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Kraków to miejsce wyjàtkowe na mapie Polski, które zosta∏o umieszczone na liÊcie 12 polskich
obiektów Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. WyjàtkowoÊç ta wyp∏ywa z niepowtarzalnego
w skali kraju dziedzictwa kulturowego objawiajàcego si´ w takich miejscach jak: Wawel – miejsce 
koronacji i siedziba polskich królów, KoÊció∏ Mariacki z s∏ynnym o∏tarzem Wita Stwosza, Rynek
G∏ówny – najwi´kszy rynek w Europie, najstarsza polska uczelnia Uniwersytet Jagielloƒski,
na którym studiowali: Miko∏aj Kopernik, Jan Kochanowski i Karol Wojty∏a, unikalna dzielnica 
Kazimierz – dawniej odr´bne miasto, a dziÊ jedno z najoryginalniejszych Êwiadectw ˝ydowskiego
dziedzictwa. Historia i teraêniejszoÊç sprawi∏y, ˝e Kraków jest wspania∏ym miastem sztuki, kultury
i nauki co mia∏o niewàtpliwie wp∏yw na przyznanie mu w 2000 roku zaszczytnego tytu∏u Miasta
Kultury Europejskiej.

Hotel SHERATON po∏o˝ony jest nad brzegiem Wis∏y przy ul. PowiÊle 7. Z jego okien mo˝na
podziwiaç zamek królewski na Wawelu, a do Starego Miasta mo˝na dotrzeç spacerem po przejÊciu
10 minut.
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Tematyka konferencji b´dzie dotyczyç wszystkich rodzajów Êrodków ochrony indywidualnej, czyli:
sprz´tu ochrony uk∏adu oddechowego, odzie˝y ochronnej, he∏mów ochronnych, Êrodków ochrony
ràk, Êrodków ochrony nóg, Êrodków ochrony oczu i twarzy, sprz´tu chroniàcego przed upadkiem 
z wysokoÊci, Êrodków ochrony s∏uchu.

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odb´dzie si´ w dniach 12–14 wrzeÊnia 2005 r., w Krakowie, w hotelu „Sheraton”, 
ul. PowiÊle 7.  

J¢ZYK KONFERENCJI

Wszystkie teksty referatów powinny byç opracowane w j´zyku angielskim. Ich prezentacje podczas
obrad b´dà odbywa∏y si´ w j´zyku polskim lub angielskim, z zapewnieniem symultanicznego 
t∏umaczenia. Teksty prezentowanych referatów b´dà opublikowane w j´zyku angielskim, a ich
streszczenia w j´zyku polskim i angielskim.

STRESZCZENIA REFERATÓW

Streszczenie referatów, o obj´toÊci do 250 s∏ów, nale˝y przygotowaç w j´zyku angielskim lub 
polskim i przes∏aç do Komitetu Organizacyjnego Konferencji pocztà, faxem lub pocztà elektronicznà.
Do tekstu streszczenia nale˝y do∏àczyç:
– tytu∏ referatu;
– imi´ i nazwisko pierwszego autora, adres do korespondencji oraz numery telefonu, faxu i e-mail;
– imiona i nazwiska pozosta∏ych autorów oraz ich adresy.

Szczegó∏owe zasady przygotowania tekstów referatów zostanà podane w kolejnym komunikacie,
który b´dzie wys∏any do autorów zaakceptowanych referatów.

TERMINY

– nadsy∏anie streszczeƒ referatów 31 stycznia 2005 r.
– wysy∏anie potwierdzeƒ referatów 15 marca 2005 r.
– zg∏aszanie uczestnictwa i wp∏acanie op∏at rejestracyjnych 30 kwietnia 2005 r.
– nadsy∏anie pe∏nych tekstów referatów 30 czerwca 2005 r.

PROGRAM KULTURALNY

Przewidywany program imprez towarzyszàcych konferencji obejmuje uroczystà kolacj´ 
w Collegium Maius, najstarszym budynku uniwersyteckim w Polsce, po∏àczonà z jego zwiedzaniem.

