1/2013

ISSN 0137-7043

Indeks 3 5 2 5 4 3

C e n a 10,50 zł (w t y m VAT 5 % ) J

CIOP[AJPIB

W numerze m.in.:
Podstawowe zasady bhp w magazynach - stan prawny
Wartość bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
Propozycje KE w zakresie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG
Okulografia w ocenie ergonomicznej stanowisk pracy
Ewakuacja z budynków - matematyczne modelowanie i badania symulacyjne

llllfi

BP nr 1 (496) styczeń 2013

OS No. 1(496) January 2013

Ochrona pracy w polsko-niemieckim dialogu
Labour protection in the Polish-German dialogue
Jon Rzepecki

II s. okł.

Inter Cars - bezpieczne miejsce pracy
Rozmowa z Łukaszem Wawrzyniakiem, głównym specjalistą ds. bhp i ppoż
Inter Cars - a safe workplace

2

A conversation with Łukasz Wawrzyniak, chief specialist for OSH and firefighting
Dobra praktyka się opłaca
Rozmowa z Kamilą Skorupińską i Grzegorzem Piątkiem z CEMEX Polska Sp. z o.o
Good practises pay off
A conversation with Kamila Skorupińską and Grzegorz Piątek from CEMEX Polska Sp. z o.o.
Podstawowe zasady bhp w magazynach - stan prawny
Basic guidelines of OSH in warehouses - legal status
Borboro Krzyśków
Skłonność pracowników i kadry zarządzającej do ponoszenia kosztów na bezpieczeństwo
i zdrowie w pracy - badania ankietowe
Workers' and managements' willingness-to-pay for OSH - a survey
Małgorzato Pęcitfo, Zofio Pawłowska, Marto Antoniak, Andrzej Grabowski

2

4

7

Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG
European Commission's suggestions on amending Directive 89/686/EEC
Adam Pościk

10

Okulografia w ocenie ergonomicznej stanowisk pracy - przykłady
Eye-tracking in ergonomics workstation assessment - examples
Joanna Kamińska

13

Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych
w monitory ekranowe
Implementation of a European Union directive on OSH at computer workstations: an assessment
Agnieszko Wolsko, Andrzej Nojmiec

16

Matematyczne modelowanie i badania symulacyjne zachowania się ludzi podczas ewakuacji z budynków
The results of mathematical modeling of human behavior during the evacuation from buildings
Robert Kosiński, Andrzej Grabowski
20
Wychowawcza wartość konkursów plastycznych dla dzieci na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
The educational value of children's art competitions on safety and health protection
Morto Derlicka

26

Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych jako użyteczne narzędzie pracy dla służby bhp
Occupational Hazard Data Sheets: a useful tool in OSH
Elżbieta Łostowiecka-Moras, Joanno Bugajska

28

ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
ANSWERING OUR READERS' QUESTIONS
Wiesława Lempska

31

DONIESIENIA Z ZAGRANICY
REPORTS FROM ABROAD

32

nauka i praktyka
2/2013

ISSN 0137-7043

Indeks 352543 Cena 10,50 zł (w tym VAT 5%)

W numerze m.in.:

Odzież do pracy w zimnym środowisku
Bhp w zimnym środowisku pracy
Tkaniny bazaltowe jako materiał do produkcji rękawic ochronnych
Środki ochrony skóry w pracy kosmetyczek
Higiena narządu głosu w pracy nauczycieli

CIOPLAJPIB

BP nr 2 (497) luty 2013

OS No. 2 (497) February 2013

XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków. Od pomysłu do wdrożenia
20th jubilee presentation of inventions. From idea to implementation

lis. okł.

Bezpieczeństwo transportu i ruchu drogowego w badaniach międzynarodowych
Road and traffic safety in international research
Anna Łuczak

2

Niebezpieczny mróz
Dangerous cold
Ko mil Jach

5

Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku - zasady projektowania i doboru
Clothing for work in a cold environment - principles of designing and selection
Anna Marszałek, Grażyna Bartkowiak

8

Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki - badania ankietowe i dermatologiczne
Research on the effectiveness of beauticians' measures of hand skin protection
Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz, Kamila Padlewska
13
Podstawy higieny narządu głosu w pracy nauczycieli i wykładowców
Basic principles of teachers' voice health
Magdaleno Gębska, Alina Wojciechowska, Katarzyna Weber-Nowakowska,
Ewelina Żyżniewska-Banaszak

