Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 19/10.2017
z dn. 17.10.2017 r.
PORZĄDEK DZIENNY
Nr 05/2017 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:
Termin: 17.10.2017 godzina 17.00
Miejsce spotkania : Starachowice. Hotel Europa. Sala Paryż

Lp.

Godz.

1

17:00

Treść

Dokument /
data
wydania

Otwarcie posiedzenia

2

17:05

Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego

3

17:10

Informacja bieżąca z przebiegu 46 KKBN

4

17:20

Informacje o organizacji 47KKBN

5

17:30

Wybór organizatora 48 KKBN

6

17:50

Informacja o pracach nad regulaminem rekomendacji do
ICNDT/EFNDT

7

18:10

Informacja i dyskusja o czasopiśmie BNiD

8
9
10

18:30
18:40
18:50

Sprawy bieżące, wolne wnioski
Ustalenie terminu kolejnego spotkania
Zamknięcie posiedzenia ZT

Lista obecności:
1. Tomasz Chady
2. Bogusław Ładecki
3. Bogdan Piekarczyk
4. Marta Wojas
5. Dariusz Wojdała
6. Dyonizy Szewczyk
oraz zaproszeni goście:
7. Piotr Machała – Oddz. Wrocław
8. Grzegorz Wojas – KN 46 KKBN
9. Joanna Adamczyk – KO 46KKBN
10. Marek Lipnicki – Oddz. Gdańsk

Projekt
porządku
dziennego

Prowadzący /
referujący
temat
T. Chady
T. Chady
J. Adamczyk/
G. Wojas
B. Piekarczyk
T. Chady/
ZT PTBNiDT
ZT PTBNiDT
ZT PTBNiDT
ZT PTBNiDT
T. Chady

Zebranie otworzył Prezes Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie
zaakceptowano porządek obrad.
p. 3 Informacja z przebiegu 46KKBN
Kol. J. Adamczyk – aktualnie zgłosiło się prawie 300 uczestników, 28 wystawców, zgłoszono
38 referatów, w tym 5 posterów.
Sekretarz – wręczenie nagrody dla młodego referenta powinno się odbyć w ostatni dzień, po
zaprezentowaniu wszystkich referatów.
Kol. Piekarczyk – wiele osób zgłaszało pretensje w związku ze spaniem na „dostawkach” po
zapłaceniu normalnej ceny, oraz były prośby od grupy osób zaawansowanych wiekowo o
możliwość spania w pokojach 1-osobowych.
Kol. Adamczyk – osoby te były informowane o konieczności zdobienia dopłaty.
Kol. Wojdała – były narzekania w Sali Wenecja na nieprawidłowe działanie klimatyzacji.
Prezes – są uwagi do tłumaczy w związku ze sprzętem.
Sekretarz – na niektórych sesjach brak było drugiego sprawnego mikrofonu i osoby z obsługi
technicznej.
Kol. M. Wojas – miałam sygnały, że kobieta była zaczepiana przez uczestników.
Prezes – nagłośnienie powinno być wcześniej przetestowane.
Kol. Piekarczyk – są uwagi od wystawców, że sale nie są zamykane, powinna być ochrona.
Kol. Adamczyk – w budynku jest monitoring.
Sekretarz – pomimo monitoringu coś może zginąć i trudno będzie udowodnić kto to zrobił, a
były już takie przypadki.
p. 4 Informacje o organizacji 47KKBN
Kol. B. Piekarczyk – Załącznik 1
p. 5 Wybór organizatora 48KKBN
Sekretarz – wpłynęły 4 wnioski uszeregowane w kolejności wpływu:
Oddz. Poznań – 09.07.2017,
Oddz. Katowice – 04.08.2017,
Oddz. Wrocław – 09.10.2017,
Oddz. Gdańsk – 17.10.2017.
Uchwała nr 1
Zarząd PTBNiDT SIMP dokonuje wstępnego wyboru na organizatora 48KKBN Oddz. Poznań.
Za – 4 głosy
Wstrzymał się 1,
Przeciw – 1.
Jednocześnie ZT sugeruje znalezienie lokalizacji KKBN w okolicach Poznania.
p.6 Informacja o pracach nad regulaminem rekomendacji ICNDT/EFNDT
Kol. M. Wojas – jak tylko otrzymam uwagi do regulaminu to zostanie on dopracowany.
p.7 i 8
Czasopismo BNiD
Prezes - W 2017 wydano 4 numery czasopisma BNiD.
- Czasopismo zaistniało na wszystkich konferencjach dotyczących badań nieniszczących a
także spawalniczej, które były organizowane w 2017 roku w Polsce.

