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GIERA£TOWSKA M., BRZOZOWSKI A.: 6. Program Ramowy Unii Europejskiej
� powiêkszanie potencja³u badawczego Europy ....................................................... 2
Od 1982 roku Komisja Europejska wspiera finansowo badania i rozwój techniczny w ramach tzw.
Programów Ramowych, które obejmuj¹c swoim zakresem ró¿ne dziedziny nauki i wspó³pracy techno-
logicznej, sta³y siê g³ównymi instrumentami tworzenia tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obec-
nie rozpoczyna siê realizacja 6. Programu Ramowego Badañ, Rozwoju Technologicznego i Prezen-
tacji (2002-2006), którego g³ównym celem jest podniesienie poziomu nauki europejskiej i stymulowa-
nie jej rozwoju, konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci.  Kraje Kandyduj¹ce uczestnicz¹ w nim na tych
samych prawach co Kraje Cz³onkowskie UE.

MAKAREWICZ G., ZAWIESKA W.M.: Zastosowanie algorytmów genetycznych
do aktywnej redukcji ha³asu .......................................................................................... 4
Algorytmy genetyczne, mimo ¿e wywodz¹ siê z nauk biologicznych znajduj¹ coraz wiêksze zastosowa-
nie w ró¿nych dziedzinach techniki. W artykule przedstawiono zasadê dzia³ania elementarnego algo-
rytmu genetycznego oraz mo¿liwo�ci zastosowania algorytmów genetycznych do aktywnej redukcji
ha³asu.

KÊDZIA B.B., �WIDER K.: Zagadnienie kultury bezpieczeñstwa w systemie
o�wiaty ................................................................................................................................ 6
Autorzy omawiaj¹ w artykule pierwszy etap prac nad stworzeniem podstaw programowych oraz nowo-
czesnych pomocy edukacyjnych, pozwalaj¹cych na wdro¿enie kszta³cenia z zakresu bhp i ergonomii
na wszystkich poziomach krajowego systemu o�wiaty.

KOWALEWSKI S., D¥BROWSKI M.: Dyrektywy dotycz¹ce u¿ytkowania maszyn
i innych urz¹dzeñ technicznych ................................................................................... 8
W artykule przedstawiono europejsk¹ koncepcjê zapewnienia bezpieczeñstwa podczas u¿ytkowania
maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych w pracy. Porównano minimalne wymagania bezpieczeñstwa
dotycz¹ce u¿ytkowania maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych, okre�lone przez dyrektywy spo³eczne
89/655/EWG, 95/63/WE i 2001/45/WE, z obowi¹zuj¹cymi w Polsce. Przedstawiono proces wdra¿ania
dyrektyw i jego konsekwencje dla pracodawców w Polsce.

JANKOWSKA E., JANKOWSKI T., KONDEJ D.:  Badanie obszarów wentylowanych
i niewentylowanych w pomieszczeniu pracy ........................................................... 17
W artykule przedstawiono kompleksowe badanie obszarów wentylowanych i niewentylowanych me-
todami: anemometryczn¹, znaczników gazowych i wizualizacji. Omówiono wyniki badañ przepro-
wadzonych w pomieszczeniu spawalni.

NAJMIEC  A.: Psychologiczne, spo³eczne i organizacyjne uwarunkowania
telepracy .......................................................................................................................... 21
Telepraca jest nowym sposobem organizacji pracy, który rewolucjonizuje dwa zasadnicze aspekty
struktury pracy: czas i przestrzeñ. Jest wiele rodzajów telepracy. Do podstawowych zalicza siê telepracê
w domu, telepracê mobiln¹, telepracê opart¹ na samozatrudnieniu (np. SOHO - small office home
office), centra telepracy oraz telepracê zamienn¹. W artykule autor stara siê na podstawie przeprowa-
dzanych badañ odpowiedzieæ na pytanie: jakie w³a�ciwo�ci organizacyjne i spo³eczne oraz jakie cechy
indywidualne pracownika warunkuj¹ sukces w telepracy.

GIERA£TOWSKA M., BRZOZOWSKI A.: 6th Framework Programme of the EU
� enhancing European research potential .................................................................. 2
Since 1982 the European Commission has been financially supporting research and technological
development within Framework Programmes, which have become main instruments of creating Euro-
pean Research Area, covering various fields of science and technological collaboration. The 6th Frame-
work Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities (2002-2006)
has just begun. Its main objectives are to enhance the level of European science and to stimulate its
development, competitiveness and innovation. EU Candidate Countries participate in the 6FP having
the same rights as Member Countries.

