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ŻYWIOŁY PRACY
Dawno, dawno temu, kiedy nie byłe jeszcze Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
– Państwowego Instytutu Badawczego,
światem rządziły cztery żywioły. Ziemia,
Woda, Ogień i Powietrze. Sporo zmieniło
się od tego czasu w środowisku pracy. Tradycyjne żywioły nie straciły na znaczeniu,
ale pojawiły się nowe. Odpowiedzią na te
wyzwania jest współczesna struktura i program działalności Instytutu.
Wasz Kurier Ilustrowany włącza się
w obchody 70-lecia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Początki polskich tradycji naukowej ochrony pracy i korzenie

TEMAT
numeru

W TYM NUMERZE:

Instytutu sięgają jeszcze głębiej. Do lat
trzydziestych XX wieku, kiedy za sprawą
wiedzy, wyobraźni, wrażliwości społecznej
i dobrej woli grupy ludzi pod kierunkiem
inżyniera Andrzeja Mazurkiewicza powstała Wzorcownia Urządzeń Ochronnych i Poradnia Bezpieczeństwa Pracy przy Muzeum
Techniki i Przemysłu w Warszawie.

ŻYWIOŁY PRACY
Temat numeru:
CO DAJE WZORCOWNIA
ISTOTA INSTYTUTU
7 elementów

Od przypomnienia Wzorcowni rozpoczynamy piąte wydanie Kuriera. Jak zawsze
w poszukiwaniu źródeł i tradycji. W dialogu z pracami laureatów konkursu O!ZNAKI
PRACY, które tu i teraz są komentarzem
współczesnych żywiołów pracy.

Wyniki III edycji konkursu
70 lat! Fotograficzna historia
Instytutu Ochrony Pracy

C O DA J E

W Z O R C OW N I A

INŻ. ANDRZEJ MAZURKIEWICZ „Bezpieczeństwo pracy i muzealnictwo techniczne”

(…) Nikt chyba już dziś nie wątpi, że ani
rozwój techniki nie może być sztuką dla sztuki,
ani maszyna nie może uczynić człowieka swym
niewolnikiem. Przeciwnie, powinna ułatwić
i uprzyjemnić życie całemu społeczeństwu,
a człowiekowi pracującemu zapewnić znośne
warunki pracy w jego warsztacie.
Nie zawsze jednak tak myślano. Niezwykły rozkwit techniki w ciągu XIX wieku, który
przyczynił się do powstania nowoczesnego
przemysłu, zaskoczył ludzkość tak dalece,
że przez długi okres czasu kult dla maszyny
zepchnął na dalszy plan rolę człowieka w produkcji — i wiele lat upłynęło, zanim stosunek
ten, dzięki usiłowaniom ideowców, został
odwrócony. Wynikiem tej akcji jest zjawisko,
które dziś stwierdzamy coraz powszechniej,
iż przedsiębiorca, nawet najściślej kalkulujący,
zdaje sobie sprawę, że poprawa warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy, leży bezpośrednio w interesie polepszenia samej produkcji. (…)
W każdej dziedzinie pracy ludzkiej, a więc
i w dziale wytwarzania zabezpieczeń, nie trudno rozróżnić wartościową produkcję od partactwa: obok osłon odpowiadających celowi,
wykonanych z solidnych materiałów i ze znajomością rzeczy, istnieją wytwory, wprawdzie
tańsze, lecz jedynie pozornie dające osłonę.
Jeżeli można ostatecznie cierpieć partactwo
w dziedzinie wytwórczości przedmiotów codziennego użytku, to tego rodzaju tolerancja
w stosunku do niektórych osłon, mogłaby
być wręcz zbrodnicza. Jakąż wartość na przykład mają dla spawacza elektrycznego „okulary ochronne” z kolorowych szkiełek, które
nie zatrzymują najbardziej niebezpiecznych,

a niewidzialnych promieni łuku elektrycznego? Wprowadzają go jedynie w błąd, okłamują, narażając na utratę wzroku. Lepiej w takim
razie, aby ich wcale nie używano. Żadna instytucja oddana bezpieczeństwu pracy takiego
partactwa tolerować nie może. Stąd wynika
dla wzorcowni konieczność ustalenia „znaku
jakości” przynajmniej dla pewnych osłon, nad
czym kontrolę przeprowadzałaby ta organizacja pod nadzorem publicznym. (…)
Trudność tkwi również w tym, że zagadnienie bezpieczeństwa pracy dotyczy wszystkich działów zatrudnienia, począwszy od hut
i wielkiego przemysłu metalowego, a kończąc
na drobnych zakładach spożywczych i chałupnictwie. Zagadnienia te dotyczą zarówno pras
do metali, jak pił tarczowych, autoklawów
przemysłowych, młocarń i sieczkarń.

Andrzej
Mazurkiewicz

Aby poradnictwo było skuteczne, doradca
musi znać urządzenie równie dobrze, jak jego
konstruktor i użytkownik, a ponadto uwzględniać wszystkie czynniki bezpieczeństwa pracy.
Poradnictwo musi być obiektywne, oparte na
wskazaniach technicznej wiedzy i praktyki, bez
dodatków stronniczości i zbytecznego reklamiarstwa. Często zagadnienia bezpieczeństwa
pracy łączą się z problemami techniczno-organizacyjnymi, w których niejednokrotnie tkwi
główne źródło wypadków przy pracy. Zazębiają się one tak dalece o metody produkcji, że
nie można wpływać na ich zmianę bez opinii
fachowego, a możliwie bezstronnego organu,
jakim są organizacje techniczne. (…)
Cytowane fragmenty pochodzą z publikacji „Wzorcownia
Urządzeń Ochronnych i Poradnia Bezpieczeństwa Pracy
przy Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, ul. Tamka 1”, Warszawa 1938. Wykorzystano fragmenty artykułu
A. Mazurkiewicza „Bezpieczeństwo pracy i muzealnictwo
techniczne” oraz opracowania „Co daje Wzorcownia”.

