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CLUB “PARAGRAF 34” – GENERAL AIMS AND DEVELOPMENT STRATEGY  

 
Abstract: This short document describes general aims and development strategy of new social initiative called 

Club “Paragraf 34”. Club “paragraph 34” concentrates on technical safety problems in polish industry under 

New Approach EU Directives conditions. Now, Club isn’t association, but only group of people who need ex-

change information about safety of the machines. In future possibly Club will stay institution for build knowl-

edge base about risk assessment and technical security. That time Club has more than 500 members. 

1. Wstęp 

Wejście Polski w struktury Wspólnoty Europej-

skiej w dniu 1 maja 2004 roku spowodowało 

konieczność dostosowania się producentów do 

wymagań europejskiego systemu oceny zgod-

ności produktu bez okresu przejściowego, to 

znaczy z dniem akcesji. Pojęcia takie jak Dy-

rektywa Nowego Podejścia, deklaracja zgodno-

ści, czy oznaczenie CE dotychczas znane jedy-

nie niektórym eksporterom stały się rzeczywi-

stością wszystkich niemal uczestników rynku. 

Ponieważ mimo wcześniejszego wprowadzenia 

stosownych aktów prawnych, jak na przykład 

[1, 2] producenci zobowiązani do przestrzega-

nia nowych zasad nie byli w wielu przypadkach 

przygotowani w wystarczającym stopniu, po-

wstała zatem nagląca potrzeba wypełnienia luki 

informacyjnej wynikającej z braku doświadcze-

nia. Poza powołaniem jednostek organizacyj-

nych lub dostosowaniem istniejących struktur, 

co wynikało z ustaw, powstało na terenie Polski 

wiele firm świadczących specjalistyczne usługi 

w zakresie oceny zgodności (jako tzw. trzecia 

strona) i doradztwa. W konsekwencji spowo-

dowało to skomercjalizowanie się praktycznie 

wszystkich stron internetowych, które powstały 

w ślad za wejściem w życie nowego systemu. 

W celu wypełnienia luki swobodnego dostępu 

do informacji pod patronatem Urzędu Dozoru 

Technicznego oraz Wydziału Inżynierii Mate-

riałowej PW zostało utworzone Centrum Bez-

pieczeństwa Technicznego [3], jako forum wy-

miany informacji na temat bezpieczeństwa wy-

branych produktów: maszyn, dźwigów i zbior-

ników ciśnieniowych. Centrum jednak  kon-

centruje się głównie na zagadnieniach praw-

nych. W środowisku inżynierskim związanym z 

firmą SIEMENS powstała zatem inicjatywa  

 
 

utworzenia ściśle technicznego forum wymiany 

informacji na temat bezpieczeństwa maszyn 

produkcyjnych nowych i używanych łączącego  

i wspierającego ludzi zawodowo związanych z 

problematyką bezpieczeństwa w przemyśle. 

Tak narodziła się idea Klubu „Paragraf 34”. 

2. Cele i zadania Klubu „Paragraf 34” 

Cele jakie Klub realizuje w ramach podejmo-

wanych działań zostały sprecyzowane w arty-

kule 2. Statutu: 

- podnoszenie świadomości wagi problemów 

związanych z uzyskiwaniem przez maszyny, 

urządzenia i procesy przemysłowe właściwego 

poziomu bezpieczeństwa we wszystkich gru-

pach zawodowych, które są za stan rzeczy od-

powiedzialne lub mogą mieć na niego wpływ,  

- kreowanie roli inżyniera utrzymania ruchu 

i inżyniera projektu, jako osób, które z racji 

kwalifikacji zawodowych są predestynowane 

do zapewniania realizacji potrzeb w zakresie 

układów bezpieczeństwa,  

- budowanie kultury współpracy pomiędzy śro-

dowiskami inżynierskimi, menedżerskimi, 

służb BHP, inwestycji, nadzoru rynku i pra-

cowników systemów jakości na płaszczyźnie 

bezpieczeństwa maszyn urządzeń i procesów 

przemysłowych,  

- tworzenie licznych płaszczyzn wymiany in-

formacji pomiędzy członkami wymienionych 

wyżej środowisk w formie spotkań, sympo-

zjów, konferencji, wortali internetowych itd.  

- aktywne propagowanie idei bezpieczeństwa 

maszyn urządzeń i procesów przemysłowych 

włącznie ze współpracą z ośrodkami eduka-

cyjnymi.  
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Wszystkie wymienione wyżej cele są już obec-

nie realizowane w praktyce. 

