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ROCZNY SPIS TREŚCI 

MIESIĘCZNIKA BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA 2018 

 
WIBROAKUSTYKA 
System aktywnej redukcji hałasu do zastosowania w hełmach strażackich – propozycja 
rozwiązania………………………………………………..….………………………nr 3, s. 11 
Narażenie na hałas podczas meczu piłkarskiego….….….……………………………..nr 6, s. 8 
Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z 
zastosowaniem techniki ambisonicznej…………………………………………………...nr 10, s. 24 
Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, 
oświetlenia i mikroklimatu............................................................................................................ 
nr 12, s. – do zaplanowania podczas kolegium redakcyjnego w Grudniu 
Narażenie na drgania i hałas podróżujących w zależności od rodzaju środka transportu – 
wyniki badań własnych…………………………………………………………………………. 
nr 12, s. – do zaplanowania podczas kolegium redakcyjnego w Grudniu 
 
TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA 
Nowe wymagania norm do oceny parametrów drabin przeznaczonych do użytkowania w 
różnych warunkach.……………………….…………………………………………..nr 1, s.13 
Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego…………………………………………………………………………….nr 4, s. 21 
Problemy związane z rozpoznawaniem barw świateł sygnalizacyjnych…………..…nr 6, s. 12 
Analiza przyczyn i konsekwencji wypadków przy pracy ratowników Państwowej Straży 
Pożarnej w latach 2010 – 2016……………………………………………….....……nr 7, s. 16 
Upadki z wysokości na placu budowy wynikające z nieprawidłowego stosowania środków 
ochrony zbiorowej…..nr 12, s. – do zaplanowania podczas kolegium redakcyjnego w Grudniu 
 
CZYNNIKI CHEMICZNE 
Parametry użytkowe filtrów powietrza w ogólnej wentylacji i klimatyzacji………....nr 6, s. 16 
 
ERGONOMIA 
Uwarunkowania gotowości do kontynuowania pracy w wieku emerytalnym………..nr 1, s. 22 
Stres w pracy personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej – przegląd 
badań……………………….……………………….….……………………..………..nr 2, s. 6 
Zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym……….………..nr 2, s. 16 
Samoocena zdrowia oraz dbałości o nie aktywnych zawodowo mężczyzn – wstępne wyniki 
badań…………..…………………………………..….………………………………nr 3, s. 20 
Sposoby utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków – wyniki badań 
własnych…………………………………………………………...…………………...nr 5, s. 8 
Mózg po godzinach: wpływ pracy zmianowej na funkcjonowanie poznawcze 
pracowników…………………………………………………….……………………nr 8, s. 16 
Lęk i stres – jak radzą sobie z nimi policjanci? Wyniki badań własnych…….……....nr 9, s. 18 
Ergonomia pracy a schorzenia narządu ruchu wśród lekarzy stomatologów………...nr 9, s. 22 
Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan 
pracowników…………………………………………………………………………nr 10, s.15 
Ocena wiedzy pielęgniarek bloku operacyjnego w zakresie ochrony radiologicznej – wyniki 
badań własnych w wybranej placówce..……………………………………..…….. nr 11, s. 10 
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Ocena położenia przedramion i nadgarstków w trakcie wykonywania czynności zawodowych 
przez higienistkę stomatologiczną…………………………………………………..nr 11, s. 20 
 

  
BIOELEKTROMAGNETYZM 
Stacjonarne urządzenia komputerowe – rozpoznanie i ocena pola elektromagnetycznego w 
przestrzeni pracy……………………………………………………………………...nr 8, s. 21 
 
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z 
wysokości………………………………………………..….………………………….nr 3, s.  
Ocena właściwości ochronnych wkładek antyprzebiciowych w obuwiu…….............nr 4, s. 12 
Ubranie specjalne dla strażaków – wymagania normatywne i badania własne...…….nr 5, s. 11 
Wymagania prawne dotyczące akcesoriów odblaskowych stosowanych przez 
pieszych………………………………………………………………………….…....nr 6, s. 22 
Kaski sportowo-rekreacyjne – konstrukcja i wymagania norm………………………..nr 8, s. 8 
Wymagania funkcjonalne wobec inteligentnej odzieży dla ratowników górskich…...nr 8, s. 12 
Półmaski filtrujące do ochrony przed smogiem………………….….…………………nr 9, s. 8 
Preferencje strażaków w odniesieniu do odzieży spodniej…….….……………….....nr 9, s. 14 
 