18

Tkaniny bazaltowe - ocena możliwości zastosowania w rękawicach chroniących przed czynnikami gorącymi
Assessment of basalt fabrics with regard to application in professional gloves designed for protection
against thermal risk
Rafał Hrynyk
22
71. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
71th meeting of the Interdepartmental Commission for Maximum Admissible Concentrations
and Intensities for Agents Harmful to Health in the Working Environment
Jolanta Skowron
OBRADOWAŁA RADA OCHRONY PRACY PRZY SEJMIE RP
Rada Ochrony Pracy w 2012 r. - aktywna i skuteczna.
Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i stres w pracy
LABOUR PROTECTION COUNCIL IN SESSION
Labour protection council in 2012 - active and efficient.
Musculoskeletal load and occupational stress
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
ANSWERING OUR READERS' QUESTIONS
Wiesława Lempska
DONIESIENIA Z ZAGRANICY
REPORTS FROM ABROAD

26

30

31
32

BEZPIECZEŃSTW011
rnfiui
OBARY

,

i praktyka

W numerze m.in.:

Obuwie do użytku zawodowego
- zmiany w normalizacji
Ryzyko raka piersi u kobiet pracujących na zmianie nocnej
Potencjalne narażenie na nanocząstki ditlenku krzemu
podczas rozpylania preparatu
do zabezpieczania lakieru samochodowego
Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku cukrowni
t '* :
/■
'ł.ĘJjrrfi

•

,.¿U 'i-y ><4 /
>

Jt,

i

)1

•«* - / .

:

# '

it

^

^

■
‘Sr-

f-fra s ..

pmWmW ĘĘIę ^¡SlfSliP
¡¡lii
ik ś m
i

'

? In

;

**

’>

r-

:

-

'

<v•C-->

¿ M A ij" ?r v
^
JL- i y - F -■••'i *. V
v
• < 5 ^5 * ‘
iw S is a338»®s£&ite

;•

. .y

';SSA■X " i i i y jś k m f

-

jfj
■'’A1*f

^ ;

•*■iv •*^ ;

BP nr 11 (506) listopad 2013

OS No. 11 (506) November 2013

Stres na plakacie. Pokonkursowa wystawa w CIOP-PIB....................................................................................... II s. okt.
Stress on posters. Post-contest exhibition in CIOP-PIB
Przez innowacje do celu. XVI Konferencja Forum Liderów, G d ań sk............................................................................. 2
Towards goals throughout innovations. The 16th Leaders' Forum conference, Gdańsk
Aktualności z k ra ju ............................................................................................................................................................. 5
Local reports
Bezpieczeństwo pracy i ochrony zdrowia - stały tem at działań
Konferencja „Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie", K raków ...................................................................................6
Occupational safety and health protection - standard activity theme. "Work safety culture" conference, Cracow
Bezpieczeństwo pracy z polskiej i niemieckiej perspektywy. Spotkanie w ramach Polsko-Niemieckiego D ialogu......... 7
Occupational safety from the Polish and German point of view. A meeting as part of the Polish-German Dialogue
Wspólna Niemiecka Strategia BHF> czyli jak efektywnie poprawić system ochrony pracy
Joint-German OSH Strategy as in how to effectively Improve OSH system
Karolina Farin......................................................................................................................................................................8
Zmiany w normalizacji w odniesieniu do obuwia do użytku zawodowego
Changes in the European standards in the field of footw ea^for occupational use
Agnieszka S te fk o .............................................................................................................................................................. 10
Praca na zmianie nocnej a ryzyko raka piersi u kobiet - na podstawie przeglądu literatury i danych IARC
Shiftwork at night as a risk factor for breast cancer based on sources review and IARC data
Agata K a w alec................................................................................................................................................................. 13
Potencjalne narażenie na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania preparatu do zabezpieczania
lakieru samochodowego
Potential exposure to nanoparticles during spraying of preparation for protecting car varnish
Elżbieta Jankowska, Joanna Łukaszewska.....................................................................................................................16
Środowisko cukrowni jako potencjalne źródło zagrożeń mikrobiologicznych
Sugar factory environment as a potential source of microbiological hazards
Małgorzata Kowalska, Ewelina M a tc z a k ......................................................................................................................20
KONSULTACJE. Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (6)
CONSULTANCES. Renewed methods o f marking chemical substances (6)
Ewa G awęda.....................................................................................................................................................................24
Nowe źródła informacji MOP o problematyce ochrony pracy
The latest labour information sources of the International Labour Organization
Barbara Szczepanowska................................................................. *..............................................................................26
Wspomnienie o prof. Zbigniewie W. Engelu ...........................................................* .....................................................29
Prof. Zbigniew Engel recollection
OBRADOWAŁA RADA OCHRONY PRACY PRZY SEJMIE RP
Jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej nad pracownikami....................................................................................30
LABOUR PROTECTION COUNCIL IN SESSION
How does employee health protection system work
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
ANSWERING OUR READERS' QUESTIONS
Wiesława Lem pska...........................................................................................................................................................31
DONIESIENIA Z ZAGRANICY.......................................................................................................................................... 32
REPORTS FROM ABROAD

