
On-Line, dnia 30.12.2019 

POLSKIE TOWARZYSTWO 
MEDYCYNY MANUALNEJ 

Protokół z zebrań zarządu numer ZZ 2/2019: 

PROTOKÓŁ ZEBRAŃ ZARZĄDU POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ 

Członkowie obecnego zarządu w składzie: 

Wspólnie zdecydowali o przeprowadzeniu zebrania w formie cyklicznych spotkań 

telekonferencyjnych, które odbyły się w dniach: 30.06.2019, 06.08.2019, 03.09.2019, 8.10.2019 

30.12.2019. 

Pierwsze zebranie rozpoczeło się od stworzenia „czatu” grupowego w aplikacji Messanger, w celu 

utrzymania komunikacji zarządu pomiędzy spotkaniami wideo. Po zalogowaniu wszystkich 

uczestników spotkania rozpoczęto wideokonferencję. 

Prezes zarządu Tomasz Ridan powitał wszystkich uczestników spotkania i przedstawił bieżące 

sprawy towarzystwa. Poinformował o najważniejszych problemach dotyczących: 

1. Przekazania praw kwartalnika Medycyna Manualna pod redakcję KIF oraz opóźnień 

związanych z wydaniem kolejnych numerów czasopisma. 

ZARZĄD PTMM 

1. dr n. kf. Tomasz Ridan – prezes  

2. dr n. kf. Robert Trybulski – v-ce prezes  

3. dr n. kf. Mateusz Romanowski – v-ce prezes  

4. dr n. kf. Katarzyna Walicka – Cupryś - skarbnik 

5. mgr Marcin Pietrzak – sekretarz  

6. lek. med. Krzysztof Błecha – członek 

7. lic. Wojciech Cackowski - członek  
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2. Braku porozumienia między stronami w sprawie udostępnienia archiwalnych numerów 

kwartalnika na stronie PTMM. 

3. Braku informacji ze strony banku PKO BP, zarządzającego kontem PTMM, w sprawie loklizacji 

dokumentów związanych z przeniesieniem praw z ustępującego prezesa zarządu na 

obecnego. 

4. Konieczności niezwłocznego zebrania podpisów zarządu na dokumentach KRS w związku z 

ze zmianą zarządu. 

Cykliczne wideokonferencje oraz rozmowy grupowe pomiędzy nimi trwały wiele godzin, poruszano na 
nich między innymi poniższe tematy: 
 

1. Wyglądu oraz zamieszczanych informacji na nowej stronie WWW. 

2. Wprowadzenia uchwały z pierwszego zebrania zarządu w sprawie zaautomatyzowania 

płatności oraz stanu członkostwa po jej opłaceniu. Jak zmotywować członków do wyboru 

subskrypcji jako formy płatności. 

3. Przeniesienia strony WWW na serwer Sekretarza PTMM oraz zmiany praw do domeny 

bezpośrednio na PTMM. Dyskotuwano o możliwościach kontaktu z osobą opiewającą jako 

właściciel domeny.  

4. Kto ma prawo do archiwalnych egzemplarzy Medycyny Manualnej i kto może je udostępniać. 

Jeżeli PTMM nie uzyska takiej możliwości to jak zagwarantować dostęp członkom do tych 

dokumentów. 

5. Wysokości składki członkoskiej w sytuacji utraty dystrybucji kwartalnika. Zgodnie z 

rozporządzeniem Walnego Zgromadzenia Członków, składka musi pozostać zgodna ze 

statutem. Czy należy zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków przed Konferencją PTMM 

w celu przedyskutowania i uchwalenia zmian w statucie. 

6. Wprowadzenia w życie dodatkowej niższej składki za członkostwo, uchwalonej na Walnym 

Zgromadzeniu Członków. Na jakiej zasadzie i komu ma być przyznawana zniżka. 

7. Czy możemy wykorzystać uchwałe Walnego Zgromadzenia Członków odnośnie wprowadzenia 

dodatkowej niżej składki dla osób niespełniających kryteriów statutu (głównie dla studentów), 

jako opcję wyboru niższej składki dla wszystkich członków PTMM przed kolejnym 

Zgromadzeniem Członków. 