ZARZĄDZANIE I EKONOMIA 
Modelowanie systemów zarządzania bhp z wykorzystaniem metody rozmytych map 
kognitywnych i wskaźników wiodących….……………………….…..………….….nr 2, s. 11 
Antycypowanie szans i zagrożeń w rezylientnym systemie zarządzania bezpieczeństwem i 
higieną pracy………………..……………………………..….………………………..nr 3, s. 8 
Zaangażowanie w pracę jako czynnik zmniejszający ryzyko stresu zawodowego......nr 4, s. 16 
Praca mobilna oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych…...……….nr 5, s. 22 
Zarządzanie pozycjonowaniem osób  niepełnosprawnych słuchowo w organizacji….nr 10, s.9 
Formy zatrudnienia a postawy wobec pracy na przykładzie badanych przedsiębiorstw 
budowlanych……………………………………….…………………….………..…nr 10, s.12 
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce……….nr 10, s. 18 
Pracujący, ale biedni. Wybrane aspekty zjawiska „biednych pracujących” w Europie – analiza 
taksonomiczna……………………………………………………………………….nr 11, s. 23 
Warunki pracy w Polsce i Europie – przegląd wyników badań europejskich…………............... 
nr 12, s. – do zaplanowania podczas kolegium redakcyjnego w Grudniu 
 
PRAWO I EDUKACJA 
Zmiany w przepisach.……………………….……………………….…………….nr 1-12, s.30 
Uznawanie kwalifikacji nabytych w Unii Europejskiej do wykonywania w Polsce zawodów 
regulowanych w dziedzinie bhp…………...………………………..….……………..nr 3, s. 16 
Uczenie się pracowników starszych – raport wstępny z badań…...………………….nr 5, s. 16 
Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej…………………………...…………………….nr 7, s. 6 
Motywy podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu bhp oraz 
doświadczenia edukacyjne absolwentów…………………………...…………….......nr 7, s. 10 
Sytuacja osób  niepełnosprawnych na polskim rynku pracy i jej determinanty………nr 10, s.6 
Rola pielęgniarki służby medycyny pracy…………………………………………..nr 11, s. 15 
Perspektywa cyklu życia i starzenie się pracowników w aspekcie polityki 
publicznej…………...nr 12, s. – do zaplanowania podczas kolegium redakcyjnego w Grudniu 
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CZYNNIKI BIOLOGICZNE 
Szkodliwe czynniki biologiczne – ocena ryzyka zawodowego.………………….…..nr 1, s. 8 
Zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów w środkach smarnych………nr 1, s. 18 
Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy zakładów przemysłu 
mleczarskiego……………………………………………………………….................nr 4, s. 8 
 
INFORMTYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE 
Źródła informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w bibliotekach – na przykładzie zasobów 
biblioteki CIOP-PIB……………………………………………..……........................nr 7, s. 21 
 
WYDARZENIA, RELACJE 
Doniesienia z zagranicy – numery 1-12 – na s. 32-33. 
Aktualności z kraju …………………………………………...…………….……....nr 1-12, s.2 
Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Przeciwdziałanie poważnym awariom 
przemysłowym ..….………………………………….……………………………….nr 2, s. 28 
Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Działania WUG i UDT na rzecz 
skutecznej kontroli i prewencji .…………………………….………………………. nr 3, s. 28 
 Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Współdziałanie dla bezpieczeństwa 
.…………………………….…………..……………………………………………...nr 4, s. 28 
Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Główny inspektor pracy podsumował 2017 
rok ……….………..………….…………….…………………………………...……nr 7, s. 28 
Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Czynniki rakotwórcze i mutagenne – 
problem ogólnospołeczny ………….……………………….………………………..nr 8, s. 26 
Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Umowy cywilnoprawne pod lupą 
PIP………………………..………………….………………………………………..nr 9, s. 28 
Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Paszport do pracy …………….nr 10, s. 28 
Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 
2019 r. bez tajemnic ………………………………………………………………...nr 11, s. 28 
Niebezpieczne chemikalia. Konferencja „Substancje rakotwórcze w miejscu 
pracy”…………………………………………………………………………………nr 10, s. 3 
II Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP………….… nr 10, s. 4 
Dyskusja o bezpiecznym przemyśle. Konferencja Safety Automation………………..nr 1, s. 3 
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy – rozstrzygnięcie 45. Edycji..........nr 1, s. 4 
XXIV Plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera”.  Zawód inżynierski – sztuka kierowania siłami 
natury na pożytek człowieka…………………………………………………………...nr 3, s. 3 
Forum Zdrowie Pracownika………………………………………………………nr 4, II s. okł. 
Być narodowi użytecznym. XXIV Giełda Wynalazków oraz Wynalazczyni 2017..….nr 4, s. 6 
Troszczmy się o zdrowie i bezpieczeństwo młodych pracowników nie tylko 28 kwietnia. 
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych / 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy……………………. .nr 4, s. 26 
Substancje niebezpieczne pod kontrolą  – europejska kampania informacyjna 2018-
2019……………………………..……………………………………………………nr 4, s. 27 
Wiekowa polityka społeczna. Konferencja w MRPiPS, Warszawa………………nr 5, II s. okł. 
Targi, targi i po SAWO. 24-26 kwietnia 2018, Poznań ……………………………….nr 5, s. 3 
Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2018  –  „Sięgnij po sukces”, 11 maja 2018…….nr 5, s. 7 
Elektromobilność na horyzoncie. V Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, 
technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa publicznego”….………………nr 6, s. 3 
Za czynienie pracy bezpieczną – statuetka pro labore securo.………………………….nr 7, II s. Okł. 

