
Katowice, 01.09.2015

Od:
Wojciech Szczepka
Stowarzyszenie Bezpieczeństwa 
Technicznego „PARAGRAF 34”

Zaproszenie do opracowania referatu

Mamy zaszczyt poinformować, że VIII Sympozjum Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego 
„Klubu Paragraf  34”  poświęcone problematyce  bezpieczeństwa w przemyśle,  organizowane przez 
Stowarzyszenie   Bezpieczeństwa  Technicznego „Klub  Paragraf  34”  odbędzie  się  w  dniach  26-27 
listopada 2015 roku. Miejsce konferencji: Solec Zdrój, województwo Świętokrzyskie (Hotel Malinowy 
Raj http://www.malinowehotele.pl/malinowyraj/).
Na Sympozjum omawiane będą:

Zagadnienia plenarne: 
 analiza i ocena ryzyka – pojęcia i metody ogólne, 
 nowe technologie i rozwiązania w systemach bezpieczeństwa.

Grupa tematyczna 1: Maszyny
 analiza i ocena ryzyka – przykłady,
 przykłady dostosowania starych maszyn do aktualnych norm bezpieczeństwa,
 robotyka w procesie produkcji.

Grupa tematyczna 2: Instalacje elektryczne
 wymagania normy PN-EN 61439 dotyczące budowy sterownic i rozdzielni NN,
 bezpieczeństwo w zakresie instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia – 

analiza i ocena ryzyka,
 strefy zagrożone wybuchem,
 certyfikaty Atex,
 bezpieczeństwo w górnictwie.

Grupa tematyczna 3: Zagadnienia procesowe
 bezpieczeństwo procesowe – analiza i ocena ryzyka,
 bezpieczeństwo infrastruktury IT w przemyśle,
 doskonalenie procesów i relacji – metody,ryzyko, techniki i narzędzia,

zrównoważony rozwój.

Celem Sympozjum jest  wymiana doświadczeń w zakresie  bezpieczeństwa maszyn  i  procesów 
produkcyjnych . Poruszona zostanie również tematyka etyki, prawa i zarządzania.

Zapraszając  do  udziału  w  VIII  Sympozjum  Stowarzyszenia  Klub  Paragraf  34,  zachęcamy  do 
przygotowania  artykułu,  obejmującego  zagadnienia  z  wymienionej  tematyki.  Wszystkie  nadesłane 
artykuły będą recenzowane przez Komitet Naukowy Sympozjum po czym zostaną opublikowane w 
materiałach Sympozjum. 

http://www.malinowehotele.pl/malinowyraj/


Nad merytoryczną stroną Sympozjum czuwał będzie Komitet Naukowy w składzie:
 prof. dr inż. Tadeusz Missala - Przewodniczący
 prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
 prof. dr hab. inż. Marek Dźwiarek
 dr Anna Wronka
 dr inż. Ireneusz Sosnowski 
 mgr. inż Wojciech Szczepka - Sekretarz

Terminy przygotowania i nadesłania materiałów na Sympozjum: 
• 16.09.2015 - przesłanie streszczenia artykułu (do 1 strony A4), wraz z tytułem w języku 

polskim i angielskim,
• 16.10.2015 - kwalifikacja artykułów na podstawie streszczenia, poinformowanie Autorów o 

zakwalifikowaniu do druku. 
• 02.11.2015 - przysłanie pełnej wersji artykułu, 
• 16.11.2015 - recenzje, kwalifikacja artykułów przez Komitet Naukowy, poinformowanie 

Autorów o zakwalifikowaniu artykułów do druku. 
Dla Autorów artykułów przygotowaliśmy formatkę  (plik MS Word) ułatwiającą stworzenie artykułu 

w  wersji  do  druku  w  materiałach  konferencyjnych.  Formatka  jest  dostępna  na  stronach 
Stowarzyszenia Klub Paragraf34.

Gotowe artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: w.szczepka@paragraf34.pl. 
Istnieje  również  możliwość  zamieszczenia  w materiałach  konferencyjnych  komunikatu  lub  wkładki 
reklamowej bądź zaprezentowania osiągnięć i propozycji  Państwa firmy na stoisku reklamowym, a 
także wygłoszenia komunikatu reklamowego w czasie sesji plenarnej. 

Informacji udziela: 
Wojciech Szczepka
Sekretarz Komitetu Naukowego VIII Sympozjum Stowarzyszenia Klubu Paragraf 34
tel. +48 32 208 41 84, tel. kom. 606 801 956
fax. +48 32 208 41 39
e-mail: w.szczepka@paragraf34.pl
lub
Aleksandra Szafraniec   
aszafraniec@communication.pl 
tel. +48 22 547 08 85

Sekretarz Stowarzyszenia
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