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Komunikat nr 1 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w  

49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących 

która odbędzie się w dniach  

20-22 października 2020r. 

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących jest corocznym wydarzeniem, które w 2020 roku 

będzie miało swoją czterdziestą dziewiątą odsłonę.  

KKBN jest miejscem omówienia ostatnich dokonań w zakresie badań nieniszczących, jak również 

inspiracją do dalszych prac naukowych oraz szansą na nawiązanie nowych relacji biznesowych. 

 49. KKBN będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników, zapoznania 

się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki 

technicznej. 

TEMATYKA KONFERENCJI 

 Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce 

 Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach 

nieniszczących 

 Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji 

 Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących, 

 Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących 

 Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących 
 

WAŻNE TERMINY  

Dla referentów 

 31 maja 2020 r. - zgłoszenie referatu  konferencji (formularz zgłoszenia referatu) 

 15 sierpnia 2020 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów  

Dla wystawców 

 30 lipca 2020r. - zgłoszenie udziału w wystawie towarzyszącej konferencji (formularz 

zamówienia) 

 15 września 2020 r.- rejestracja wystawców i nadsyłanie kart informacyjnych 

Dla uczestników 

 30 września 2020 r. - zgłoszenie udziału w konferencji (karta zgłoszenia) 

 10 października 2020 r. - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, przesłanie zaproszeń 

PUBLIKACJE KONFERENCYJNE 

Wszyscy zainteresowani zaproszeni są do nadsyłania artykułów przygotowanych wg wytycznych, 

znajdujących się na stronie internetowej konferencji. Zgłaszane prace należy przesłać na adres 

Komitetu Naukowego (komitetnaukowy49kkbn@kkbn.pl).  
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Po przejściu procesu recenzji pełne wersje artykułów wydrukowane zostaną w kwartalniku Badania 

Nieniszczące i Diagnostyka. Wydane materiały przekazane zostaną uczestnikom podczas konferencji.  

PREZENTACJE ARTYKUŁÓW 

W ramach 49. KKBN odbędą się sesje wykładowe i plakatowe. Autorzy przy zgłoszeniu referatu będą 

mogli wskazać preferowany rodzaj prezentacji. Decyzję odnośnie ostatecznego przydziału rodzaju 

sesji dla poszczególnych wystąpień podejmie Komitet Naukowy. Szczegóły dotyczące przygotowania 

prezentacji i plakatu zostaną umieszczone na stronie internetowej 49. KKBN. 

WYSTAWA TOWARZYSZĄCA 

www.kkbn.pl zakładka „Wystawa” 

Katalog Wystawców 

Wystawcy proszeni są o przygotowanie 1-2 stron w języku polskim i angielskim informacji o firmie       

i prezentowanych na wystawie eksponatach.   

Przewidujemy umożliwienie Wystawcom prezentowanie swoich firm podczas Sesji Sponsorów                

i Wystawców Warunki takich prezentacji do uzgodnienia z Komisarzem Wystawy Kolegą Ryszardem 

Bartzem. 

OFERTA SPONSORSKA 

www.kkbn.pl zakładka „Sponsorzy” 

MIEJSCE KONFERENCJI 

Hotel Aquarius Spa, www.aquariusspa.pl 

ul. Kasprowicza 24 

78-100 Kołobrzeg 

Recepcja tel.: (+48) 94 35 36 300,  

 

Biuro Konferencji 

49kkbn@kkbn.pl  
Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP,   Sabały 11a, 71-341 Szczecin 

tel/fax: (+48) 91 442 00 07  

 www: http://www.kkbn.pl      

 NIP: 526-000-11-05 

 REGON: 000671540-00632 

Numer konta: PEKAO SA I/O Szczecin 

15 1240 3813 1111 0000 4375 7370 

ORAZ 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Bogusław Olech  

 (+48) 601 795 718, e-mail: 49kkbn@kkbn.pl, przewodniczacy49kkbn@kkbn.pl   

Komitet Naukowy 

Przewodniczący - Grzegorz Psuj, Sekretarz - Przemysław Łopato 

e-mail: komitetnaukowy49kkbn@kkbn.pl  

 

Ryszard Bartz – Komisarz wystawy tel.: (+48) 604 849 280, e-mail: wystawa49kkbn@kkbn.pl 
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