarbowego sprawozdania finansowego PTB za rok 2017. Po wysłuchaniu 
sprawozdania Skarbnika oraz dyskusji, Zarząd PTB przyjął uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wyniku finansowego Polskiego 
Towarzystwa Biomechaniki za rok 2017. 

Następnie wysłuchano sprawozdania Prezesa PTB, który omówił działania 
podejmowane przez PTB w okresie od ostatniego Zebrania (7 grudnia 2018). 
W dyskusji podejmowano zagadnienia związane z: 
• organizacją konferencji BIOMECHANICS 2018 w Zielonej Górze (m.in. wysłuchano 

sprawozdania prof. Romualda Będzińskiego i dr Katarzyny Arkusz), 
• warunkami przeprowadzenia konkursu o Nagrodę im. prof. Adama Moreckiego 

i prof. K.Fidelusa, 
• czasopismem Acta of Bioengineering and Biomechanics, 
• prezentacją biomechaniki na Kongresie Nauki Polskiej w Krakowie, 
• aktualizacją strony internetowej PTB. 

W dalszej części zebrania członkowie Zarządu podjęli dyskusję na temat strategii 
PTB w zakresie organizacji konferencji naukowych, m.in. w kontekście 
proponowanych przez organizatorów zmian w formule Majówki Młodych 
Biomechaników. Podkreślano rolę konferencji „BIOMECHANICS” organizowanych raz 
na dwa lata przez różne ośrodki z całej Polski w rozwoju środowiska biomechaniki 
w Polsce. Zwracano uwagę na zagrożenia związane z organizacją w jednym roku 
wielu konferencji o podobnej tematyce. Uznano, że Polskie Towarzystwo 
Biomechaniki w roku 2018 wspiera organizację konferencji BIOMECHANICS 2018 
w Zielonej Górze. 

Zarząd podjął też uchwałę w sprawie przyjęcia trzech nowych członków PTB. 

Złożenie w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Bielany sprawozdania finansowego 

oraz deklaracji podatkowej CIT za rok 2017 
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Rozesłanie do członków PTB indywidualnych informacji w sprawie składek 

członkowskich  

Akcja informacyjna oraz dostosowanie dokumentacji PTB do obowiązków 

wynikających z nowej ustawy o ochronie danych osobowych 

Decyzja o otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego na organizację konferencji BIOMECHANICS 2018 

Podpisanie przez PTB umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

dofinansowanie organizacji konferencji BIOMECHANICS 2018 

V posiedzenie Zarządu PTB w kadencji 2016-2020 

W dniach 6-13 sierpnia 2018 Zarząd Polskiego Towarzystwa Biomechaniki odbył 
zebranie przy wykorzystaniu możliwości podejmowania uchwał drogą elektroniczną. 

Porządek zebrania przewidywał podjęcie uchwał w sprawie: 
1. nadania godności członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, 
2. wyboru organizatora International Conference of the Polish Society 

of Biomechanics BIOMECHANICS 2020. 

Ad. 1. W materiałach do zebrania Prezes PTB, dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski 
przedstawił wstępną propozycję osób, które w związku z obchodami 30-tej 
rocznicy powstania PTB należy wyróżnić godnością członka honorowego. Zwrócił 
się jednocześnie do członków zarządu z prośbą dyskusję na temat wskazanych 
kandydatur oraz o wskazanie kolejnych osób zasłużonych dla biomechaniki i dla 
PTB.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i głosowania członkowie Zarządu wyrazili pełne 
poparcie dla wniosku Zarządu do Krajowego Zjazdu Członków PTB o nadanie 
godności honorowej PTB następującym osobom: 

1. Będziński Romuald Jerzy, 
2. Dworak Lechosław Bogdan,  
3. Kędzior Krzysztof Józef, 
4. Wit Andrzej Franciszek. 

 Ad. 2. Prezes PTB przedstawił propozycję organizacji konferencji International 
Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2020 przez 
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zrelacjonował wynik rozmów 
przeprowadzonych z prof. Dariuszem Białoszewskim oraz dr Anną Hadamus 
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z Zakładu Rehabiliacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru organizatora konferencji BIOMECHANICS 
2020 jednogłośnie. 

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 
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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. 

International Conference of the Polish Society of Biomechanics  
BIOMECHANICS 2018 w Zielonej Górze  

Relacja z konferencji w kolejnej edycji biuletynu, po otrzymaniu sprawozdania od 
Komitetu Organizacyjnego 

Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (patrz str. 6) 

Rozstrzygnięcie konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla 

młodych pracowników nauki imienia prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa  

(patrz str. 8) 

Wniosek do MNiSW o dofinansowanie konferencji International Conference of the 
Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2020 (9-11 września 2020, 

Warszawa) 

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Nr 1/2018. 
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6. Plany PTB na najbliższe miesiące 

 

Konferencje: 

Najbliższa konferencja International Conference of the Polish Society of Biomechanics 

„BIOMECHANICS 2020” odbędzie się w Warszawie w dniach 9-11 września 2020. 

Początek rejestracji zgłoszeń i nadsyłania streszczeń zaplanowano na 2.12.2019. Więcej 

informacji można znaleźć na stronie internetowej: 

http://biomechanics2020.wum.edu.pl/ 

 

XIV Sympozjum „Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych” 

organizowane przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” pod patronatem 

Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, odbędzie się w Warszawie w dniu 1 marca 2019. 