Szanowni Paƒstwo,

Z wymagaƒ prawa Unii Europejskiej dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz jednolitego
rynku wewn´trznego wynika, ˝e Êrodki ochrony indywidualnej stosowane w Êrodowisku pracy i ˝y-
cia powinny zapewniaç mo˝liwie najwi´ksze bezpieczeƒstwo w przewidywanych warunkach u˝ywa-
nia oraz byç dostosowane do cech i potrzeb u˝ytkowników. Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç zagro˝eƒ,
zró˝nicowanà intensywnoÊç wyst´powania zagro˝eƒ, a tak˝e – coraz cz´Êciej dostrzegane aspekty
ergonomiczne procesu pracy, konieczne jest upowszechnianie wyników prac o charakterze badaw-
czym i wdro˝eniowym prowadzonych w celu opracowania nowych metod badaƒ i kryteriów oceny,
a tak˝e wprowadzenie systemu szkoleƒ, narz´dzi wspomagajàcych dobór Êrodków ochrony indywi-
dualnej, jak równie˝ nowych materia∏ów czy konstrukcji do tych Êrodków. Elementami wspierajàcy-
mi te procesy powinny byç dialog i wymiana doÊwiadczeƒ pomi´dzy jednostkami badawczymi i cer-
tyfikujàcymi, u˝ytkownikami tych Êrodków, ich projektantami i producentami. 

Poszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje cz∏onkowskie, a wspólnego rynku europejskiego
o nowe podmioty gospodarcze, stwarza dodatkowà potrzeb´ wymiany informacji i doÊwiadczeƒ,
szczególnie z zakresu dostosowania Êrodków ochrony indywidualnej do zasadniczych wymagaƒ bez-
pieczeƒstwa i ergonomii okreÊlonych w dyrektywie 686/EWG/89, a tak˝e procedur oceny zgodnoÊci
oraz systemu nadzoru nad rynkiem.

Wychodzàc naprzeciw tym powszechnym oczekiwaniom, zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych problematykà badaƒ naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie Êrodków ochrony indywidualnej
do udzia∏u w mi´dzynarodowej konferencji pt.: „Nauka i normalizacja na rzecz rozwoju i stosowania
Êrodków ochrony indywidualnej”, która odb´dzie si´ w dniach 12-14.09.2005 r. w Krakowie. W szcze-
gólnoÊci zaproszenie to kierujemy do przedstawicieli jednostek notyfikowanych, laboratoriów
badawczych, instytucji sprawujàcych nadzór nad rynkiem producentów oraz pracodawców i u˝ytkowni-
ków Êrodków ochrony indywidualnej.

Konferencja jest organizowana pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki i Pracy oraz
Komitetu Horyzontalnego Jednostek Notyfikowanych w Obszarze Dyrektywy Dotyczàcej Ârodków
Ochrony Indywidualnej, w ramach projektu „Centre for Testing and Measurement for Improvement
of Safety of Products and Working Life” (TEST-PRO-SAFETY-LIFE), realizowanego w ramach 5. 
Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Przewodniczàcy
dr in˝. Daniel Podgórski

ORGANIZATOR

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Paƒstwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

TEMATYKA KONFERENCJI

Program konferencji b´dzie obejmowa∏ nast´pujàce obszary tematyczne:
• nowe kierunki w rozwiàzaniach konstrukcyjnych oraz materia∏ach stosowanych do produkcji 

Êrodków ochrony indywidualnej,
• metody badawcze i kryteria oceny parametrów ochronnych i u˝ytkowych Êrodków ochrony indy-

widualnej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem nowych zagro˝eƒ i oceny skutecznoÊci w warunkach
u˝ytkowania,

• zasady oraz metody i narz´dzia wspomagajàce dobór i bezpieczne stosowanie Êrodków ochrony
indywidualnej,

• zagadnienia z zakresu normalizacji i certyfikacji oraz nadzoru nad rynkiem w obszarze Êrodków
ochrony indywidualnej.

OP¸ATA KONFERENCYJNA

Op∏ata konferencyjna wynosi w przypadku wp∏acania:

do 30 kwietnia 2005 r. 750 PLN
po 30 kwietnia 2005 r. 850 PLN

Op∏ata ta obejmuje: udzia∏ w obradach, komplet materia∏ów konferencyjnych, obiady oraz udzia∏
w uroczystej kolacji.

Rezerwacji noclegów b´dzie mo˝na dokonaç za poÊrednictwem SEKRETARIATU KONFERENCJI,
w po∏o˝onych w pobli˝u miejsca konferencji hotelach:

„Ibis”, ul. Syrokomli 2 pok. 1-os. – PLN 225/noc pok. 2-os. – PLN 310/noc 
„Monopol”, ul. Âw. Gertrudy 6 pok. 1-os. – EUR 54/noc pok. 2-os. – EUR 68/noc
„Rezydent”, ul. Grodzka 9 pok. 1-os. – EUR 54/noc pok. 2-os. – EUR 68/noc
„Royal”, ul. Âw. Gertrudy 26/29 pok. 1-os. – PLN 160/noc pok. 2-os. – PLN 240/noc 
„Wawel”, ul. Poselska 22 pok. 1-os. – PLN 260/noc pok. 2-os. – PLN 380/noc 

Op∏aty za noclegi b´dà regulowane przez uczestników konferencji indywidualnie.

