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MICHALIK J.S.: System przeciwdzia³ania powa¿nym awariom przemys³owym
� nowe regulacje prawne (2) .................................................................................................  2
W artykule przedstawiono i omówiono rozporz¹dzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej
dotycz¹ce wymagañ, jakie powinien spe³niaæ raport o bezpieczeñstwie oraz wymagañ, jakim powinny
odpowiadaæ wewnêtrzne oraz zewnêtrzne plany operacyjno-ratownicze. Omówione rozporz¹dzenia
ustalaj¹ nowe wymagania, które zastêpuj¹ obowi¹zuj¹ce do dnia 30 czerwca 2003 r.

ANDRZEJEWSKA  A., SZCZECIÑSKA  K.: Obuwie chroni¹ce przed substancjami
chemicznymi i mikroorganizmami � prace nad projektem normy europejskiej ................... 10
Artyku³ prezentuje podstawowe informacje na temat obuwia ochronnego stosowanego do prac z sub-
stancjami chemicznymi. W artykule przedstawiono równie¿ informacje na temat projektu badawczego
realizowanego przez sze�æ europejskich instytucji badawczych, w tym Centralny Instytut Ochrony
Pracy w ramach 5 Programu Ramowego UE polegaj¹cego na opracowaniu normy dla obuwia chro-
ni¹cego przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. W wyniku realizacji prac badawczych
opracowany zosta³ projekt normy europejskiej, który zostanie z³o¿ony w Komitecie Technicznym CEN/
TC 161 do ustanowienia.

WOLSKA  A.: O�wietlenie a wypadki przy pracy .................................................................  13
Wed³ug danych statystycznych niedostateczne o�wietlenie jest w Polsce jednym z czêstszych zagro-
¿eñ wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy i z ka¿dym rokiem wzrasta o oko³o 10%. Jednak w prakty-
ce o�wietlenie jest pomijane jako czynnik ryzyka oraz wypadków przy pracy. Analiza opisów wypad-
ków przy pracy, których po�redni¹ przyczyn¹ by³o niew³a�ciwe o�wietlenie umo¿liwi³a stworzenie czte-
rech ró¿nych modeli drzew zdarzeñ i b³êdów. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e o�wietlenie powinno byæ
uwzglêdnianie jako wa¿ny czynnik przy analizie wypadków przy pracy.

SAULEWICZ  A.: Urz¹dzenia blokuj¹ce sprzê¿one z os³onami. Wyniki analizy
wypadku (2) ......................................................................................................................  16
W pierwszej czê�ci artyku³u omówiono rodzaje urz¹dzeñ blokuj¹cych oraz wymagania dotycz¹ce
doboru urz¹dzeñ blokuj¹cych sprzê¿onych z os³onami, niezale¿nie od rodzaju energii zasilaj¹cej te
urz¹dzenia. W drugiej czê�ci artyku³u przedstawiono wynik analizy wypadku przy pracy, którego jedn¹
z g³ównych przyczyn by³ niew³a�ciwy dobór urz¹dzeñ blokuj¹cych sprzê¿onych z os³onami.

S£OWIKOWSKI  J.: Zastosowanie ergonomii w przedsiêbiorstwie  �  przes³anki
systemowe .......................................................................................................................... 18
W artykule omówiono relacje pojawiaj¹ce siê w strukturze zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w przypadku
stosowania w nim ergonomii. Wykorzystuj¹c podej�cie systemowe zidentyfikowano piêæ takich relacji,
które obejmuj¹: ergonomiczne usprawnianie stanowisk pracy znajduj¹cych siê w eksploatacji, oddzia³y-
wanie na proergonomiczn¹ politykê inwestycyjn¹, kszta³towanie jako�ci ergonomicznej nowopowstaj¹-
cych stanowisk pracy i oprzyrz¹dowania technologicznego, kszta³towanie jako�ci ergonomicznej wyro-
bów oraz badanie i weryfikacja cech ergonomicznych wyrobów w³asnych i konkurencyjnych.

