
Informacja o Krajowym Zjeździe Członków PTB, Zielona Góra 2018 

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 jednogłośnie 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 Podlaskiej (06.09.2016) do Zjazdu 

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

Zarząd uchwał, stowarzyszeniu PTB z ESB, podejmowanych przez Zarząd działaniach informacyjnych i 

administracyjnych.  

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 kolejna 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.  

   