(1893 – 1968)

A. Mazurkiewicz /w środku/, dyrektor
Wzorcowi, a następnie pierwszy dyrektor
naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
Genewa 1950, źródło: archiwum CIOP-PIB

- inżynier chemik, pionier naukowej organizacji bezpieczeństwa pracy w Polsce. Był jednym z trzech synów lekarzachirurga Dionizego, powstańca z 1863
roku, oraz Marii z Jasieńczyk-Jabłońskich. W 1931 roku
wziął udział w utworzeniu Instytutu Spraw Społecznych, który m. in. zajmował się problemami ochrony
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. W 1937 roku zainicjował powołanie przy Muzeum Techniki i Przemysłu Wzorcowni
Urządzeń Ochronnych i Poradni Bezpieczeństwa Pracy. Po stworzeniu w kwietniu 1950 roku, w oparciu
o Wzorcownię, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
został dyrektorem naukowym Instytutu.
Żródło: Internetowy Polski Słownik Biograficzny
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Dyrektorzy Instytutu

Dziękując naszym poprzednikom, życzę czytelnikom Kuriera, żeby za sprawą badań i działań CIOP-PIB świat
ich pracy stawał się każdego dnia coraz lepszy. Szczególne podziękowania składam wszystkim pracownikom
Centralnego Instytutu Ochorny Pracy, którzy swoim codziennym wysiłkiem, odpowiedzialnością i wiedzą
tworzą naszą orkiestrę.

Stanisław Frankiewicz
/ 01.11.1964 - 12.04.1969 /

mgr

Lech Kochański

/ 1969 - 06.10.1974 - p.o. dyrektora /

doc. dr inż.

Stanisław Dąbrowski

/ 07.10.1974 - 14.11.1974 - p.o. dyrektora /
/ 15.11.1974 - 23.07.1989 /

prof. dr hab. n. med.

Danuta Koradecka
/ 12.09.1989 - obecnie /

od 1989

prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka
Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
– Państwowego Instytutu Badawczego
Przewodnicząca Jury konkurs O!ZNAKI PRACY

dr inż.

1974-89

70 lat historii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy skłania również do myślenia o przyszłości i możliwościach
jakie otwierają się przed nami za sprawą nowych wizji i laboratoriów, metod i koncepcji. Środowisko pracy
zmienia się niemal z dnia na dzień. Bezpieczeństwo pracy to stan umysłu i postawa wobec tak szybko zmieniającego się świata. Postawa oparta o wiedzę, umiejętności, tradycje, innowacje, a także pasję, bez której nie
byłyby możliwe dokonania obecnie i w przeszłości.

/ 01.07.1950 - 09.08.1964 /

1969-74

Jesteśmy winni ogromny szacunek wszystkim, często bezimiennym, twórcom i propagatorom idei tworzenia warunków pracy na miarę potrzeb i możliwości człowieka
i zachowania jego dobrostanu. W zgodzie ze zmieniającym się światem pracy. Jesteśmy
ich spadkobiercami.

Ludwik Taniewski

1964-69

Jubileusz jest też okazją przypomnienia ludzi, którzy tę tradycję tworzyli. Wzorcownia
Urządzeń Ochronnych i Poradnia Bezpieczeństwa Pracy przy Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, która powstała w latach 30. XX wieku, a której jednym z twórców
był inż. Andrzej Mazurkiewicz, późniejszy dyrektor naukowy Centralnego Instytutu Pracy, była na tamte czasy projektem nie tylko odważnym, ale też przemyślanym.

prof. inż.

1950-64

Jubileusz Instytutu jest szczególną okazją, żeby sięgnąć do źródeł naszej misji, przyjrzeć
się naszej historii. Nie tylko z perspektywy instytucji, które tę historię tworzyły, ale również tradycji polskiej myśli naukowego podejścia do zagadnień związanych z szeroko
rozumianym bezpieczeństwem pracy.

ISTOTA INSTYTUTU / element 1
ZAKŁAD TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA
Zajmujemy się zagrożeniami mechanicznymi, elektrycznymi i promieniowaniem optycznym oraz opracowujemy
metody oceny i redukcji ryzyka zawodowego związanego
z tymi zagrożeniami.

Wykorzystujemy zaawansowane techniki komputerowe
m. in. wizualizacje zagrożeń, rzeczywistość wirtualną
do projektowania stanowisk pracy i maszyn, symulacje,
aplikacje szkoleniowe, numeryczną rekonstrukcję wypadków.
Fot. Marek Pabis. Laboratorium rzeczywistości wirtualnej CIOP-PIB, Warszawa
2015, źródło: archiwum CIOP-PIB

Światło
Potocznie nazywa się tak widzialną część promieniowania elektromagnetycznego, czyli promieniowanie widzialne odbierane przez siatkówkę oka ludzkiego.
(...) W naukach ścisłych używa się określenia promieniowanie optyczne. Jest to promieniowanie podlegające prawom optyki geometrycznej oraz falowej. Przyjmuje się, że promieniowanie optyczne obejmuje zakres fal elektromagnetycznych o długości od 100 nm do 1 mm,
podzielony na trzy zakresy: podczerwień, światło widzialne i ultrafiolet. Wszystkie te zakresy można obserwować i mierzyć, używając
podobnego zestawu przyrządów, a wyniki tych badań można opracowywać, stosując te same prawa fizyki.
Źródło: Wikipedia

Przemysław Konefał, zdjęcie z cyklu Żabson / Sztuka tworzy się nocą, O!ZNAKI PRACY 2018

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 16

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1938, nr 328

ZYGZAKI.

Wiatr halny na
Kasprowym Wierchu.

Nareszcie jasno.

