
Poznań 24.06.2008

Zaproszenie do opracowania referatu

Mamy zaszczyt  poinformować,  że IV  Sympozjum klubu Paragraf  34 poświęcone problematyce 
bezpieczeństwa w przemyśle, organizowane przez klub Paragraf  34, odbędzie się w dniach 17-19 
września 2008 roku. Sympozjum odbywać się będzie w Hotelu Stok w Wiśle.
Na Sympozjum omawiane będą problemy:

• Wymagania bezpieczeństwa w modernizacji maszyn - przejście od dotychczasowych 
wymagań BHP do wymagań minimalnych

• Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach sterujących i w układach zasilania
• Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki
• Sterowanie osłonami bezpieczeństwa: czujniki, układy wykonawcze
• Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa w układach napędowych i sterujących
• Walidacja bezpieczeństwa systemu sterowania 
• Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
• Programy kształcenia i doskonalenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa technicznego
• Aspekty etyczne bezpieczeństwa technicznego
• Analiza ryzyka, metody redukcji ryzyka
• Standardy bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo w instalacjach przemysłowych
• Bezpieczeństwo procesów produkcji, bezpieczeństwo produktów
• Doskonalenie operacyjne przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowoczesnych narzędzi 

zarządzania

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

Zapraszając  do  udziału  w  IV  Sympozjum  klubu  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. 

Nad merytoryczną stroną Sympozjum czuwał będzie Komitet Naukowy w składzie
• prof. dr hab. Maciej Urbaniak - Przewodniczący 
• prof. dr inż. Tadeusz Missala 
• prof. dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz 
• prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
• dr inż. Ireneusz Sosnowski - Sekretarz 

Terminy przygotowania i nadesłania materiałów na Sympozjum: 
-     07.07.2008 - przesłanie streszczenia artykułu (do 1 strony A4), wraz z tytułem w języku polskim i 
angielskim,
-     14.07.2008 - kwalifikacja artykułów, poinformowanie Autorów o zakwalifikowaniu do druku. 
-     22.08.2008 - przysłanie pełnej wersji artykułu, 



-     31.08.2008 - 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 Klubu Paragraf 
34 .  Gotowe  artykuły  prosimy  przesyłać  drogą  elektroniczną  na  adres  sosnowski@helukabel.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 w czasie sesji plenarnej. 
           Dla planujących dojazd samochodem zamieszczamy mapki dojazdu do Hotelu STOK, który 
będzie miejscem naszej konferencji.
 
Informacji udziela: 
Ireneusz Sosnowski
Sekretarz Komitetu Naukowego IV Sympozjum Klubu Paragraf 34
tel. (061)868 51 32, tel. kom. 605 887 903
fax. (061)868 95 91
e-mail: sosnowski@helukabel.pl
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