
W imieniu Organizatorów 
mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

Nadrzędnym celem 48. KKBN jest kontynuacja ponad pięćdziesięcioletniej tradycji regularnych spotkań specjalistów w zakresie 
badań nieniszczących, a także wymiana doświadczeń zainteresowanych tą tematyką przedstawicieli odpowiednich organizacji, 
stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, jednostek naukowych, wyższych uczelni oraz przedstawicieli firm, producentów NDT.
Podczas konferencji zostaną przedstawione referaty dotyczące tematyki badań nieniszczących.
W ramach konferencji będzie odbywała się wystawa sprzętu, w której wezmą udział czołowi Wystawcy krajowi i zagraniczni.

22 – 24.10.2019 
Hotel STOK**** w Wiśle

Organizatorzy Konferencji:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP o/Katowice

48 Krajowej Konferencji 
Badań Nieniszczących

48th National Conference of Non-Destructive Testing (KKBN)

Event Organizers:
Association of Polish Engineers and Technicians Mechanicians (SIMP)

Polish Society of Non-Destructive Testing and Technical Diagnostics in Katowice

Biuro Konferencji:
Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
tel. +48 32 2510 112, tel. +48 883 510 112
e-mail: simptestcert@simptest.com.pl, www.simptest.com.plOperator Finansowy

BADANIA NIENISZCZĄCE

• bezpieczeństwo człowieka

• bezpieczeństwo środowiska

• bezpieczeństwo 
    urządzeń i konstrukcji

Informacje
konferencyjne: 

www.kkbn.pl
48kkbn@kkbn.pl



	Biuro konferencji/Conference Office:

 Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.
 ul. Astrów 10,  40-045 Katowice
 tel./fax: + 48 32 2510 112
 tel.kom.: +48 883 510 112
 e-mail: 48kkbn@kkbn.pl
 strona internetowa konferencji: www.kkbn.pl

	Dane kontaktowe/Contact details:

 Dariusz Wojdała, tel. +48 783 878 112, przewodniczacy48kkbn@kkbn.pl
 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego/Chairman of the Organizing Committee

 Jacek Pędras, tel. +48 604 209 596, sekretarz48kkbn@kkbn.pl
 – Sekretarz Konferencji/Secretary of the Conference

 Jacek Urbańczyk, tel. +48 601 757 210, wystawa48kkbn@kkbn.pl
 – Komisarz Wystawy/Commissioner of the Exhibition

 Prof. dr hab. inż. Jacek Słania, tel. +48 32 33 58 406, komitetnaukowy48kkbn@kkbn.pl
 – Przewodniczący Komitetu Naukowego/Chairman of the Scientific Committee

	Opłata za udział w konferencji/ Fee for participation in conference:

 – 1.650,00 zł + VAT 23% = 2.029,50 zł dla Uczestnika konferencji/for the participants of conference,
 – 1.450,00 zł + VAT 23% = 1.783,50 zł dla Prezentera aparatury, sprzętu i usług na towarzyszącej konferencji wystawie (do stoi-

ska o pow. do 9 m2 liczba wystawców – max. 2 osoby; dla większej powierzchni stoiska ilość osób uzgodniona z Komisarzem Wystawy)/
for equipment, devices and services presenters, at the accompanying exhibition (to the stand with an area up to 9 m2, the number of 
exhibitors – max. 2 people; for a larger area of the stand, the number of people agreed with the Exhibition Commissioner)

	Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach, materiały konferencyjne, zwiedzanie wystawy i inne imprezy wg programu oraz noclegi, 
śniadania, obiady i kolacje, a także korzystanie z basenu oraz strefy wellness. Posiłki od kolacji w dniu 21.10.2019 r. Kolejność wpłat 
decyduje o przyjęciu zgłoszenia i rezerwacji. Komitet Organizacyjny nie gwarantuje uczestnictwa w Konferencji w przypadku nie dokonania 
wpłaty w terminie. Hotel „STOK” dysponuje parkingiem przy hotelu. Koszt parkingu jest zawarty w opłacie konferencyjnej. Osoby zgłasza-
jące swój udział po 30.09.2019 r. mogą być zakwaterowane w Hotelu „STOK” tylko w przypadku wolnych miejsc, przy braku miejsc będą 
zakwaterowane w innym hotelu wskazanym przez organizatorów.

 The conference fee includes participation in sessions, conference materials, exhibition tours and other events according to the program, 
as well as accommodation, breakfasts, lunches and dinners, and the use of the swimming pool and the wellness area. Meals from 
dinner on 21.10.2019.

 The order of payment determines the acceptance of the application and reservation. The Organizing Committee does not guarantee par-
ticipation in the Conference in the event of failure to make the payment on time. Hotel „STOK” has a parking next to the hotel. The cost 
of the parking is included in the conference fee. Persons registering their participation after 30.09.2019 can be accommodated in the 
„STOK” Hotel only in the case of vacancy, in the case of absence of free rooms will be accommodated in another hotel designated by 
the organizers.

Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem mailowym: 
Applications will be accepted at the following e-mail address:

48kkbn@kkbn.pl

Do zobaczenia w WIŚLE!!! / See you in Wisła!!!