- Czasopismo może się poszczycić wieloma ciekawymi artykułami autorów z zagranicy, jednak
brak jest wystarczającego zainteresowania autorów z kraju.
- Jeżeli nie będzie zainteresowania czasopismem BNiD, to podzieli ono los Biuletynu.
Kol. P. Machała – jeśli czasopismo nie będzie miało punktów, to na KKBN nie przyjadą ludzie
z uczelni.
Prezes - Redakcja prowadzi działania aby konferencja KKBN i artykuły z KKBN publikowane
w BNiD zostały zarejestrowane na Web of Science co spowoduje, że będą otrzymywały 15 pkt.
Kol. M. Lipnicki – poziom referatów zgłoszonych na KKBN jest bardzo niski, a jeden z
referatów jest plagiatem.
Kol. G. Wojas – proszę o podanie autora tego referatu.
Prezes – trzeba poprosić ludzi z przemysłu o przygotowanie referatów.
Kol. M. Lipnicki – odprowadzamy pieniądze do ZG SIMP, pieniądze te przeznaczone powinny
zostać na czasopismo.
Kol. D. Wojdała – to ZT zadecydował, że operatorem finansowym musi być Oddz. SIMP, który
w związku z umową franszyzy musi odprowadzić drugie tyle narzutu.
Kol. B. Piekarczyk – trzeba zawalczyć, żeby pieniądze z KKBN dla SIMP przeznaczyć na
Towarzystwo.
Prezes – zależy mi na tym, żeby osoby z Oddziałów Towarzystwa włączyły się w
funkcjonowanie czasopisma BNiD.
Kol. M. Wojas - poparła stanowisko kol. M. Lipnickiego w sprawie podjęcia rozmów z SIMPem
Termin kolejnego po KKBN zebrania Zarządu ustalony zostanie drogą e-mailową.
Na tym zakończono zebranie.
Protokół sporządził:
Sekretarz PTBNiDT SIMP
Bogusław Ładecki

STAN PRZYGOTOWAŃ
NA DZIEŃ
12.10.2017

Termin Konferencji: 16– 18.10.2018 r.
Przyjazdy
tradycyjnie od poniedziałku 15.10.2018r.
Wyjazdy
hotel do dyspozycji Uczestników
do godziny 1300 w czwartek 18.10.2018r.

Dla Spełnienia pkt. 5.2. regulaminu
organizacji KKBN
Ustalenie lokalizacji KKBN w obiekcie
a) pozwalającym na przeprowadzenie Konferencji w jednym hotelucentrum kongresowym (dopuszcza się wykorzystanie sąsiednich hoteli
oddalonych nie więcej niż 500 m) zapewniającym wszystkim
uczestnikom zgłaszającym się w ustalonym terminie jednakowe
warunki uczestnictwa w Konferencji,
b) posiadającym sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny,
w tym jedną salę umożliwiającą przeprowadzanie sesji plenarnych dla
minimum 250 osób, oraz wyposażoną w sprzęt do tłumaczeń
symultanicznych, lub umożliwiającą jego montaż,
c) gwarantującym powierzchnię wystawienniczą z możliwością wykonania
zabudowy stanowisk wystawowych (około 400m2 ),
d) posiadającym pokoje noclegowe w liczbie gwarantującej
zakwaterowanie prognozowanej liczby uczestników,
e) posiadającym odpowiednio pojemne sale restauracyjne,
f) posiadającym sale na zebrania: Zarządu Towarzystwa i członków
Towarzystwa,

Skierowano zapytanie do 6 obiektów
• Skierowano zapytanie o możliwość
zorganizowania
konferencji
przy
spełnieniu przedstawionych wcześniej
kryteriów.
• Zapytanie wysłano do 6 hoteli
z województwa zachodniopomorskiego.

Wybór obiektu
Z PROTOKOŁU WYBORU OFERTY HOTELU DLA
PRZEPROWADZENIA 47. KKBN W 2018 roku
Oceny otrzymanych ofert dokonał Zarząd PTBNiDT
SIMP Oddział w Szczecinie w składzie
• Bogusław Olech – Prezes
• Ryszard Bartz – wice Prezes
• Rafał Syc – sekretarz

Uwaga

nie podajemy nazw obiektów
zweryfikowanych negatywnie

OCENA Obiektu Nr 1
ocena negatywna
Uzasadnienie:
• hotel typu resort,
• pokoje w kilku pawilonach niepołączonych ze sobą,
• brak wystarczającej powierzchni wystawienniczej

OCENA Obiektu Nr 2
ocena negatywna
Uzasadnienie:
• możliwość
zorganizowania
po 20 listopada 2018 roku

konferencji

OCENA Obiektu Nr 3

ocena negatywna
Uzasadnienie:
• brak odpowiedzi ofertowej

OCENA Obiektu Nr 4
Ocena pozytywna
Uzasadnienie:
• zagwarantowany termin
• pierwsza rata w wysokości 10 000,00 zł do maja 2018
• gwarancja noclegu dla 320 osób „pod jednym dachem”
• zapewniona wymagana powierzchnia wystawiennicza
• w razie nadzwyczajnej
konieczności posiłkowania się
dodatkowym hotelem, w odległości 100m jest hotel
o porównywalnych warunkach pobytowych
Hotel spełnia pkt. 5.2 regulaminu organizacji KKBN

