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BEZPIECZEŃSTWO 
PRACY 'praktyka
ukazuje się od 1971 roku. 

OCCUPATIONAL SAFETY.
Science and Practice

Czasopismo wyróżnione nagrodą 
Głównego Inspektora Pracy 
im. Haliny Krahelskiej (2005), 
jest poświęcone zapobieganiu 
wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym.
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