
Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 3/08.2022 z dn. 22.08.2022 r. 

PORZĄDEK DZIENNY 
posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP: 

 

Termin: 22.08.2022 godzina 11.00 
Miejsce spotkania: Spotkanie wirtualne - Skype 
 

Lp. Godz. Treść Dokument / 
data wydania 

Prowadzący / 
referujący 
temat 

1 11:00 Otwarcie posiedzenia   T.Chady 

2 11:05 Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku 
dziennego 

Projekt 
porządku 
dziennego 

T.Chady 

3 11:10 Informacja na temat przebiegu przygotowań do 49KKBN  ZT PTBNiDT 
4 11:40 Dyskusja na temat organizacji 50KKBN  ZT PTBNiDT 
5 12:10 Konkurs na najlepszą pracę mgr./inż.  T.Chady 
6 12:20 Informacja o stanie finansów PTBNiDT  D.Szewczyk 
7 12:30 Sprawy bieżące, wolne wnioski  ZT PTBNiDT 
8 12:50 Zamknięcie posiedzenia ZT  T. Chady 

 
 

 
Lista obecności: 

1. Bartz Ryszard 
2. Chady Tomasz 
3. Ładecki Bogusław 
4. Szewczyk Dionizy 
5. Wojdała Dariusz 
6. Olech Bogusław – organizator 49KKBN 

 
p. 1-2 Zebranie otworzył Prezes kol.  T. Chady stwierdzając kworum. Następnie nastąpiło 
jednogłośne przyjęcie porządku obrad. 

 
p. 3 Informacja na temat przebiegu przygotowań do 49KKBN  
Kol. B. Olech  
– aktualnie zgłosiło się 115 osób,  
- zgłoszono ok. 30 referatów, 13 wystawców, oraz 2-3 warsztaty 
- są wpływy finansowe, można będzie wpłacić drugą ratę – 80000,00 zł. brutto; umówione jest 
spotkanie z przedstawicielami hotelu w celu negocjowania liczby uczestników (zmniejszenie 
do ok. 180-200 uczestników), 
- chcę podziękować Patrykowi za duże zaangażowanie w organizację KKBN, 
- mamy nawiązany kontakt z UDT, brak natomiast zgłoszeń z innych organizacji np. TUV. 
Prezes – otrzymałem zaproszenie na konferencję z Czeskiego Towarzystwa BN. Czy w ramach 
rewanżu możemy kogoś zaprosić? 



Kol. B. Olech – budżet jest napięty, ale trzeba jeszcze przeanalizować tą kwestię. 
Kol. R. Bartz – należy negocjować „haracz” odprowadzany do SIMP-u. 
Kol. B. Olech – koszt w pokoju jednoosobowym to 2900,00 zł. Nie do utrzymania jest kewota 
odpisu 30000,00 zł. 
Prezes – we wrześniu trzeba się zająć zmianą regulaminu KKBN, musimy zwołać zebranie w 
pierwszej połowie września. 
Kol. B. Olech – należy pobierać odpis od uczestnika, a nie od faktury końcowej. 
 
p. 4 50KKBN – ze względu na nieobecność kol. Fleischera, dyskusję odnośnie organizacji 
50KKBN przenieść należy na kolejne zebranie, przy czym o zebraniu zawiadomić trzeba 
wszystkie zainteresowane osoby z Komitetu Organizacyjnego. 
Prezes zdeklarował się skontaktować z kol. W. Fleischerem oraz przesłać do sekretarza listę 
osób związanych z organizacją 50KKBN. 
 
p. 5 Konkurs na najlepszą pracę mgr/inż. – Prezes w związku z brakiem obecności kol. B. 
Piekarczyka, p. 5 przeniesiony zostaje na kolejne zebranie. 
 
p. 6 – Kol. Skarbnik poinformował, że na koncie Towarzystwa mamy kwotę 21176,00 zł. 
 
p. 7 Sprawy bieżące, wolne wnioski 
Kol. D. Wojdała – Odnośnie publikacji podręcznika prof. Deputata, od wydawnictwa które 
wydało tą książkę usłyszałem sugestię nawiązania bezpośredniego kontaktu z autorem, w celu 
dokonania poprawek, uzupełnień i wydania książki w innym wydawnictwie. 
Kol. Prezes zaproponował, żeby Darek skontaktował się z prof. Deputatem. 
Kol. Prezes zwrócił uwagę, że na stronie Towarzystwa powinna pojawić się informacja 
odnośnie badań nieniszczących. 
 
Termin kolejnego spotkania ZT ustalony zostanie drogą email. 
Na tym zebranie zakończono. 
 
Sekretarz Zarządu PTBNiDT SIMP 
       Bogusław Ładecki 