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
co to będzie, co to będzie?”
Nie ma w tych słowach żadnej przesady, bo rzeczywiście
w Krakowie przez dwa dni było ciemno, że oko wykol. Nie
świeciła się żadna latarnia, okna zapuszczone, sklepy, jakby zabite deskami, a po ulicach ludzie poruszali się powoli,
połyskując latarkami elektrycznemi. Było bowiem ostre pogotowie przeciwlotnicze. Nieprzyjacielskie eskadry mogą
w każdej chwili obrzucić miasto bombami. Co kilka godzin
przeciągły ryk syren oznajmiał strwożonym mieszkańcom,
że od Zachodu nadlatuje eskadra nieprzyjacielska z odpowiednim zapasem bomb gazowych i burzących.
Żyło się więc po ciemku i po omacku. Zupełnie, jakbyśmy nagle cofnęli się o 150 lat wstecz, kiedy to ani
w Krakowie, ani w Warszawie, ani nawet w Paryżu nie było
jeszcze latarń ulicznych i trzeba było nielada odwagi, aby
wieczorem wyruszyć na miasto, gdzieś w odleglejsze uliczki, pełne opryszków i mętów. I pomyśleć, że ludzie w takich
warunkach żyli przez setki lat i ani im przez myśl nie przeszło, że przyjdą kiedyś czasy, gdy elektryka zwycięży noc,
a neony będą oświetlać oczy. (…)

Surowe kary winny być stosowane w stosunku do osób,
które korzystając z ciemności w czasie alarmu, kradną
i plądrują. I tak np. chłopi, którzy we wtorek przyjechali do
Krakowa na jarmark, ponieśli duże koszty, gdyż wiele osób,
chwyciwszy co się dało z ich wozów, pouciekało potem do
bram.

(KD). W ub. Poniedziałek, w czasie szalejącego w i a t r u
h a l n e g o n a d T a t r a m i, który powstał wskutek utworzenia
się depresji barometrycznej nad Szwajcarią i Anglją i poczynił
olbrzymie spustoszenia w drzewostanie w tatrach i Zakopanem,
na specjalną uwagę zasługuje spełnianie obowiązków przez meteorologa-obserwatora na Kasprowym Wierchu, p. Maślanki.

Najwięcej narzekali kupcy. Obroty ich bowiem zmniejszyły się do jednej czwartej.

Wskutek niebywałej siły wiatru halnego, którego prędkość
dochodziła w ciągu poniedziałku do 56 m na sek., czyli ponad
200 km na godzinę, rura wiatromierza została oblodzona śniegiem, co uniemożliwiało funkcjonowanie tego przyrządu.

- Jeszcze kilka takich dni, żaliła mi się handlarka owoców,
a trzeba będzie ogłosić „bankrot”.
Ale na ogół rozumiano, że przeszkolenie przeciwlotnicze
jest konieczne. (…)
A kiedy nareszcie ćwiczenia skończyły się, kiedy na ulicach zrobiło się jasno, kiedy w mieszkaniach zapłonęły żarówki, ludziom jakby urosły skrzydła. Nawet najwięksi śledziennicy zaczęli się uśmiechać sami do siebie, dziwić się,
że dotychczas tak mało zwracali uwagi na dobrodziejstwo
światła i swobodnego spacerowania po ulicach oświetlonych.
Jan Lankau

Obserwator p. Maślanka, nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwo, kilkakrotnie musiał wspinać się po oblodzonej
konstrukcji żelaznej na szczyt obserwatorium, gdzie mieści się
wiatromierz i tam wśród szalejącego wichru i zacinania lodem
w oczy, oczyszczał rurę z t. zw. szadzi, tj. osadu śnieżnego, przyczem narażony był każdej chwili na spadnięcie z oblodzonych
trawersów stalowych.
O sile wiatru na Kasprowym Wierchu świadczy fakt, że w czasie otwierania drzwi na górnej rotundzie obserwatorium, wiatr
wyrwał je z zawiasów i z trudem zdołano utrzymać je przed
runięciem.
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Radjo Polskie pozyskało miljon abonentów.

dokonany, a należy mieć nadzieje, że w k r ó t c e
u z y s k a m y d a l s z e, j e s z c z e l e p s z e
r e z u l t a t y.

Po tę ż n a d ź w i g n i a

Miljonowy radjoabonent — to zjawisko
niecodzienne, które zmusza do refleksji nad
radjem

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 16

podniesienia kulturalnego
najszerszych mas.
KRAKÓW, 15 stycznia.

Radjofonizacja Polski biegła siedmiomilowemi butami naprzód. Jeszcze w r. 1928 liczba
radjoabonentów wynosiła 100 tys. Jeszcze 5
lat temu byto ich 300 tys., dziś Polskie Radjo
świeci s u k c e s p o z y s k a n i a m i l i o n ow e g o a b o n e n t a.
Jeśli do jednego odbiornika zastosujemy
mnożnik 7 — co w uwzględnieniu świetlic,
klubów, szkół, szpitali, kawiarń jest ostrożnym
szacunkiem — dojdziemy do przekonania, że
conajmniej 7 miljonów ludzi, a więc 1/5 część
ludności znajduje się już w zasięgu radja.
W tym stanie rzeczy sfery wojskowe muszą uznać Polskie Radio jako ważny czynnik
mobilizacyjny, a sfery gospodarcze i kulturalne jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego i kulturalnego.
W zakresie radjofonizacji Polska nie pozostaje wcale na jednem z dalszych miejsc.
Zajmuje ósme miejsce w Europie i to
przed Włochami. Liczba radjoabonentów we
Włoczech wynosi około 800 tys., a Włochy są
państwem 43-miljonowem. W Rumunji liczba
radjoabonentów wy nosi 216 tys - w Jugosławii — 154 tys.
Oczywiście, daleko nam jeszcze do radjofonizacji na miarę angielską, francuską,
niemiecką. Ale duży krok naprzód został

jako czynnikiem dźwignięcia
Polski wzwyż.
Nie brak i dziś takich, którzy na radjo spoglądają z pogardą, jako czynnik mechanizacji
i niwelacji kultury. To instrument mechaniczny, który ma z racji swej istoty spłycać, uniformować i niwelować naszą kulturę.
Nie przeczymy, że radjo jest potężnym instrumentem, który jak każdy instrument może
być nadużywany. Można go nadużywać dla
celów propagandy. Można na przykład dziennie przez 5 godzin z rzędu nadużywać cierpliwości słuchacza propagandą totalistyczną,
propagandą o tej czy innej barwie. „Spreparowanemu” w ten sposób radjoabonentowi
można w końcu wmówić i… Marsjan, przed
którymi uciekać będzie w popłochu.