BEZPIECZEŃSTW012
nauka i praktyka
12/2013 ISSN 0137-7043 Indeks 352543 Cena 10,50 z) (w tym VAT 5%)

W numerze m.in.:

Jak poprawić bezpieczeństwo pracy
w małych firmach budowlanych
Wskaźniki do oceny skuteczności zarządzania bhp
w przedsiębiorstwach
Bakterie z rodzaju Legionella
w wodzie technologicznej na stanowiskach pracy
Chemiczne środki ochrony roślin
a zdrowie dzieci

I

C IO P k P IB

BP nr 12 (507) grudzień 2013

OS No. 12 (507) December 2013

Prezentacja firm nagrodzonych w konkursie „Safety Culture Award":
Bitron Poland Sp. z o.o., Volvo Construction Equipment, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o..................................................................2
Safety Culture Award winning companies presentation
Aktualności z kraju .................................................................................................................................................................................. 6
Local reports
W dobrym zdrowiu do emerytury. Rozmowa z dr Hanną Zieschang, kierowniczką Sekcji Kształtowania Pracy i Demografii w DGUV .... 7
Retiring in good health. An interview with dr. Hanna Zieschang, Work and Demographics Formation Section manager in DGUV
Oliwienie maszynerii. VI Konferencja Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych............................................ 8
Lubricating machines. The 6th Conference on Machines, Tools and Industrial Installations Safety
Propozycje poprawy bezpieczeństwa pracy w małych firmach budowlanych
Proposals of OSH improvement in small construction plants
Andrzej Dąbrowski.................................................................................................................................................................................. 9
Serwis internetowy „Bezpieczniej" poświęcony fizycznym czynnikom szkodliwym środowiska pracy
- na przykładzie bloku tematycznego dotyczącego hałasu
„Bezpieczniej" website devoted to harmful physical agents in work environment - on the example of noise
Leszek M orzyński................................................................................................................................................................................... 14
Zastosowanie wskaźników wynikowych i wiodących do oceny skuteczności zarządzania bhp w przedsiębiorstwach
The use of lagging and leading indicators in OSH management in enterprises
Zofia Pawłowska, Szymon Ordysiński..................................................................................................................................................16
Bakterie z rodzaju Legionella w wodzie technologffeiej na stanowiskach pracy
Bacteria of the genus Legionella present in the processed water at work
Renata Matuszewska, Dorota Maziarka, Bożena Krogulska............................................................................................................ 19
Wpływ chemicznych środków ochrony roślin na zdrowie dzieci
Impact of the use of pesticides on children's health
Bartosz Piechowicz................................................................................................................................................................................ 22
74. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
74th meeting of the Interdepartmental Commission for Maximum Admissible Concentrations
and Intensities for Agents Harmful to Health in the Working Environment
Jolanta Skowron.................................................................................................................................................................................... 25
OBRADOWAŁA RADA OCHRONY PRACY PRZY SEJMIE RP
Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach transportowych. Bezpieczeństwo pracy na kolei......................................................... 28
LABOUR PROTECTION COUNCIL IN SESSION
Occupational Safety and Health in transportation companies. Railroad occupational safety
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
ANSWERING OUR READERS' QUESTIONS
Wiesława Lem pska............................................................................................................................................................................... 30
DONIESIENIA Z ZA G RA N ICY................................................................................................................................................................ 32
REPORTS FROM ABROAD
Relacja z uroczystości wręczenia nagród im. Haliny Krahefskiej oraz wyróżnień i statuetek XX edycji konkursu
„Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"......................................................................................................................... III s. okł.
Halina Krahelska Prize. The 20th edition of the competition of the National Labour Inspectorate
"The employer and safe work"