Ogólnopolska kampania społeczna 2018 r. Pn. „praca odmładza”  ….………………….nr 8, sII s. Okł. 
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XXVII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „Biuro” – wyniki.…….……nr 8, s. 3 
6. konferencja sieci EUROSHNET „Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – innowacyjne 
produkty i miejsca pracy”. Drezno 12-14 czerwca 2019 r. ……………………………nr 8, s. 7 
Konkurs na film animowany rozstrzygnięty. Zrównoważeni żyją lepiej..………..nr 9, II s. okł. 
Odznaczenia państwowe dla CIOP-PIB i jego pracowników………………..….nr 11, II s. okł. 
Ekstraklasa bezpieczeństwa. XXI konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, 5-.11.2018, 
Wrocław ……………………………………………………………………………...nr 11, s. 3 
Konkurs plastyczny dla uczniów pt. „Moje bezpieczne miejsce nauki”.………..……nr 11, s. 5 
Wszechobecny azbest – jak go bezpiecznie usuwać. Konferencja, 10.10.2018, 
Wrocław………………………………………………………………………………nr 11, s. 6 
Ta wspaniała, niebezpieczna chemia. Konferencja, 23.10.2018, Łódź....……………nr 11, s. 8 
 
PUBLICYSTYKA 
Zapiski latte……………………….……………………….……....….....………....nr 1-12, s.29 
Kto choruje, kto symuluje – skuteczne zarządzanie poziomem absencji chorobowej w 
firmie………………………………………………………………………………….nr 1, s. 26 
Energetyczny umysł……………………………………………………………………nr 2, s. 3 
Na drodze do bezpieczeństwa………………………………………………………….nr 2, s. 4 
Serwis BEZPIECZNIEJ – kompendium wiedzy wspomagające profilaktykę zagrożeń 
fizycznych środowiska pracy…………..……………………………………………..nr 2, s. 24 
Ponura rzeczywistość na polskich budowach.…………………………………………nr 3, s. 4 
Na bezpiecznym torze. Trakcja PRKiI – członek Forum Liderów Bezpiecznej 
Pracy……………………………………………………………………………………nr 3, s. 3 
Dopóki piłka w grze………...………………………………………………………….nr 6, s. 4 
Media społecznościowe i ich wykorzystanie do promocji bezpieczeństwa pracy……nr 6, s. 25 
Konkurs z piękną kartą (historii)…………...…………………………………………nr 6, s.28 
Zdrowa dieta to nie cud. Rozmowa z dr Ewą Chojnowską, ekspertem merytorycznym w 
firmie „Human Power”………………...….………………………………………...…nr 7, s. 4 
Recepta na bezpieczeństwo. Dobre praktyki w GlaxoSmithKline ……………………nr 8, s. 4 
Inteligentna produkcja w fazie 4.0 …………………………………………………...nr 8, s. 24 
Coraz mniej powietrza w powietrzu. Rozmowa z Emilią Piotrowską, doktorantką w Kolegium 
Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej………………………………nr 9, s. 3 
Smog a zdrowie –  Niemcy chcą poprawić jakość powietrza  ………………………...nr 9, s. 4 
Plan na kapitał……………………………………………………………..…………...nr 9, s. 6   
 
KONSULTACJE 
Odpowiadamy na pytania czytelników – Wiesława Lempska………………….…nr 1-12, s. 31 
87. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i 
Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy……….……..…nr 1, s. 6 
88. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i 
Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy……….…...…..nr 7, s. 26 
89. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i 
Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy…….………...nr 10, s. 21   

 


