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Dane statystyczne pokazuj¹, ¿e oko³o 50% wszystkich wypadków jest spowodowanych nieprawid³o-
wym zachowaniem siê pracownika. Co decyduje o tym czy zachowujemy siê bezpiecznie, czy zbyt
ryzykownie lub czasami nawet bezmyœlnie? Jakie cechy cz³owieka o tym decyduj¹ oraz jakie sytuacje
sprzyjaj¹ takim zachowaniom. W artykule omówiono tylko niektóre uwarunkowania zachowañ bez-
piecznych, jak: lêk, cechy temperamentu, poziom doœwiadczenia zawodowego oraz ogólna kultura
bezpieczeñstwa.
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W artykule przedstawiono i omówiono postanowienia przepisów Dyrektywy Seveso II, ustawy  – Prawo
ochrony œrodowiska oraz rozporz¹dzenia ministra gospodarki, dotycz¹ce programu zapobiegania
awariom (PZA) wraz z systemem zarz¹dzania bezpieczeñstwem (SZB) oraz wewnêtrznych planów
operacyjno-ratowniczych (WPO-R).
Na podstawie tych postanowieñ okreœlono zadania i dzia³ania maj¹ce na celu kszta³towanie w³aœci-
wych postaw, umiejêtnoœci, œwiadomoœci oraz zachowañ pracowników, niezbêdnych do skutecznej
realizacji PZA, SZB, WPO-R.

OWCZAREK G.: Czy termowizja znajdzie zastosowanie w samochodach? ............... 18
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia zwi¹zane z wykorzystaniem systemów termowi-
zyjnych w samochodach. Systemy takie maj¹ na celu poprawê bezpieczeñstwa drogowego i komfortu
prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych i z³ej widocznoœci.

KOTON J.: Ocena zawodowej ekspozycji na drgania mechaniczne w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej ........................................................................................ 20
Zawodowa ekspozycja na drgania mechaniczne, zaliczane do szkodliwych czynników fizycznych œro-
dowiska pracy, mo¿e powodowaæ niekorzystne zmiany w zdrowiu pracowników. W celu oceny stopnia
nara¿enia pracowników na ten czynnik, konieczne s¹ pomiary drgañ mechanicznych na stanowiskach
pracy i, jeœli jest to uzasadnione, ograniczanie wystêpuj¹cego zagro¿enia. W artykule porównano,
stosowane w Polsce i w Krajach Cz³onkowskich Unii Europejskiej, zasady pomiarów i oceny zawodowej
ekspozycji na drgania oraz uregulowania prawne dotycz¹ce wartoœci dopuszczalnych drgañ, ustalo-
nych ze wzglêdu na ochronê zdrowia i bezpieczeñstwo pracowników.

GLIÑSKI M.: Skutecznoœæ urz¹dzeñ wentylacji miejscowej wywiewnej ...................... 24
Autor przedstawi³ stan przedsiêwziêæ normalizacyjnych w zakresie oceny parametrów zwi¹zanych z
emisj¹ zanieczyszczeñ z maszyn i urz¹dzeñ oraz skutecznoœci dzia³ania odci¹gów wentylacyjnych.
Omówi³ dotychczas stosowane metody badañ w omawianym zakresie, wykonywanych w Niemczech
i w Polsce. Przedstawi³ wyniki pomiarów emisji py³u powstaj¹cego przy obróbce skrawaniem za pomoc¹
rêcznych zmechanizowanych narzêdzi i szlifierki sto³owej oraz wyniki badañ skutecznoœci odsysania
py³ów przez wentylacjê miejscow¹ wywiewn¹.

MAKLES Z., POŒNIAK M.: Substancje emitowane z pal¹cych siê œwiec ..................... 28
W artykule zebrano informacje zwi¹zane z niebezpieczeñstwem nadmiernego iluminowania pal¹cymi
siê œwiecami pomieszczeñ mieszkalnych i publicznych.
Surowce, z których produkuje siê wyroby œwiecarskie w trakcie palenia siê emituj¹ do otoczenia ró¿ne
zwi¹zki chemiczne szkodliwe dla cz³owieka. Nale¿¹ do nich: sadza, benzen, toluen, aldehydy, czasem
tlenki metali i inne po³¹czenia.
Dbaj¹c o swoje zdrowie, nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego minimum iloœæ równoczeœnie pal¹cych siê
œwiec.

NAJMIEC A., MILCZAREK M.: Individual determinants of workers’ safe behaviors ..... 5
Statistics show that inappropriate worker’s behaviors cause approximately 50% of the total number
of accidents. What determines our safe or too risky or even mindless behavior? Which human traits
and what situations are conducive to such behaviors? This article discusses some determinants of
safe behaviors: anxiety, temperamental traits, occupational experience and general safety culture.

MICHALIK J. S.: Formation of employees’ attitudes and behaviours for the control
of major industrial accidents ......................................................................................... 8
The article presents and discusses provisions of the Seveso II Directive and Polish legal regula-
tions – Prawo ochrony œrodowiska (Environmental protection law) and the ordinance of the Mini-
ster of Economy concerning major accident prevention policy (MAPP), including safety manage-
ment systems (SMS) and internal emergency plans (IEP).
On the basis of the abovementioned provisions concerning MAPP, SMS and IEP, the article presents
tasks and activities aimed at forming proper attitudes, skills, awareness and behaviours of employ-
ees at all levels, necessary for an effective realization of the objectives of MAPP, SMS and IEP.

OWCZAREK G.: Thermovision systems in cars? ......................................................... 18
This article presents some problems connected with using thermovision systems in cars. The main
aim of those systems it to improve road safety and comfort of driving at night and when visibility is low

KOTON J.: Occupational exposure to mechanical vibration in Poland
and in Member States of the European Union ........................................................ 20
Occupational exposure to mechanical vibration – a physical agent in the working environment –
can cause adverse effects on workers’ health. In order to evaluate workers’ exposure to this agent,
it is necessary to measure vibration at workstations and, if this is justified, to reduce the hazard. This
paper presents a comparison of methods for measuring and evaluating vibration, as well as the
regulations on vibration exposure limit values, which are obligatory in Poland and in Member
States of the European Union.

GLIÑSKI M.: The effectiveness of local exhaust systems .......................................... 24
Current standardisation efforts in the field of evaluating parameters connected with the emission
of airborne pollutants from machinery and devices and assessing the effectiveness of exhausts are
presented. The article discusses methods used so far in Germany and Poland. The results of
measurements of the emission of dust generated during machining using hand-held power tools
and a bench grinder as well as results of testing the effectiveness of dust removal by local exhaust
systems are presented.

MAKLES Z., POŒNIAK M.:  Substances emitted from burning candles ....................... 28
The article presents information on the hazard of excessive illumination of living and public rooms
with burning candles.
When burning, raw materials from which candle products are made emit to the environment dif-
ferent chemical substances harmful to humans. These substances include: soot, benzene, tolu-
ene, aldehydes, sometimes metal oxides and other combinations of substances.
Health protection requires limiting the number of candles burning at the same time to an indispen-
sable minimum.
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