3. Dokonania 

Obecnie działalność Klubu koncentruje się na 

budowaniu podstaw społeczności zaintereso-

wanej wzrostem wiedzy na temat zagadnień 

bezpieczeństwa maszyn produkcyjnych i insta-

lacji przemysłowych oraz organizowaniu róż-

nego rodzaju spotkań w formie workshopów  

i sympozjów w ramach, których przedstawiane 

są podstawowe zagadnienia z zakresu bezpie-

czeństwa technicznego. W latach 2006 i 2007 

zorganizowano kilkadziesiąt takich spotkań, w 

tym dwa sympozja poświęcone sprawom bez-

pieczeństwa maszyn. Sympozja te były połą-

czone z walnymi zgromadzeniami Członków 

Klubu. 

Pierwsze sympozjum odbyło się w dniach 13-

14 lutego 2007 roku w Bronisławowie koło 

Sulejowa, zgromadziło ono 114 osób i było 

jednocześnie zgromadzeniem założycielskim 

Klubu. Uczestnicy zgromadzenia, oraz osoby 

które wcześniej  zgłosiły chęć uczestnictwa 

otrzymali tytuł Członka Założyciela – jest ich 

129. Przygotowanie merytoryczne pierwszego 

sympozjum nie byłoby w pewnością możliwe 

bez wsparcia osób z Centrum Bezpieczeństwa 

Technicznego, a w szczególności Panów Bogu-

sława Piaseckiego (UDT) i Marka Dźwiarka 

(CIOP). 

W czasie spotkania założycielskiego ustalono, 

że Klub „Paragraf 34” nie będzie na razie reje-

strowany jako stowarzyszenie, lecz będzie 

działał w formie forum wymiany informacji, 

czyli bez osobowości prawnej. W podobny spo-

sób funkcjonuje też CBT. Takie podejście było 

podyktowane myślą, że Klub powinien niejako 

dojrzeć do „wyższej formy rozwoju”, jaka są 

stowarzyszenie, czy fundacja, zarówno w sensie 

liczby uczestników, jak i ich wzajemnych po-

wiązań oraz aktywności merytorycznej i orga-

nizacyjnej. W czasie spotkania uchwalono też 

pierwszą wersję statutu [4] oraz wybrano wła-

dze, które składają się z Zarządu koncentrują-

cego się na sprawach organizacyjnych i Kapi-

tuły o charakterze merytorycznym. 

Kluczową rolę w działalności Klubu zaczęła 

odgrywać jego strona internetowa, która stała 

się płaszczyzną wymiany informacji w okre-

sach pomiędzy spotkaniami i sympozjami. W 

pierwszym okresie położono nacisk na rozbu-

dowę obszarów informacyjnych dotyczących 

danych na temat bezpieczeństwa i stworzono 

pierwsze automatyczne mechanizmy dla użyt-

kowników, jak możliwość zapisywania się do 

Klubu. Strona została również podzielona na 

część dostępną dla wszystkich użytkowników 

Internetu (strefa „szara”) i część przeznaczoną 

wyłącznie dla Członków Klubu (strefa „żółta” – 

kolor elementów bezpieczeństwa). Treść do-

stępna w tych strefach została zróżnicowana lo-

gicznie, odpowiednio na informacje propagu-

jące bezpieczeństwo techniczne i związane z 

działalnością Klubu. Na stronie „żółtej” powstał 

również dział poświęcony analizie przypadków. 

Ponieważ strona ulega ciągłemu rozwojowi, w 

tym w kierunku interaktywności i klasyczne 

rozwiązania informatyczne przestały wystar-

czać, podjęto decyzję o zmianie jądra powstają-

cego wortalu na system zarządzania treścią. Jest 

to obecnie realizowane. Zadanie nie jest proste, 

ponieważ chodzi o to, aby użytkownicy w mi-

nimalnym stopniu w pierwszym etapie odczuli 

zmianę. Nowy system praktycznie pozbawiony 

jest ograniczeń funkcjonalnych. 

W dniach 13-14 września 2007 roku zorgani-

zowano w Wiśle II Sympozjum Bezpieczeń-

stwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysło-

wych w którym udział wzięło 145 osób. Zainte-

resowanie uczestnictwem było tak wielkie, że 

na tydzień przed terminem konieczne stało się 

zamknięcie listy uczestników z powodu wy-

czerpania liczby miejsc w hotelu oraz na Sali 

obrad! 

Drugie sympozjum oprócz „tradycyjnego” 

wsparcia merytorycznego ze strony CBT od-

było się z cennym, aktywnym udziałem osób z 

Głównego Inspektoratu Pracy z Panem An-

drzejem Kowerskim na czele. Udział PIP w 

sympozjum był związany z wiodącą tematyką 

spotkania, które było poświęcone w głównej 

mierze problematyce bezpieczeństwa maszyn 

będących w użytkowaniu oraz wypadkom przy 

pracy. Po raz pierwszy zanotowaliśmy też 

uczestników z zagranicy w liczbie trzech osób, 

w tym jednego prelegenta. 