KACZMARSKA   A., MIKULSKI  W. Pomiary ha³asu w pomieszczeniach biurowych ............. 21
Uci¹¿liwo�æ ha³asu w �rodowisku pracy mo¿na zdefiniowaæ jako uczucie niezadowolenia wywo³ane
ha³asem. Ha³as mo¿e byæ przyczyn¹ braku koncentracji, zmieniaæ czujno�æ pracownika oraz zmniej-
szaæ wydajno�æ pracy. Praca umys³owa wymagaj¹ca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy
analityczne wydaj¹ siê byæ szczególnie wra¿liwe na ha³as.
W artykule przedstawiono wyniki badañ ha³asu (w tym infrad�wiêkowego) na stanowiskach pracy
biurowej. przeprowadzonych w instytutach badawczych, bibliotece, bankach i biurach w ró¿nych okre-
sach roku i dnia pracy. Uwzglêdniono du¿¹ liczbê �róde³ zewnêtrznych, jak: system wentylacyjny,
dzia³alno�æ w budynku biurowym, ha³as uliczny.

MICHALIK  J.S.: A system of major industrial accident control � new law regulations (2) ......  2
The provisions of the ordinances of the Minister of Economy, Labour and Social Policy have
been presented and discussed. These ordinances introduce new requirements, which repla-
ce those valid until 30th June 2003. They concern the requirements of the Polish system of
major industrial accident control for safety reports and the requirements for internal and external
emergency plans.

ANDRZEJEWSKA  A., SZCZECIÑSKA  K.: Footwear protecting against chemicals
and micro-organisms � work on a draft European standard ............................................... 10
This article presents basic information on protective footwear used by workers exposed to chemicals.
It also presents general information concerning a project realized within the 5th Framework Program-
me of the EU, the aim of which is to work out a standard for footwear protecting against chemicals and
micro-organisms. This research has resulted in a draft European standard, which will be submitted to
the CEN/TC 161 Technical Committee for acceptance.

WOLSKA   A.: Lighting and occupational accidents ............................................................  13
Inadequate lighting is one of the most frequent hazards at workstands and the number of new disclo-
sed hazards related to this factor steadily increases (by about 10%) in Poland every year. However,
practice shows that lighting is ignored as an occupational risk and accident factor. An analysis of the
descriptions of accidents indirectly caused by inadequate lighting has made it possible to derive four
different event and fault trees. The results show that lighting should be considered as an important
indirect factor in occupational accidents.

SAULEWICZ   A.: Interlocking devices associated with guards. Results of  investigation
of an accident  (2) ..............................................................................................................  16
The first part of the paper presents typical forms and requirements for selection � independent of the
nature of the energy source � of interlocking devices associated with guards. The second part of the
paper presents the results of  investigation of an accident caused, most of all, by neglecting the princi-
ples of selection of interlocking devices associated with guards.

S£OWIKOWSKI   J.: Ergonomics management in the enterprise � a systemic approach ..... 18
This paper presents systemic relations between ergonomics activity and an enterprise management
system. A systemic approach was used to identify five relations: ergonomics improvement of worksta-
tions, pro-ergonomic investment policy, ergonomics design of new workstations and work equipment,
ergonomics design of products and ergonomic testing and verification of one�s own and competitive
products.

KACZMARSKA   A., MIKULSKI  W.: Noise measurment in offices ......................................  21
Noise annoyance in the working environment can be defined as a feeling of displeasure evoked by
noise. Noise can distract and it can also affect psychophysiological reactions. Noise can change an
individual�s alertness and it can decrease work efficiency. Performance of monotonous tasks is not
always decreased by noise. Mental activities involving concentration, information gathering and analy-
tical processes appear to be particularly sensitive to noise. The specific effects very much depend on
the type of noise, its duration and the occupation.
This paper presents results of investigations of noise (including low-frequency noise) at office workpla-
ces. Those workplaces can be found in research institutes, banks, libraries, and in public administration
offices. The investigation was carried out at different times of the year and of the working day and
included a great number of external noise sources, which interfere with office work such as ventilation
systems, activities in the office building, road traffic noise.


