
W numerze m.in.:

Bezpieczeñstwo i higiena prac archeologicznych
Stres w pracy – gdzie obecnie jesteśmy? 
Efektywnośæ pracy ratowników wodnych
Nowe wymagania w projekcie europejskiej normy oświetleniowej 
Bezpieczeñstwo pracy w procesach produkcji i przetwarzania PVC

1 i 2 lutego 2011 r. odbêdzie siê w Brukseli konferencja zatytu³owana „The European 
Lead Market for Protective Textiles and Clothing”, poświêcona środkom ochrony 
indywidualnej (ŚOI).

Celem konferencji PPE 2011 jest dokonanie bilansu prac, podjêtych od czasu, gdy 
przed ponad 3 laty Komisja Europejska zaliczy³a sektor środków ochrony indywi-
dualnej i odzie¿y ochronnej do g³ównych rynków Unii Europejskiej. Odbêdzie siê 
dyskusja na temat przysz³ości, przedstawione zostan¹ g³ówne trendy rozwoju 
tego obszaru w Europie oraz kierunki innowacji niezbêdnych, aby zwiêkszyæ jego 
konkurencyjnośæ.

Podczas spotkania zaplanowano prezentacje i panele dyskusyjne prowadzone przez 
ekspertów z ca³ej Europy. Oczekuje siê udzia³u ponad 200 osób reprezentuj¹cych 
ró¿ne aspekty zwi¹zane z ŚOI – m.in. stosowane materia³y i komponenty, produk-
cjê us³ugi. Zaproszono przedstawicieli u¿ytkowników z sektora przemys³owego 
i publicznego, organizacji zajmuj¹cych siê przetargami publicznymi, naukowców 
i konsultantów, urzêdników Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli pañstw cz³on-
kowskich Unii Europejskiej. Na forum konferencji zaprezentowane zostan¹ tak¿e 
wyniki bie¿¹cych projektów z zakresu ŚOI, finansowanych ze środków publicznych.

Szczegó³owe tematy, na których koncentrowaæ siê bêdzie debata, to m.in.:
• W jaki sposób zapewniæ lepszy transfer wyników badañ do przemys³u (w ra-

mach projektów europejskich i krajowych)?
• Jak zwiêkszyæ efektywnośæ normalizacji i certyfikacji w zakresie ŚOI?
• W jaki sposób normalizacja mo¿e wp³yn¹æ na wzrost gospodarczy?
• Jak udoskonaliæ procedury przetargów publicznych, aby rozstrzygaj¹ce by³y 

kryteria jakościowe, a nie cenowe?
• W jaki sposób w ³añcuchu dostaw uwzglêdniæ sygnalizowane przez u¿ytkownika 

ŚOI potrzeby?
• Jak stymulowaæ rozwój rynku środków ochrony indywidualnej w Europie 

i na świecie?
• Jak promowaæ wizerunek unijnego sektora środków ochrony indywidualnej 

jako bran¿y innowacyjnej i przysz³ościowej?

Organizatorami konferencji s¹: Euratex – The European Apparel and Textile Con-
federation, E.T.S.A. – European Textile Services Association, ESF – European Safety 
Federation, European Technology Platform on Industrial Safety oraz Centexbel – The 
Belgian Textile Research Centre.

Konferencji towarzyszyæ bêdzie wystawa plakatów poświêconych bezpiecznej 
pracy oraz ekspozycja ŚOI na stoiskach wystawienniczych.
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