
BEZPIECZEÑSTWO PRACY 3/2003

1

Spis tre�ci
NR 3 (380) MARZEC 2003

ABSTRACTS

STRESZCZENIA

REDAGUJE ZESPÓŁ I KOMITET:
doc. dr inż. DANUTA AUGUSTYŃSKA
mgr inż. JÓZEF GIERASIMIUK
dr hab. MARIA KONARSKA
doc. dr HALINA PUCHALSKA
mgr BARBARA SZCZEPANKOWSKA
(red. nacz.)
dr inż. WIKTOR M. ZAWIESKA
(przew. Komit.)
URSZULA MANICKA, ELŻBIETA MAUER
(red. tech.)
Okładka I: Aleksandra Ławicka-Cuper �
Pamiętaj o ryzyku zawodowym. Wyróżnie-
nie w ogólnopolskim konkursie na plakat
bezpieczeństwa pracy. CIOP, 1998

Rêkopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo skracania
materia³ów przeznaczonych do publikacji oraz dokonywania poprawek redakcyjnych. Artyku³y
s¹ recenzowane.
Redakcja przyjmuje p³atne og³oszenia, reklamy i wk³adki, za których tre�æ nie odpowiada.
Sk³ad, przygotowalnia, druk i oprawa EFEKT 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 30/32
Ark. wyd. 8, ark. druk. 2,5, format A4. Nak³ad 2500.
Cena 1 egz. 10 z³

RUCH S.A.: wp³aty na okresy kwartalne do 5. ka¿dego miesi¹ca poprzedzaj¹-
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Krajowej Dystrybucji Prasy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33,
tel. 532-87-31, 532-88-16, 532-88-19, 532-88-20, infolinia 0-800-1200-29.
Urzêdy pocztowe: wp³aty na okresy kwartalne, pó³roczne i roczne przyj-
muj¹: do 30 listopada na prenumeratê od 1 stycznia nastêpnego roku i odpo-
wiednio: do koñca lutego � prenumerata od 1 kwietnia, do 31 maja � prenume-
rata od 1 lipca, do 31 sierpnia � prenumerata od 1 pa�dziernika. Wp³aty od
mieszkañców wsi i ma³ych miast, a od osób niepe³nosprawnych tak¿e w du¿ych
miastach przyjmuj¹ równie¿ listonosze. Zamówienia mo¿na sk³adaæ tak¿e pod
adresem www.poczta.lublin.pl/gazety lub faksem (0-prefix-81) 53-28-615. Przed-
p³atê na abonowane tytu³y, w wysoko�ci wynikaj¹cej ze z³o¿onego zamowienia,
prenumeratorzy powinni przekazaæ przelewem w ci¹gu dwóch dni roboczych
na konto: ppup Poczta Polska, DOP Lublin, Urz¹d Przewozu Poczty w Lublinie,
ul. Pocztowa 1, 20-900 Lublin, Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy CRS 1320019-
990792-17004-10304-0-0
Prenumeratê mo¿na te¿ zamawiaæ w takich firmach kolporta¿owych, jak: KOL-
PORTER 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-89, lub 02-699 War-
szawa, ul. K³obudzka 23a, tel. 847-00-72 oraz GARMOND PRESS S.A. 01-106 War-
szawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-69-21.
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