Więcej informacji można będzie znaleźć na stronie internetowej: 

 https://sites.google.com/site/analizaruchuwklinice/ 

 

Najważniejsze działania Polskiego Towarzystwa Biomechaniki,  

których realizację zaplanowano na rok 2019:  

1. Współpraca z Komitetem Organizacyjnym konferencji BIOMECHANICS 2020 

w Warszawie, mająca na celu przygotowanie i realizację głównej konferencji 

naukowej Polskiego Towarzystwa Biomechaniki;  

2. Organizacja kolejnej edycji konkursu o Nagrodę im. prof. A. Moreckiego i prof. 

Kazimierza Fidelusa, który zostanie rozstrzygnięty podczas BIOMECHANICS 2020; 
3. Przygotowania do IV Kongresu Mechaniki Polskiej (Kraków, 2019); 

4. Działania mające na celu utrzymanie wysokiej pozycji naukowej czasopisma Acta 

of Bioengineering and Biomechanics, a nawet jej poprawę; 

5. Kontynuacja działań ukierunkowanych na tworzenie warunków do lepszej 

identyfikacji członków PTB z Towarzystwem, w szczególności poprzez: 

a. regularne działania informacyjne o działalności PTB (m.in. opracowanie 

i upowszechnienie drogą elektroniczną „Biuletynu informacyjnego PTB”); 

b. dokończenie modernizacji strony internetowej Towarzystwa oraz wdrożenie 

procedur jej systematycznej aktualizacji; 

6. Bieżąca działalność administracyjna, w tym współpraca z Ministerstwem Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego.   
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7. Publikacje książkowe związane z biomechaniką 

 

Jeżeli jesteście autorami podręcznika, monografii czy rozprawy naukowej z zakresu 
biomechaniki i chcecie, aby informacja o tym wydawnictwie znalazła się w kolejnej edycji 
Biuletynu prosimy o kontakt na adres s.piszczatowski@pb.edu.pl 

8. Nowi członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

Miło nam poinformować że decyzją Zarządu w poczet członków Polskiego Towarzystwa 
Biomechaniki w roku 2018 przyjęto następujące osoby: 

1. Białoszewski Dariusz (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 
2. Mosiołek Anna (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 
3. Selegrat Monika (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 
4. Ciszkiewicz Adam (Politechnika Krakowska) 
5. Ferreira Anna (Uniwersytet Warszawski) 
6. Grzelczyk Dariusz (Politechnika Łódzka) 
7. Jarzyna Olga (Politechnika Łódzka) 
8. Kozuń Marta (Politechnika Wrocławska) 
9. Kunikowski Wojciech (Politechnika Łódzka) 
10. Prochor Piotr (Politechnika Białostocka) 
11. Ptak Mariusz (Politechnika Wrocławska) 
12. Ricardo Alves De Sousa (University of Aveiro) 
13. Śliwa Marcin (AWF Biała Podlaska) 
14. Tabor Piotr (AWF Warszawa) 
15. Wasilewska Agnieszka (Politechnika Białostocka) 
 

Wszystkich nowych członków bardzo serdecznie witamy w szeregach PTB, życzymy 

sukcesów naukowych i zapraszamy do współtworzenia Biuletynu.  
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9. Informacje członkowskie 

A. Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi: 

Do końca roku 2018 

• 40 PLN - członkowie PTB bez stopnia naukowego doktora, 

• 60 PLN - członkowie z minimum stopniem doktora (dr, dr hab., prof.) 

Od 1 stycznia 2019 

• składka normalna - 60 PLN,  

• składka ulgowa - 40 PLN. 

Uprawnionymi do wnoszenia składek ulgowych są członkowie: 

• przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora,  

• po przejściu na emeryturę.  

O uprawnieniu lub wygaśnięciu uprawnień do wnoszenia składki ulgowej członek 

musi pisemnie (listownie lub pocztą elektroniczną) poinformować Skarbnika PTB.  

 

UWAGA:  

1. Składki należy opłacać do 31 marca każdego roku przelewem na konto PTB: 

Santander Bank Polska S.A.: 68 1090 1014 0000 0000 0304 3345 

2. Numer konta pozostaje niezmieniony, pomimo zmiany nazwy banku z BZ WBK na 

Santander Bank Polska.  

3. W przypadku zaległości członka w opłacaniu składek, bez względu na deklaracje 

wpłacającego, składki zaliczane są zawsze w pierwszej kolejności na pokrycie 

zadłużenia. 

Zgłoszenia uprawnień do składki ulgowej oraz zapytania o zaległości w opłacaniu 

składek prosimy kierować do Skarbnika PTB – prof. Eugeniusza Sajewicza na adres: 

e.sajewicz@pb.edu.pl 

B. Aktualizacja danych kontaktowych 

Prosimy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, którzy zmienili adres 

e-mail, miejsce pracy lub adres korespondencyjny, do aktualizacji swoich danych 

kontaktowych korzystając z formularza dostępnego na stronie:  

http://www.biomechanics.pl/images/TABELE/KARTA_AKTUALIZACJI%20DANYCH%20-%202018%20(1).pdf 

C. Wysyłka czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics 

W związku z prawdopodobnym zaprzestaniem druku papierowych egzemplarzy Acta 

of  Bioengineering and Biomechanics, do czasu ostatecznych decyzji w tej sprawie, 

zawieszamy akcję aktualizacji listy wysyłkowej czasopisma. Zachęcamy do korzystania 

z dostępu elektronicznego na stronie: 

http://www.actabio.pwr.wroc.pl/archive.php 