MAKAREWICZ G., ZAWIESKA W.M.: The use of genetic algorithms for active noise
reduction ............................................................................................................................ 4
Although genetic algorithms originate in biological sciences, they are increasingly used in different
technical disciplines. The paper presents the concept of an elementary genetic algorithm. Some possi-
bilities of applying genetic algorithms for active noise reduction are described.

KÊDZIA B.B., �WIDER K.: The problem of safety culture in the education system ......6
The authors discuss the first stage of creating the principles of a syllabus and modern didactic aids,
which will make it possible to implement education in occupational safety and health as well as in
ergonomics at all levels of the national system of education.

KOWALEWSKI S., D¥BROWSKI M.: Directives concerning the use of working
equipment at work ............................................................................................................ 8
The article presents a European conception of achieving safety of the use of work equipment at work.
The minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work, defined
by the Social Directives 89/655/EEC, 95/63/EC and 2001/45/EC, are compared with those in force in
Poland. The process of implementing the Directives and its consequences for employers in Poland is
also presented.

JANKOWSKA E., JANKOWSKI T., KONDEJ D.:  Investigation of ventilated and
unventilated work rooms ............................................................................................. 17
This paper presents of a complex investigation of ventilated and unventilated spaces using anemome-
tric, tracer gas and visualization methods. The results of investigations conducted in a welding shop are
discussed.

NAJMIEC A.: Psychological, social and organizational conditions of telework .. 21
Telework is a new way of organizing work. It revolutionizes two principal aspects of the structure of work:
time and space. There are many kinds of telework. The basic ones include home-based telework,
mobile telework, telework by self-employed in SOHOs (small office home office) and centre-based
telework. There are also combinations of different kinds of telework. On the basis of a conducted study,
the author attempts to explain what organizational and social characteristics and what individual cha-
racteristics of the worker determine success in telework.

6. Program Ramowy Unii Europejskiej � powiêkszanie potencja³u badawczego Europy
Ma³gorzata Giera³towska, Alfred Brzozowski .................................................................... 2
Zastosowanie algorytmów genetycznych do aktywnej redukcji ha³asu
Grzegorz Makarewicz, Wiktor M. Zawieska ...................................................................... 4
Zagadnienie kultury bezpieczeñstwa w systemie o�wiaty
Bogus³aw B. Kêdzia , Krystyna �wider ............................................................................. 6
Dyrektywy dotycz¹ce u¿ytkowania maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych
Stanis³aw Kowalewski, Mariusz D¹browski ................................................................... 8
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy � XXX edycja ............ 10
Laureaci statuetki PRO LABORE SECURO ................................................................. 13
Postêpowanie ze zdarzeniami prawie wypadkowymi � do�wiadczenia
Zak³adów Azotowych �Pu³awy� S.A.
Renata Bajor ............................................................................................................ 14
Badanie obszarów wentylowanych i niewentylowanych w pomieszczeniu pracy
El¿bieta Jankowska, Tomasz Jankowski, Dorota Kondej ............................................. 17
Psychologiczne, spo³eczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy
Andrzej Najmiec ....................................................................................................... 21
Pañstwowa Inspekcja Pracy nagrodzi³a pracodawców w konkursach
�Pracodawca � organizator pracy bezpiecznej� oraz �Bezpieczna budowa� ................ 24
Obradowa³a Rada Ochrony Pracy
Pañstwowa Inspekcja Pracy � program na 2003 rok .................................................. 25
Nowe przepisy z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy ........................................... 26
Nara¿enie na pary rozpuszczalników podczas procesów uszlachetniania skór craft
Wojciech Domañski .................................................................................................. 27
Zmiany w definicjach najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ czynników szkodliwych
dla zdrowia w �rodowisku pracy z wzglêdnieniem strategii pomiarowej i wymagañ
dyrektywy 2000/39/WE � XL posiedzenie Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych
Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w �rodowisku Pracy
Jolanta Skowroñ ....................................................................................................... 28
Niektóre uprawnienia i obowi¹zki pracodawców i pracowników
Ewa Zduñska ............................................................................................................ 30
Oferta Centrum Edukacyjnego CIOP � PIB .................................................................. 31