(...) Zarzut niwelacji kultury specjalnie
w Polsce nie może mieć zastosowania —
gdzie dystans kulturalny i cywilizacyjny pomiędzy klasami oświeconemi a ludem jest tak
bardzo wielki. Szczyty w Polsce są bardzo wysokie, ale przeciętny poziom jest bardzo niski.

I chodzi przede wszystkiem
o podniesienie tego przeciętnego
pozioma.
(...) Milionowy abonent nakłada na Polskie Radjo nowe ogromne obowiązki, z których, mamy nadzieję Polskie Radjo zdoła się
wywiązać.
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Genjusz ludzki dociera
do niezbadanych sfer
wszechświata.
Kraków, 16 września.
Przed niedawnym jeszcze czasem w szerokich sferach naukowych uśmiechano się
pobłażliwie na wiadomość, że pewien handlarz sardynek w południowej Francji, Portugalczyk, nazwiskiem Dina, zakochawszy się
na stare lata nie w żadnej gwieździe ekranu,
ale w jednej z jaśniejszych na firmamencie
wszechświata, Syrjuszu, poświęcił dwa miljony dolarów na wybudowanie obserwatorium
astronomicznego, wyposażonego w przyrządy o niebywałej wielkości i sile, mające nam
zdradzić tajemnice niezbadanych do tej pory
planet.
I oto dzisiaj, gdy jego nieprawdopodobne
wprost plany zaczynają się realizować, nazwisko Diny obiega szpalty wszystkich dzienników całego świata.
Na granicy szwajcarsko-francuskiej, na
górze Saleve, buduje się w pospiesznym tempie obserwatorium astronomiczne, pałac pełen cudownych zwierciadeł, na których kryształowych powierzchniach ujrzymy wreszcie
prawdziwe oblicze tajemniczych światów.
(…)
Tym olbrzymim zwierciadłom będzie
musiał księżyc zdradzić swoje najskrytsze tajemnice. Jeżeli pozostały jakiekolwiek ślady

zamierzchłej kultury wymarłego świata na
księżycu, czy to regulowane łożysko wyschniętej rzeki lub wytknięta ulica – zbada
dokładnie zwierciadło Dina. (…)
Teleskop Diny rozwiąże też nareszcie zagadkę Marsa. Nareszcie dowiemy się, czy owe
olbrzymie kanały, te przypuszczalne arcydzieła techniczne marsjańskich inżynierów są rzeczywiście monumentalnymi dziełami wiedzy
i nauki, a nie złudzeniami optycznemi, igraszką świetlną jak fata morgana. (…)
W grudniu 1929 roku, skieruje Dina swój
teleskop na Syrjusza. W ciszy nocy zimowej,
astronom będzie oczekiwał w radosnem skupieniu poselstwa świetlanego, które jaśniejąca gwiazda Syrjusza prześle naszej ziemi.
Jeżeli miast drobnego punktu, tarcza tego
niezbadanego dotychczas słońca, zajaśnieje
przed okiem ludzkiem po raz pierwszy, będzie
to największym triumfem potęgi ludzkiego
geniuszu.

Prąd

Fot. Narcyz Witczak – Witaczyński. Zawody konne z udziałem 1 Pułku Strzelców konnych. St. wachmistrz Kondej na
Wichurze podczas skoku przez przeszkodę. Maciejowice
21 czerwca 1936

– to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
W naturze przykładami są wyładowania
atmosferyczne, wiatr słoneczny czy czynność komórek nerwowych, którym również
towarzyszy przepływ prądu. W technice
obwody prądu elektrycznego są masowo
wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice.
Źródło: Wikipedia

KONIE SŁUCHAJĄ MUZYKI RADJOWEJ W KANADZIE.
W stajniach wojskowych i policyjnych Kanady zainstalowano aparaty
radjowe, które kilka godzin dziennie nastawiają na najgłośniejsze tony.
Celem tego jest przyzwyczajenie koni do hałasu, do tłumu i t. p.
Przemysław Konefał, zdjęcie z cyklu Żabson / Sztuka tworzy się nocą, O!ZNAKI PRACY 2018

ISTOTA INSTYTUTU / element 2
ZAKŁAD BIOELEKTROMAGNETYZMU
Zajmujemy się badaniem zagrożeń wynikających
z oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi
i środowisko naturalne, a także oceną ryzyka porażenia
elektrostatycznego oraz ryzyka zapalenia atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne. Opracowujemy sposoby zapobiegania narażeniu ludności na
oddziaływanie elektromagnetyczne.

Wykorzystujemy m. in. dozymetrię komputerową, tworzymy modele procesów oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi, konstruujemy aparatury pomiarowe do wspomagania oceny zagrożeń elektrostatycznych.

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1928, nr 2

Badanie mumji
promieniami „X”
Fot. J. Puciński. Maski i części sarkofagu mumii egipskiej.
Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Poznań, styczeń 1928

W Field-muzeum w Chicago poddano badaniu przy pomocy
promieni „X” mumje dzieci egipskich z przed tysięcy lat. Fotografje, których dokonano, pozwalają z całą dokładnością rozpoznać budowę kośćca i określić różnice między budową ciała
ludzi z przed kilku tysięcy lat i dzisiejszych.