OCENA Obiektu Nr 5
ocena negatywna
Uzasadnienie:
• wymagana wpłata pierwszej raty do 30 kwietnia
2017r. w wysokości 20% oferty hotelu

OCENA 6
ocena negatywna
Uzasadnienie:
• w ofercie hotel zagwarantował nocleg tylko dla
około 230 osób

Hotel wybrany to
w KOŁOBRZEGU
DODATKOWE PRZESŁANKI
• hotel wywiązał się ze wszystkich ustaleń
poczynionych dla zorganizowanej przez
PTBNiDT SIMP Oddział Szczecin w 2013 roku
42. KKBN,
• zapewnił wysoki standard (podkreślany przez
uczestników) warunków konferencyjnych
Z HOTELEM ZAWARTO UMOWĘ WSTĘPNĄ

ORAZ

ZO PTBNIDT SIMP o/ SZCZECIN
wraz z Przewodniczącym KN
ZAPROSIŁ DO WSPÓŁPRACY
w

KOMITECIE NAUKOWYM

Prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski
Przewodniczący KN – Akademia Morska w Szczecinie
Członkowie KN

dr inż. Jakub Kowalczyk – Politechnika Poznańska
dr Józef Krysztofik – Instytut Lotnictwa, Warszawa
mgr inż. Marek Lipnicki – Koli sp. z o.o., Gdańsk
dr inż. Przemysław Łopato - ZUT w Szczecinie
dr inż. Ryszard Nowicki - GE
dr inż. Grzegorz Psuj – ZUT w Szczecinie
dr inż. Krzysztof Schabowicz - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Jacek Słania prof. nadzw. IS- Instytut Spawalnictwa
dr hab. inż. Jacek Szelążek prof. PAN - IPPT PAN Warszawa

Komitet Organizacyjny tworzą
Przewodniczący KO
Bogusław Olech – Prezes PTBNiDT SIMP o/Szczecin
Wiceprzewodniczący KO
Urzędujący Prezes Zarządu PTBNiDT SIMP

Oraz
Ryszard Bartz, komisarz wystawy - wiceprezes PTBNiDT SIMP o/Szczecin, PUH TEST Gorzów Wlk
Ryszard Pakos – ZUT w Szczecinie
Rafał Syc – sekretarz PTBNiDT SIMP o/Szczecin, PGE GiEK o/ ZEDO
Dariusz Ulbrich – Politechnika Poznańska

Zaproszenie do współpracy
poprzez PREZESA SIMP wysłano do
PREZESA
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
PREZESA ZARZĄDU
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA
KONWECJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA

ZOBOWIĄZUJĄCE ROZMOWY
PRZEPROWADZONO z
Prof. Jerzym Nowackim - Redaktorem Naczelnym
„Badań Nieniszczących i Diagnostyki” sprawie
druku referatów
Dyrektorem PGE GiEK SA Oddział ZEDO
w sprawie sponsorowania konferencji
Panią Barbarą Wolnicką – Instytut Spawalnictwa,
Departament Marketingu
Z właścicielem Firmy
W sprawie zabudowy stoisk na wystawie

Powołano Operatora Finansowego
Porozumienie w sprawie obsługi konferencji
zawarto z

ODK SIMP SZCZECIN

Nagroda im. Pana Profesora Zdzisława
Pawłowskiego
Dokonano wstępnych ustaleń z Panem Prezesem

Spółki - Dyrektorem TECHNIC-CONTROL sp. z o.o.

mgr inż. Bogdanem Piekarczykiem
w sprawie TRADYCYJNEGO sponsorowania
TEJ NAGRODY

Nagroda im. Pana Profesora Zdzisława
Pawłowskiego
W 2018 r. nagroda obchodzi rocznicę 20-lecia
jej ustanowienia i pierwszego wręczenia
od początku jej sponsorem jest
FIRMA TECHNIC-CONTROL sp. z o.o.
w imieniu LAURETÓW NAGRODY
SPONSOROWI DZIĘKUJE i o dalszą wytrwałość
wnosi
ZO PTBNiDT SIMP w SZCZECINIE
gdzie zrodziła się idea tej
NAGRODY

Wystawcy

Rozesłano
informację o rozpoczęciu
przygotowań do 47. KKBN z zaproszeniem
do wzięcia udziału w tradycyjnie towarzyszącej
konferencji wystawie i sesji poświęconej
promocji
najnowszych
osiągnięć
prezentowanych na wystawie, i trendów
rozwojowych.