Ważnym elementem II Walnego Zgromadzenia 

Członków było podjęcie uchwał zmieniających 

statut, a w szczególności przyjęcie zasady ak-

tywnej współpracy Klubu z instytucjami zaj-

mującymi się bezpieczeństwem przemysłowym, 

takich jak UDT, PIP, CBT i  CIOP-PIB. 

W czasie zgromadzenia nadano też pierwsze 

dwa tytuły Członkom Honorowym. Otrzymali 

je Panowie: Prof. Tadeusz Missala (PIAP)  

i Wojciech Szczepka (SIEMENS). 
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Kolejnym krokiem w rozwoju Klubu stały się 

opisane wyżej działania związane z modyfika-

cja strony internetowej. 

Z końcem roku 2007 podjęto również prace nad 

organizacją III Sympozjum Bezpieczeństwa 

Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych 

w dniach 10-11 kwietnia 2008 roku w Rogowcu 

koło Bełchatowa. Po raz pierwszy sympozjum 

towarzyszyć będzie wydanie monografii zawie-

rającej materiały merytoryczne poświęcone 

bezpieczeństwu maszyn i procesów. W celu ich 

wydania powołano w Klubie Komitet Na-

ukowy. 

Ponieważ liczba Członków rośnie i ich profile 

zainteresowań merytorycznych różnicują się, 

podjęto prace w kierunku powstania trzech 

pierwszych Sekcji Technicznych, w zakresie:  

- Etyki, Prawa i Zarządzania, 

- Maszyn i Urządzeń oraz 

- Instalacji Przemysłowych. 

Sympozjum podzielono zatem na odpowiada-

jące im sesje merytoryczne. Na trzecim sympo-

zjum przewidziano miejsce dla 250 uczestni-

ków. Z ogromną przyjemnością należy przyjąć 

fakt pozytywnego zainteresowania naszymi 

działaniami ze strony kolejnych podmiotów, 

takich jak BOBRME Komel, Instytut Elektro-

techniki i Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 

które objawia się czynnym udziałem w naszym 

sympozjum. 

Również w wielu wypadkach możemy liczyć na 

pozytywne zainteresowanie prasy specjali-

stycznej: APA Automatyka, PAR, Napęd i Ste-

rowanie, Elekroinstalator, czy Elektrosystemy. 

Nie bez znaczenia jest udział wortali interneto-

wych, a w szczególności: AutomatykaOnLine, 

B2B, czy iProdukcja. 

„Bycie znanym” jest przecież na tym etapie 

rozwoju jednym z głównych celów, ze względu 

na propagowanie idei bezpieczeństwa technicz-

nego oczywiście. 

4. Strategia rozwoju 

Ze względu na fakt, że czas który upłynął od 

powstania Klubu nie jest długi jedną z najważ-

niejszych spraw jest obecnie przyjęcie właści-

wej strategii rozwoju i konsekwentna jej reali-

zacja. 

Do głównych celów strategii Klubu należą: 

- wzrost liczby członków – który w zamierzeniu 

będzie prowadził do potencjalnego zwiększenia 

bazy wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz ge-

nerował wymianę informacji w tym środowi-

sku, 

- propagowanie idei realizowanych przez Klub 

w środowiskach bezpośrednio z nim nie zwią-

zanych – powinno to również prowadzić do 

zwiększenia wymiany informacji o bezpieczeń-

stwie, 

- rozwój strony internetowej Klubu jako pod-

stawowej platformy wymiany informacji – 

głównie istotne są tu dwa kierunki: zwiększenie 

zawartości merytorycznej strony oraz samej 

struktury wortalu, jako konstrukcji informa-

tycznej w celu poprawienia ergonomii obsługi  

i stworzenia szerszych możliwości obsługo-

wych dla użytkownika. Znaczenie ma tu 

również tak zwana personifikacja systemu. 

- rozwój społeczności klubowej, zarówno kie-

runku budowy relacji interpersonalnych, jak  

i struktury Klubu (władze, specjalistyczne se-

kcje merytoryczne, struktura regionalna, kalen-

darz imprez itd.) 

- rozwój działalności wydawniczej i edukacyj-

nej. 

Przy czym celem nadrzędnym jest zwiększenie 

możliwości oddziaływania na szeroko pojęte 

środowisko przemysłowe w kraju w zakresie 

bezpieczeństwa technicznego. 
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