Adam Żądło, zdjęcie z cyklu Prawdziwy Dom, O!ZNAKI PRACY 2019
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Ogień

– to suma obserwowalnych zjawisk towarzyszących fizyczno-chemicznemu procesowi spalania, a przede wszystkim:
• emisja promieniowania widzialnego – światła w postaci charakterystycznych rozbłysków dynamicznie przemieszczających się pod
wpływem ruchów rozgrzanego powietrza, zwanych płomieniami;
• emisja promieniowania elektromagnetycznego dowolnej częstotliwości – ciepła;
• emisja akustyczna – dźwięki towarzyszące spalaniu: trzaski, syk itp.
Źródło: Wikipedia

Fot. J. Trando. Tydzień Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Inowrocławiu. Beczkowóz do zmywania
ulic z zaprzęgiem konnym należący do Straży Pożarnej. Na wozie strażacy w kombinezonach i maskach
przeciwgazowych produkcji czechosłowackiej - strażak stojący z prawej nosi maskę vz. 27, pozostali maski
vz. 23. Inowrocław, maj 1934

Piwem ugaszono pożar
wielkiego browaru.

Wiedeń, 30 grudnia.
W sposób bardzo kosztowy uratował wczoraj jeden z wielkich browarów Austrji Górnej swoje budynki od zupełnego zniszczenia ich przez pożar. Mianowicie wskutek zupełnego zamarznięcia wodociągów musiał zarząd browaru
zużyć do gaszenia ognia cały zapas piwa.
Piotr Zwarycz, zdjęcie z cyklu Idziemy tam, skąd inni uciekają, O!ZNAKI PRACY 2019

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 1

ISTOTA INSTYTUTU / element 3
ZAKŁAD ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH,
PYŁOWYCH I BIOLOGICZNYCH
Zajmujemy się zagrożeniami chemicznymi, pyłami i czynnikami biologicznymi, oceniamy toksyczność, palność
i wybuchowość substancji chemicznych, rozpoznajemy
i oceniamy szkodliwe czynniki biologiczne oraz zagrożenia pyłami o dużej szkodliwości, w tym również nanoobiektami.

Wykorzystujemy najnowszej generacji aparaturę badawczo-pomiarową do oceny toksyczności i narażenia zawodowego związanego z obecnością w środowisku pracy
szkodliwych substancji chemicznych, czynników biologicznych i pyłów, w tym również do oceny nierozpoznanych zagrożeń związanych z coraz częściej stosowanymi
nanomateriałami.

Fot. Marek Pabis. Laboratorium badawcze Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB,
Łódź 2015, źródło: archiwum CIOP-PIB

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1930, nr 144

W PODRÓŻY
słońce, wiatr i kurz

są nieprzyjaciółmi waszej cery.
Jedynym środkiem ochronnym jest

Crème Simon
Tadeusz Koniarz, Ludzie z dymu, O!ZNAKI PRACY 2018
Ilustrowany Kuryer Codzienny.
1911, nr 283

Kampania
przeciw
dymowi.

Krzysztof Maksymowicz, Sprzątanie w stodole, O!ZNAKI PRACY 2018

Za dużo jest dymu w Anglii - a to nietylko z kominów, lecz i z papierosów. To też utworzyła
się liga kobiet - przeważnie panien - ze wszystkich warstw społecznych, której członkinie
zobowiązują się nie połączyć nigdy związkiem
małżeńskim z palaczem. Ma się rozumieć utworzenie ligi wywołuje dyskusye i… drwiny… Evening Times zwraca się do swoich czytelniczek
z zapytaniem: co myślą o takim sprzysiężeniu.
Sufrażystki pragnące „umężczyźnić” kobiety,
jak łatwo było przewidzieć, nie boją się tyto-

niu. Mrs Tuke, sekretarka socyalno-politycznego Związku kobiet przepowiada, że kampania
przeciw palaczom skończy się wielkim fiasko.
„Czy mężczyzna pali - czy nie - pisze - co to może
obchodzić kobietę, która go kocha? Natomiast
sekretarka „Ligi kobiecej zupełnej abstynencyi”
oświadcza, że nienawidzi tytoniu, a gardzi - palaczami. Innego zdania jest sekretarka kobiecego Związku hygienicznego: „Jeżeli kobietom
wolno zajadać łakocie i perfumować się, czemu
mężczyznom nie ma być wolno - palić? (…)

Nie jest on tłusty, a przenika
doskonale pory skóry.
Posmarować delikatnie skórę wilgotną po
umyciu, wytrzeć ręcznikiem, następnie
lekko przypudrować Pudrem Simon’a.

Crème, Poudre & Savon Simon

PARIS

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1930, nr 144

Polskie papierosy odnikotynowane.

Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Umundurowani strażacy w czasie przerwy na papierosa. Listopad 1932

(Telefonem od naszego korespondenta). Warszawa, 20 maja
(AMt). W dniu 30 bm. Dyrekcja państwowego monopolu tytoniowego przeprowadzała od dłuższego czasu doświadczenia
nad odnikotynowaniem papieros�w, system, wynaleziony
przez inż. Niszczyńskiego, zatrudnionego w państwowej fabryce tytoniowej w Warszawie. Przed niedawnym czasem po
wielu próbach doświadczenia te uznano za pomyślne, wobec
tego postanowiła dyrekcja monopolu tytoniowego wypuścić
z dniem 1 czerwca br. na rynek wewnętrzny dwa gatunki papie-

rosów odnikotynowanych, a mianowicie „Ergo” i „Egipskie”.
Papierosy odnikotynowane są nieco droższe od zwykłyc.h Pudełko „Ergo” kosztować będzie 1.50 zł. zamiast zł. 1.20, a pudełko odnikotynowanych „Egipskich” 2 zł. zamiast 1.50 zł. Ponadto, chcąc umożliwić palaczom innych gatunków korzystanie
z papierosów wolnych od nikotyny, postanowiła dyrekcja monopolu tytoniowego przyjmować zamówienia na odnikotynowanie papierosów, licząc za to po 2,5 grosza od sztuki (…)
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Ilustrowany Kurjer Codzienny. 1925, nr 158