8. Kwesti formalnych i prawnych związanych z przekazaniem kwartalnika KIF na mocy 

postanowienia z pierwszego zebrania zarzódów. Sprawy bieżące były przekazywane przez 

Prezesa Tomasza Ridana po każdej wizycie w KIF dotyczącej tej sprawy. 
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9. Stworzenia i prowadzenia fanpage oraz grupy PTMM w serwisie Facebook, alternatywy 

dostarczania informacji dla członków oraz wszystkich zainteresowanych sprawami PTMM. 

10. Możliwości rekompensaty członkom towarzystwa dystrybucji kwartalnika w formie papierowej. 

Obrano kierunek związany ze znalezieniem partnerów oraz sponsorów, którzy mogą wesprzeć 

członków zniżkami na swoje produkty i usługi. 

11. Kwesti zapisanej w statucie Ackredytacji szkoleń przez PTMM. Czy PTMM ma taką możliwość, 

co rozumieć przez akredytację w świetle powstania KIF, czemu szkoleniowcy mieliby 

występować o akredytację i jakie z tego korzyści miałyby wynikać dla towarzystwa i 

fizjoterapeutów. Czy akredytacja to odpowiednie nazewnictwo. 

12. Czy członkowie sądu koleżeńskiego oraz komisji rewizyjnej, niebędący członkami honorowymi, 

powinni być zwolnieni ze składki członkowskiej. 

13. Stworzenia Newsletera ze sprawami i atrykułami związanymi z terapią manualną, czu 

członkowie zarządu znajdą czas na zajęcie się takim zadaniem, czy należy zatrudnić firmę 

zewnętrzną. 

14. Wybrania nowego wzoru ceryfikatów, odświeżenia logo PTMM oraz hologramów. 

15. Problemów z kontaktem do firmy produkującej dotychczasowe hologramy oraz złożenia nowego 

zamówienia. 

16. Wejście IFOMTu. 

17. Powołane komisje od specjalizacji kierunkowych w fizjoterapii i nasz wpływ na deyzje związane 

z medycyną manualną. 

18. Wyboru daty oraz tematu konferencji PTMM w 2020 roku. 

19. Programu oraz rozmów z prelegentami. 

 

Zarząd podjął następujące decyzje: 

1. Organizacja Konferencji Naukowej KIF w dniach 2-4 Października 2020 w Hotelu Austeria 

Conferencje & Spa w Ciechocinku. 

2. Temat konferencji: „Kompleks barkowy w diagnostyce i terapii„ 

3. Zmiana logo PTMM (zmiana kolorów oraz dodanie roku założenia) 

4. Zmiana i druk certyfikatów. 

5. Wprowadzenie oferty partnerów PTMM na stronę WWW (Astar, AvenoLife/Habys, Booksy). 

6. Zamówienie hologramów w firmie Matroks 

7. Podpisanie umowy z PayPal na prowadzenie tranzakcji za subskrypcję członkostwa w PTMM. 

8. Zmiana Banku PKO BP na .... w nowym roku. 2020 ma być rokiem przejściowym, w którym 

zostaną utrzymane oba numery kont. 
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9. Stworzenie fanpage oraz grupy w serwisie Facebook. 

10. Pozostawić jedną składkę członkoską w wysokości 160 PLN do czasu kolejnego zebrania. 

11. Przenieść domenę ptmm.pl z serwera Nazwa.pl na serwer należący do Sekretarza. 

 

Na dzień 30.12.2019 zarząd nie zdołał rozwiązać następujących problemów: 

1. Dokumentacji oraz dostępu do konta bankowego w PKO BP. 

2. Porozumienia z KIF oraz Biomed w sprawie numerów archiwalnych kwartalnika Medycyna 

Manualna oraz przyszłości PTMM w kwartalniku należącym do KIF 

3. Nie udało się uzyskać zgody na przekazanie praw do domeny ptmm.pl od Pana Marcina 

Permody, który widnieje jako właściciel domeny. 

4. Wprowadzić Newsletera oraz znalezienia odpowiednich osób do jego prowadzenia. 

 
 

Sporządził: 

Marcin Pietrzak 

Sekretarz zarządu 

 

 

Zatwierdził: 

Tomasz Ridan 

Prezes zarządu 
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