
SPRAWOZDANIE ze spotkania ZG PTBNiDT SIMP 

25.09.2015r, Warszawa 

 

W dniu 25 września o godz. 12.00 (w siedzibie ZG SIMP) odbyło się spotkanie członków 
Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP. Na spotkaniu obecni byli: 

1. Tomasz Chady – Prezes PTBNiDT SIMP 

2. Marta Wojas – Wiceprezes PTBNiDT SIMP 

3. Justyna Szlagowska-Spychalska 

4. Jan Kielczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

5. Alicja Kozłowska – Komisja Rewizyjna 

Goście: 

6. Kazimierz Łasiewicki - Sekretarz Generalny SIMP 

7. Jolanta Kochańska - Zastępca Prezesa ds. Normalizacji PKN 

8. Andrzej Szymański – Przewodniczący Komitetu Naukowego 44 KKBN 

9. Agnieszka Zając – Sekretarz 44 KKBN 

Plan spotkania obejmował: 

 

Lp. Godz. Treść 
Dokument / 

data wydania 

Prowadzący / 
referujący 

temat 

1 12:00 Otwarcie posiedzenia   T. Chady 

2 12:03 Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego 
Projekt 
Porządku 
Dziennego 

T. Chady 

3 12:05 Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP  
z dn. 17.06.2015r 

Protokół  
zebrania ZT z 
dn. 
17.06.2015  

T. Chady 

4 12:10 Informacja i dyskusja na temat publikacji norm w języku polskim  
M. Wojas 

J. Kochańska 

5 13:10 Propozycja powołania wydawnictwa PTBNiDT (agenda wydawnicza 
+ czasopismo o tematyce badań nieniszczących ) przy ZG SIMP  T. Chady 

6 13:30 Informacja na temat przygotowań do 44KKBN  
A. Szymański 

A. Zając  

7 13:50 Dyskusja nad formą prezentacji PTBNiDT podczas WCNDT’16 
(T.Chady)  T. Chady 

8 14:10 Sprawy bieżące, wolne wnioski  ZT PTBNiDT 

9 14:30 Ustalenie terminu kolejnego spotkania  ZT PTBNiDT  



10 14:35 Zamknięcie posiedzenia   T. Chady 

 

W związku z brakiem kworum, zgromadzeni członkowie powstrzymali się od podejmowania 
wiążących decyzji. Przeprowadzono jedynie dyskusje dotyczące punktów 4, 5, 6 i 8 

 

p. 4 Informacja i dyskusja na temat publikacji norm w języku polskim 

W ramach spotkania odbyła się dyskusja z zaproszoną przez Zarząd wiceprezes PKN Panią Jolantą 
Kochańską. Dotyczyła ona wątpliwości związanych z umową (na tłumaczenie norm) pomiędzy 
SIMP i PKN.  

Konkluzje ze spotkania z Panią Wiceprezes PKN są następujące: 

a) Problem publikacji Polskich Norm w języku oryginału (najczęściej angielskim) 
spowodowany został zobowiązaniami przyjętymi w procesie akcesyjnym Polski do UE, 
które zobligowały do przyjęcia dużej liczby norm europejskich w bardzo krótkim czasie (6 
miesięcy), co praktycznie uniemożliwiło prawidłowe przygotowanie ich w polskiej wersji 
językowej; 

b) Środków uzyskanych przez PKN ze sprzedaży norm nie można wykorzystać w celu 
sfinansowania tłumaczeń, ponieważ dysponowanie nimi nie jest w gestii PKN. Środki 
przekazywane są w całości do Skarbu Państwa; 

c) W obecnym porządku prawnym nie jest możliwe systemowe rozwiązanie problemu 
publikowania norm w języku polskim i konieczne są zmiany ustawowe. Prace nad stosowną 
ustawą zostały przerwane kilka lat temu. Konieczna jest inicjatywa stowarzyszeń i innych 
zainteresowanych organizacji mająca na celu wznowienie tych prac. Zarówno ZG SIMP jak 
i PTBNiDT SIMP postara się wesprzeć PKN w lobbowaniu na rzecz ustawy; 

d) W tej chwili, jedyną możliwością opublikowania norm w języku polskim jest podjęcie przez 
zainteresowane środowiska inicjatywy ich przetłumaczenia we własnym zakresie  
i podpisanie stosownej umowy z PKN; 

e) W sprawie wątpliwości prawnych dotyczących umów z PKN przesłane zostaną stosowne 
wyjaśnienia (kwestie dotyczące między innymi praw autorskich). 

p. 6 Informacja na temat przygotowań do 44KKBN 

Przedstawiciele organizatorów 44 KKBN poinformowali członków ZG PTBNiDT SIMP  
o stanie przygotowań do konferencji. Na chwilę obecną zostało zgłoszonych ponad 28 artykułów, 
co pozwoli na zorganizowanie sesji równoległych. Zarejestrowanych jest ponad 200 pełnopłatnych 
uczestmników,a na wystawę zgłosiło się do tej pory 27 wystawców. Ustalone zostały szczegółowe 
punkty harmonogramu KKBN dotyczące między innymi terminów spotkania członków PTBNiDT 
SIMP oraz zebrania Zarządu. Zwrócono uwagę organizatorów na kwestie związane z 
udostępnianiem żywnośc przez wystawców na stoiskach. Ustalono, że próbki zywności będą 
musiały być zostawiane w hotelowej kuchni. Jeśli wystawca nie zgodzi się na tego typu 
rozwiązanie, zostanie zaproponowane podpisanie oświadczenia, że bierze odpowiedzialność 
epidemiologiczną za wnoszoną i udostępnianą przez siebie żywność. 

 

p. 5 i 8 propozycja powołania wydawnictwa PTBNiDT (agenda wydawnicza + czasopismo 
o tematyce badań nieniszczących ) przy ZG SIMP / Wolne wnioski 



Prezes PTBNiDT przedstawił inicjatywy zmierzające w kierunku: 

a) powołania wydawnictwa PTBNiDT przy ZG SIMP; 

b) zorganizowania ogólnopolskiego konkursu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących  
i Diagnostyki Technicznej SIMP o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP za najlepszą pracę 
magisterską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej i obejmującą tematykę badań 
nieniszczących i diagnostyki technicznej; 

c) ustanowienia medalu/odznaki nadawanego przez ZG SIMP na wniosek ZT PTBNiDT 
najwybitniejszym Polakom jak i przedstawicielom państw obcych działającym w dziedzinie 
badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. 

 

Kolejne spotkanie Zarządu odbędzie się podczas 44 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. 

 

 