Odczyt

p. Curie-Skłodowskiej

Delegacja reprezentująca Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych na
międzynarodowym kongresie w Paryżu. W pierwszym rzędzie. druga od lewej
Maria Skłodowska-Curie. Paryż 1925

jednolitem. Charakter emanacji: nie jest równorzędny, tak pod
względem kształtu i długości fal, jak i szybkości drgań i towarzyszących im napięć elektrycznych. Toteż obok promieni Roentgena badania dotychczasowe stwierdzają trzy grupy promieniowania: alfa, beta i gamma, wysyłanego przez jony atomów
elektroaktywnego uranu, toru, helu, polonu, radu oraz kilku
innych pierwiastków.
Prelegentka, przechodząc metody badań stwierdza, że badania
te dają już możność ujęcia niektórych zjawisk emanacji w prawo formułowane liczbowo.
Wnosi to postęp do innych gałęzi wiedzy, jak np. geologii, albowiem pozwala na obliczenie wieku niektórych pokładów
mineralnych na podstawie zawartej w nich ilości pierwiastka
radjoaktywnego, oraz ołowiu.
Wyświetlaniu przez naukę miernicznie doniosłych zagadnień
towarzyszy powstanie nowych zagadnień. W miarę ich rozwiązywania poznajemy coraz głębszy charakter zjawisk radjokatywnych, od poznania wszakże istotnej ich przyczyny jesteśmy
jeszcze bardzo oddaleni.
Odczyt wygłoszony był najczystszą polszczyzną.

Hałas

– dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu w danym miejscu i czasie.
Międzynarodowa Organizacja
Pracy określa hałas jako każdy
dźwięk, który może doprowadzić do utraty słuchu, albo być
szkodliwy dla zdrowia lub niebezpieczny z innych względów.
Reakcja na hałas w dużym stopniu zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym. Na ochronę przed hałasem organizm zużywa ogromne ilości energii. Do hałasu nie można się
przyzwyczaić i jeśli nawet nie odbieramy go świadomie, to
„zawsze przeżywamy go najgłębiej”, a zamiast przyzwyczajenia, co najwyżej następuje „adaptacja patologiczna”. Przyczyną hałasu mogą być dźwięki zarówno intensywne, jak również
wszelkiego rodzaju niepożądane dźwięki wpływające na tło
akustyczne, uciążliwe z powodu długotrwałości, jak na przykład stały odgłos pracujących maszyn lub muzyki.

W Uniwersytecie Warszawskim 5 b. m. wobec najwybitniejszych osobistości stolicy i tłumów publiczności wygłosiła p. Curie-Skłodowska odczyt, wyjaśniający zjawiska radiochemiczne
i obecny stan jej gałęzi wiedzy. Znakomita uczona przypomniała słuchaczom podstawowe teorje jonów i elektronów, stanowiących wewnętrzną strukturę atomów i wykazujących pewne
ogólne analogie z zasadami układu planetarnego. Teorja ta,
niezbędna jako punkt wyjścia dla wyświetlenia zjawisk radjochemicznych, potwierdza się z kolei dalszemi wnioskami ze zjawisk tych wyprowadzonemi. Te właśnie wnioski po części ujęte
już w formę praw naukowych, odkrytych w najnowszych czasach, wyłożyła prelegentka. Rozwijając analogiczną drogę ich
powstania, wyjaśnia ona wiele zjawisk emanacyjnych. Promieniowanie ciał radjoaktywnych zajmuje swoje miejsce w wyższej
skali perjodycznego układu pierwiastków i nie jest zjawiskiem
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Źródło: Wikipedia

Fot. Leon Jarumski. Pokaz zastosowania nowego tłumika do broni palnej,
skonstruowanego przez inż. Michała Gonczaruka, na strzelnicy przy ul. Nowy
Świat 35 w Warszawie. Inż. Michał Gonczaruk z pistoletem Colt Woodsman
wyposażonym w tłumik w towarzystwie inż. Dunin-Marcinkiewicza.
16 maja 1931

Karetka Zimowego Górskiego Pogotowia Ratunkowego Towarzystwa
Krzewienia Narciarstwa z Krynicy w Krakowie, lata 30. XX wieku

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1930, nr 144

Bezgłośne skrzypce
Skrzypce, jak wiadomo, w rękach zwłaszcza uczących się
gry na nich, należą do kategorii najdotkliwszych instrumentów muzycznych dla sąsiadów grającego. Powodowany miłością bliźniego wynalazca, wpadł na cudowny
pomysł zbudowania t. zw. bezgłośnych skrzypiec
- których tony są słyszalne tylko dla grającego.

Aneta Wójcik, zdjęcie z cyklu Zawód Artysta, O!ZNAKI PRACY 2018

ISTOTA INSTYTUTU / element 4
ZAKŁAD ZAGROŻEŃ WIBROAKUSTYCZNYCH
Zajmujemy się zagrożeniami hałasem i drganiami oraz
metodami ich pomiaru i oceny, badamy ich wpływ na organizm człowieka, opracowujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczenia hałasu i drgań u źródła
ich powstawania oraz nowe metody badań ochronników
słuchu i ochron służących do tłumienia drgań.

Wykorzystujemy m. in. struktury inteligentne do ograniczania hałasu wytwarzanego przez maszyny i urządzenia
oraz sieci neuronowe i algorytmy genetyczne w układach
aktywnej redukcji hałasu.

Komora badań akustycznych w obecnej siedzibie CIOP-PIB w Warszawie przy
ul. Czerniakowskiej 16, Warszawa 2018, źródło: archiwum CIOP-PIB

70 lat!