PRZESY¸ANIE ZG¸OSZE¡

W celu zg∏oszenia udzia∏u w konferencji prosimy o wype∏nienie karty uczestnictwa i przes∏anie jej 
do Komitetu Organizacyjnego w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 r. pocztà, faxem lub pocztà 
elektronicznà.

W sprawach dotyczàcych konferencji prosimy kontaktowaç si´ z Sekretariatem Komitetu Organiza-
cyjnego Konferencji 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Paƒstwowy Instytut Badawczy 
Zak∏ad Ochron Osobistych

ul. Wierzbowa 48,
90-133 ¸ódê

Katarzyna Tulkis
tel. (0 22) 623 36 78
fax. (0 22) 84 00 811
e-mail: katul@ciop.pl

Katarzyna Bociek
tel. (0 42) 678 19 63,
fax. (0 42) 678 19 15,

e-mail: kaboc@ciop.lodz.pl

Strona internetowa konferencji: www.ciop.pl/ppe_05
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sprz´tu ochrony uk∏adu oddechowego, odzie˝y ochronnej, he∏mów ochronnych, Êrodków ochrony
ràk, Êrodków ochrony nóg, Êrodków ochrony oczu i twarzy, sprz´tu chroniàcego przed upadkiem 
z wysokoÊci, Êrodków ochrony s∏uchu.

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odb´dzie si´ w dniach 12–14 wrzeÊnia 2005 r., w Krakowie, w hotelu „Sheraton”, 
ul. PowiÊle 7.  

J¢ZYK KONFERENCJI

Wszystkie teksty referatów powinny byç opracowane w j´zyku angielskim. Ich prezentacje podczas
obrad b´dà odbywa∏y si´ w j´zyku polskim lub angielskim, z zapewnieniem symultanicznego 
t∏umaczenia. Teksty prezentowanych referatów b´dà opublikowane w j´zyku angielskim, a ich
streszczenia w j´zyku polskim i angielskim.

STRESZCZENIA REFERATÓW

Streszczenie referatów, o obj´toÊci do 250 s∏ów, nale˝y przygotowaç w j´zyku angielskim lub 
polskim i przes∏aç do Komitetu Organizacyjnego Konferencji pocztà, faxem lub pocztà elektronicznà.
Do tekstu streszczenia nale˝y do∏àczyç:
– tytu∏ referatu;
– imi´ i nazwisko pierwszego autora, adres do korespondencji oraz numery telefonu, faxu i e-mail;
– imiona i nazwiska pozosta∏ych autorów oraz ich adresy.

Szczegó∏owe zasady przygotowania tekstów referatów zostanà podane w kolejnym komunikacie,
który b´dzie wys∏any do autorów zaakceptowanych referatów.

TERMINY

– nadsy∏anie streszczeƒ referatów 31 stycznia 2005 r.
– wysy∏anie potwierdzeƒ referatów 15 marca 2005 r.
– zg∏aszanie uczestnictwa i wp∏acanie op∏at rejestracyjnych 30 kwietnia 2005 r.
– nadsy∏anie pe∏nych tekstów referatów 30 czerwca 2005 r.

PROGRAM KULTURALNY

Przewidywany program imprez towarzyszàcych konferencji obejmuje uroczystà kolacj´ 
w Collegium Maius, najstarszym budynku uniwersyteckim w Polsce, po∏àczonà z jego zwiedzaniem.

Szanowni Paƒstwo,

Z wymagaƒ prawa Unii Europejskiej dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz jednolitego
rynku wewn´trznego wynika, ˝e Êrodki ochrony indywidualnej stosowane w Êrodowisku pracy i ˝y-
cia powinny zapewniaç mo˝liwie najwi´ksze bezpieczeƒstwo w przewidywanych warunkach u˝ywa-
nia oraz byç dostosowane do cech i potrzeb u˝ytkowników. Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç zagro˝eƒ,
zró˝nicowanà intensywnoÊç wyst´powania zagro˝eƒ, a tak˝e – coraz cz´Êciej dostrzegane aspekty
ergonomiczne procesu pracy, konieczne jest upowszechnianie wyników prac o charakterze badaw-
czym i wdro˝eniowym prowadzonych w celu opracowania nowych metod badaƒ i kryteriów oceny,
a tak˝e wprowadzenie systemu szkoleƒ, narz´dzi wspomagajàcych dobór Êrodków ochrony indywi-
dualnej, jak równie˝ nowych materia∏ów czy konstrukcji do tych Êrodków. Elementami wspierajàcy-
mi te procesy powinny byç dialog i wymiana doÊwiadczeƒ pomi´dzy jednostkami badawczymi i cer-
tyfikujàcymi, u˝ytkownikami tych Êrodków, ich projektantami i producentami. 

Poszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje cz∏onkowskie, a wspólnego rynku europejskiego
o nowe podmioty gospodarcze, stwarza dodatkowà potrzeb´ wymiany informacji i doÊwiadczeƒ,
szczególnie z zakresu dostosowania Êrodków ochrony indywidualnej do zasadniczych wymagaƒ bez-
pieczeƒstwa i ergonomii okreÊlonych w dyrektywie 686/EWG/89, a tak˝e procedur oceny zgodnoÊci
oraz systemu nadzoru nad rynkiem.

Wychodzàc naprzeciw tym powszechnym oczekiwaniom, zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych problematykà badaƒ naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie Êrodków ochrony indywidualnej
do udzia∏u w mi´dzynarodowej konferencji pt.: „Nauka i normalizacja na rzecz rozwoju i stosowania
Êrodków ochrony indywidualnej”, która odb´dzie si´ w dniach 12-14.09.2005 r. w Krakowie. W szcze-
gólnoÊci zaproszenie to kierujemy do przedstawicieli jednostek notyfikowanych, laboratoriów
badawczych, instytucji sprawujàcych nadzór nad rynkiem producentów oraz pracodawców i u˝ytkowni-
ków Êrodków ochrony indywidualnej.

Konferencja jest organizowana pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki i Pracy oraz
Komitetu Horyzontalnego Jednostek Notyfikowanych w Obszarze Dyrektywy Dotyczàcej Ârodków
Ochrony Indywidualnej, w ramach projektu „Centre for Testing and Measurement for Improvement
of Safety of Products and Working Life” (TEST-PRO-SAFETY-LIFE), realizowanego w ramach 5. 
Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Przewodniczàcy
dr in˝. Daniel Podgórski

ORGANIZATOR

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Paƒstwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

TEMATYKA KONFERENCJI

Program konferencji b´dzie obejmowa∏ nast´pujàce obszary tematyczne:
• nowe kierunki w rozwiàzaniach konstrukcyjnych oraz materia∏ach stosowanych do produkcji 

Êrodków ochrony indywidualnej,
• metody badawcze i kryteria oceny parametrów ochronnych i u˝ytkowych Êrodków ochrony indy-

widualnej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem nowych zagro˝eƒ i oceny skutecznoÊci w warunkach
u˝ytkowania,

• zasady oraz metody i narz´dzia wspomagajàce dobór i bezpieczne stosowanie Êrodków ochrony
indywidualnej,

• zagadnienia z zakresu normalizacji i certyfikacji oraz nadzoru nad rynkiem w obszarze Êrodków
ochrony indywidualnej.

OP¸ATA KONFERENCYJNA

Op∏ata konferencyjna wynosi w przypadku wp∏acania:

do 30 kwietnia 2005 r. 750 PLN
po 30 kwietnia 2005 r. 850 PLN

Op∏ata ta obejmuje: udzia∏ w obradach, komplet materia∏ów konferencyjnych, obiady oraz udzia∏
w uroczystej kolacji.

Rezerwacji noclegów b´dzie mo˝na dokonaç za poÊrednictwem SEKRETARIATU KONFERENCJI,
w po∏o˝onych w pobli˝u miejsca konferencji hotelach:

„Ibis”, ul. Syrokomli 2 pok. 1-os. – PLN 225/noc pok. 2-os. – PLN 310/noc 
„Monopol”, ul. Âw. Gertrudy 6 pok. 1-os. – EUR 54/noc pok. 2-os. – EUR 68/noc
„Rezydent”, ul. Grodzka 9 pok. 1-os. – EUR 54/noc pok. 2-os. – EUR 68/noc
„Royal”, ul. Âw. Gertrudy 26/29 pok. 1-os. – PLN 160/noc pok. 2-os. – PLN 240/noc 
„Wawel”, ul. Poselska 22 pok. 1-os. – PLN 260/noc pok. 2-os. – PLN 380/noc 

Op∏aty za noclegi b´dà regulowane przez uczestników konferencji indywidualnie.

PRZESY¸ANIE ZG¸OSZE¡

W celu zg∏oszenia udzia∏u w konferencji prosimy o wype∏nienie karty uczestnictwa i przes∏anie jej 
do Komitetu Organizacyjnego w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 r. pocztà, faxem lub pocztà 
elektronicznà.