Fotograficzna historia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Z badań hałasu i wibracji statków – Cz.
Puzyna, Kierownik Zakładu Badania Drgań.
Rejs Włochy-Tunezja-Maroko na Oceanie,
1968, źródło: archiwum CIOP-PIB

Komora akustyczna w starej siedzibie
Instytutu na ul. Tamka 1,
źródło: archiwum CIOP-PIB

Pomiary drgań w terenie – Zakłady „Zamech”, Elbląg 1965,
źródło: archiwum CIOP-PIB

bum
tara ra

Badania lokalizacji sygnałów dźwiękowych maskowanych hałasem
przemysłowym, Warszawa 1980, źródło: archiwum CIOP-PIB
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ISTOTA INSTYTUTU / element 5
ZAKŁAD ERGONOMII
Zajmujemy się zagadnieniami optymalizacji pracy: kształtowaniem warunków pracy zgodnie z psycho-fizycznymi
możliwościami człowieka, oddziaływaniem środowiska
materialnego i psychospołecznego na pracowników,
a także opracowujemy konkretne działania profilaktyki
i interwencji służące optymalnemu funkcjonowaniu zarówno pracowników jak i organizacji.

Wykorzystujemy m. in. badanie elektromiograficzne
(EMG) do oceny zmęczenia mięśniowego czy okulograf
do oceny aktywności percepcyjnej pracowników, badamy jak zoptymalizować stanowiska pracy dla pracowników starszych i osób z niepełnosprawnością czy jaki
wpływ na zdrowie i samopoczucie osób mają warunki,
w jakich pracują.
Fot. Marek Pabis. Laboratorium oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego CIOP-PIB,
Warszawa 2015, źródło: archiwum CIOP-PIB

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1930, nr 172

HIGJENA NERWÓW
Szalone tempo nowoczesnego życia odbija się
w wielkiej mierze na naszym ustroju nerwowym.
Prawie każdy człowiek jest dziś nerwowy. Powinniśmy więc dbać o nasze zdrowie i nerwy. Cenne
wskazówki w tym kierunku da wszystkim znakomita książka
Dr. Żniniewicza i Dr. Żniniewiczówny p. t.

„Wodolecznictwo a nerwy”.

Magdalena Warchoł-Kamińska, Wolność i pasja sposobem na zarobek, O!ZNAKI PRACY 2017

Książka ta jest wynikiem przeszło dwudziestoletnie
pracy i doświadczeń (…). W książce tej oprócz
materjału ściśle naukowego dla lekarzy,
znajdzie każdy dużo cennych wskazówek,
napisanych w bardzo przystępny sposób.
(…)

Ruch
– zmiana położenia ciała odbywająca się
w czasie względem określonego układu
odniesienia uznanego za nieruchomy.
Parametry opisujące ruch:
• przemieszczenie (zmiana położenia)
– różnica między położeniem końcowym
a początkowym,
• tor – linia, po której porusza się ciało:
- w ruchu prostoliniowym torem jest
linia prosta,
- w ruchu krzywoliniowym torem jest
linia krzywa,
• droga – długość odcinka toru,
• czas – różnica między chwilą końcową
a początkową ruchu.
Źródło: Wikipedia

Stres

Tadeusz Koniarz, Mona Liza, O!ZNAKI PRACY 2019

– jest definiowany w psychologii jako dynamiczna
relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem
awersyjnym), charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi.
W terminologii medycznej, stres jest zaburzeniem
homeostazy spowodowanym czynnikiem fizycznym
lub psychologicznym. Czynnikami powodującymi
stres mogą być czynniki umysłowe, fizjologiczne,
anatomiczne lub fizyczne.
Źródło: Wikipedia

70 lat!

Konrad Kozłowski, Sztuka prze(życia), O!ZNAKI PRACY 2019

Fotograficzna historia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Zakład Metodologii i Organizacji Ochrony Pracy
– próba badania zręczności rąk, Warszawa 1957,
źródło: archiwum CIOP-PIB

Zakład Metodologii i Organizacji Ochrony Pracy
– przeprowadzenie obserwacji na stanowisku roboczym,
1958, źródło: archiwum CIOP-PIB

Laboratorium Zakładu Ergonomii Instytutu. Badania
nad metodyką wczesnej diagnostyki zespołu choroby
wibracyjnej , Warszawa 1970,
źródło: archiwum CIOP-PIB

i Voila!

Laboratorium Zakładu Ergonomii Instytutu.
Pomiar wydatku energetycznego na
stanowisku pracy, Warszawa 1983,
źródło: archiwum CIOP-PIB
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ISTOTA INSTYTUTU / element 6
ZAKŁAD OCHRON OSOBISTYCH
Zajmujemy się doskonaleniem materiałów i konstrukcji
środków ochrony indywidualnej takich jak np.: hełmy,
rękawice, kombinezony, filtry, a także symulacją zjawisk
związanych z ich zastosowaniem. Efektem tych prac są
nowe wzory środków ochrony indywidualnej m. in. chroniących przed promieniowaniem mikrofalowym oraz
z systemami: termoregulacji i monitorującym parametry
fizjologiczne pracownika.
Fot. Marek Pabis. Laboratorium badawcze Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB,
Łódź 2015, źródło: archiwum CIOP-PIB

Wykorzystujemy m. in. nowoczesne maszyny wytrzymałościowe, manekiny i kamery do szybkiej rejestracji
obrazu umożliwiające ocenę sprzętu chroniącego przed
upadkiem z wysokości, pracujemy nad wprowadzeniem
do odzieży ochronnej inteligentnych materiałów i systemów jak np. układy elektroniczne i tekstroniczne, które
monitorują wybrane parametry fizjologiczne oraz parametry środowiska pracy lub wspomagają wykonywanie
czynności zawodowych.

LABORATORIA

TECH-SAFE-BIO
Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB prowadzi
badania zarówno w zakresie wyrobów dla potrzeb
ich certyfikacji, jak również badania parametrów
środowiska pracy oraz czynników związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników we
wszystkich istotnych dla współczesnego środowiska
pracy dziedzinach. Zespół Laboratoriów Wzorcujących CIOP-PIB prowadzi prace mające na celu wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Laboratoria
CIOP-PIB to miejsce, w którym powstają podstawy
nowoczesnej wiedzy o zagrożeniach, możliwościach
i przyszłości relacji człowiek – praca.

Magdalena Krawczyńska, Drobiny światła, O!ZNAKI PRACY 2018

Fot. Marek Pabis. Laboratorium badawcze Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB,
Łódź 2015, źródło: archiwum CIOP-PIB

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1928, nr 2

Gdzie jesteś Pani Baśko?
Dalje schną z tęsknoty.
Dobrowolny banita.

Nowy budynek laboratoriów Instytutu TECH-SAFE-BIO w Warszawie
przy ul. Czerniakowskiej 16 (od 2015)

Fot. J. Trando. Tydzień Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
w Inowrocławiu. Oddział Przysposobienia Wojskowego Kobiet przystosowany
do działań przeciwgazowych. Inowrocław, maj 1934

ISTOTA INSTYTUTU / element 7
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY
Zajmujemy się opracowaniem i doskonaleniem rozwiązań pomagających skutecznie zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy w państwie i w przedsiębiorstwach, badamy i analizujemy informacje o wypadkach
przy pracy, aby im zapobiegać, zajmujemy się także prawnymi i ekonomicznymi problemami ochrony pracy.

Opracowujemy nowoczesne metody i narzędzia: programy komputerowe, wytyczne, listy kontrolne, które
pomagają udoskonalać zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy, oceniamy również ich skuteczność.

Fot. Marek Pabis, źródlo: archiwum CIOP-PIB

70 lat!

Fotograficzna historia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Pierwsza siedziba CIOP w Warszawie przy ul. Tamka 1 (1950-1992)

Obecna siedziba CIOP w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 (od 1992)

Nowy budynek laboratoriów Instytutu TECH-SAFE-BIO w Warszawie
przy ul. Czerniakowskiej 16 (od 2015)
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O! ZNAKI
PRACY 2019

WYPATRUJEMY

KOLEJNYCH
EDYCJI

Katarzyna Kruk, Dzika radość w pracy, O!ZNAKI PRACY 2019

Nagrodzeni i wyróżnieni
W KONKURSIE

FOTOGRAFIA

Tadeusz Koniarz, Jak mrówki, O!ZNAKI PRACY 2019

GRAND PRIX
Konrad Kozłowski za zdjęcie „Sztuka prze(życia)”
WYRÓŻNIENIA:
Tadeusz Koniarz za zdjęcie „Jak mrówki”

CYKL FOTOGRAFII
WYRÓŻNIENIA:
Piotr Zwarycz za cykl „Idziemy tam, skąd inni
uciekają”
Stepan Rudik za cykl „NIEWIDZIALNI”

Tadeusz Koniarz za zdjęcie „Mona Liza”

Anna Jarosz za cykl „Truckerka”

Robert Wierzbicki za zdjęcie „Asystent osób
niepełnosprawnych - 4”

NAGDORA IM. SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Adam Żądło za cykl „Prawdziwy Dom”

Tadeusz Koniarz za zdjęcie „W sieciach”

Robert Wierzbicki za cykl „Wycieczka z atrakcjami
(Asystent Turystyczny Osób Niepełnosprawnych)”

NAGRODA HONOROWA UCZESTNIKÓW
KONKURSU
Jacek Cisło za zdjęcie „Technik turbin wiatrowych”
NAGDORA IM. SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Katarzyna Kruk za zdjęcie „Dzika radość w pracy”
Kosma Kołodziej za zdjęcie „Kustosz”

FILM I MULTIMEDIA

Robert Wierzbicki, Asystent osób niepełnosprawnych - 4, O!ZNAKI PRACY 2019

GRAND PRIX
nie przyznano
WYRÓŻNIENIA:
Paweł Turłaj za film „Caminus”
Maciej W. Sławuski za film „O!ZNAKI PRACY w stolicy
- Polska Kronika Pracowa”
Wojciech Szuster za film „Zregenerowani”
Michał Kotwica za filmy: „Perła” i „Jaś”
NAGRODA HONOROWA UCZESTNIKÓW
KONKURSU
Karina Gorzkowska za film „Przemiana”

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1932, nr 258

LECZENIE wodą, światłem,
elektrycznością, dietą.
Kąpiele kwasowęglowe, masaż.

Tadeusz Koniarz, W sieciach, O!ZNAKI PRACY 2019

Publikacja opracowana i wydana w grudniu 2019 roku.

Zakład fizjoteraji Dra Kupczyka, Kraków

Zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz archiwum CIOP-PIB.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE
Wyróżnienie specjalne Ogólnego Porozumienia
Związków Zawodowych
Irina Isychko za zdjęcie „Z czasem pracy”
Wyróżnienie specjalne Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
Piotr Mańczak za zdjęcie „ostatni”
Wyróżnienie specjalne od ZF Polpharma S.A.
Piotr Zwarycz za cykl „Idziemy tam, skąd inni
uciekają”
Wyróżnienie specjalne od PKN ORLEN S.A.
Robert Wierzbicki za cykl „Wycieczka z atrakcjami
(Asystent Turystyczny Osób Niepełnosprawnych)”

Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1928, nr 2

2 inteligentnych blacharzy
W wieku od 30 do 35 lat, zręcznych
i wymownych, dobrze się
prezentujących, poszukuje poważne
przedsiębiorstwo na Śląsku, jako
podróżujących. Stała płaca i djety.

Wspierają nas:
Organizator

Sp o n s o rzy :

Pa rt n e rzy m e di a l n i :

Pa rt n e rzy

Publikacja opracowana z wykorzystaniem wyników IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (zadanie służb państwowych nr 4.G.26). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