W sprawach dotyczàcych konferencji prosimy kontaktowaç si´ z Sekretariatem Komitetu Organiza-
cyjnego Konferencji 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Paƒstwowy Instytut Badawczy 
Zak∏ad Ochron Osobistych

ul. Wierzbowa 48,
90-133 ¸ódê

Katarzyna Tulkis
tel. (0 22) 623 36 78
fax. (0 22) 84 00 811
e-mail: katul@ciop.pl

Katarzyna Bociek
tel. (0 42) 678 19 63,
fax. (0 42) 678 19 15,

e-mail: kaboc@ciop.lodz.pl
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Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Paƒstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

RADA NAUKOWA 

Przewodniczàcy: prof. dr hab. med. Danuta Koradecka – Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Paƒstwowy Instytut Badawczy, (Polska)

Cz∏onkowie: dr in˝. Eberhard Christ – Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
– BIA, (Niemcy)
dr hab. in˝. Witold Gàdor prof. CIOP-PIB – Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Paƒstwowy Instytut Badawczy, (Polska)
dr Sven van der Gijp – TNO Prins Maurits Laboratory, (Holandia)
prof. dr hab. in˝. Leon Gradoƒ – Politechnika Warszawska, (Polska)
prof. Ingvar Holmer – National Institute for Working Life – NIWL, (Szwecja)
in˝. Eero Korhonen – Finnish Institute of Occupational Health – FIOH, (Finlandia)
dr in˝. Joachim Lambert – Commission for Occupational Health and Safety
and Standardization – KAN, (Niemcy)
prof. dr hab. in˝. Adam Lipowczan – G∏ówny Instytut Górnictwa, (Polska)
dr Helena Makinen – Finnish Institute of Occupational Health – FIOH, (Finlandia) 
in˝. Alain Mayer – Institut National de Recherche et de Sécurité – INRS, (Francja)
in˝. Karl-Heinz Noetel – Hauptverband Berufsgenossenschaften – HVBG, (Niemcy)
dr in˝. Peter Paszkiewicz – Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
– BIA, (Niemcy)
dr hab. in˝. Edward Szucht prof. CIOP-PIB – Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Paƒstwowy Instytut Badawczy, (Polska)
dr hab. Bogus∏aw Wi´cek prof. P¸ – Politechnika ¸ódzka, (Polska)
dr hab. in˝. Jan Wojtysiak – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, (Polska)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczàcy: dr in˝. Daniel Podgórski

V-ce Przewodniczàcy dr in˝. Katarzyna Majchrzycka
dr in˝. Dariusz Pleban

Cz∏onkowie: dr in˝. Gra˝yna Bartkowiak
dr in˝. Krzysztof Baszczyƒski
mgr Katarzyna Bociek
dr in˝. Ewa Kotarbiƒska
dr in˝. Grzegorz Owczarek
dr in˝. Piotr Pietrowski
mgr Bo˝ena Popowicz
dr in˝. Ma∏gorzata Suchecka
mgr Katarzyna Tulkis 

KRAKÓW

PIBCIOP
Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Paƒstwowy Instytut Badawczy

Kraków to miejsce wyjàtkowe na mapie Polski, które zosta∏o umieszczone na liÊcie 12 polskich
obiektów Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. WyjàtkowoÊç ta wyp∏ywa z niepowtarzalnego
w skali kraju dziedzictwa kulturowego objawiajàcego si´ w takich miejscach jak: Wawel – miejsce 
koronacji i siedziba polskich królów, KoÊció∏ Mariacki z s∏ynnym o∏tarzem Wita Stwosza, Rynek
G∏ówny – najwi´kszy rynek w Europie, najstarsza polska uczelnia Uniwersytet Jagielloƒski,
na którym studiowali: Miko∏aj Kopernik, Jan Kochanowski i Karol Wojty∏a, unikalna dzielnica 
Kazimierz – dawniej odr´bne miasto, a dziÊ jedno z najoryginalniejszych Êwiadectw ˝ydowskiego
dziedzictwa. Historia i teraêniejszoÊç sprawi∏y, ˝e Kraków jest wspania∏ym miastem sztuki, kultury
i nauki co mia∏o niewàtpliwie wp∏yw na przyznanie mu w 2000 roku zaszczytnego tytu∏u Miasta
Kultury Europejskiej.

Hotel SHERATON po∏o˝ony jest nad brzegiem Wis∏y przy ul. PowiÊle 7. Z jego okien mo˝na
podziwiaç zamek królewski na Wawelu, a do Starego Miasta mo˝na dotrzeç spacerem po przejÊciu
10 minut.
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