
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, www.ciop.pl 

 

15.01.2019  

 
KAMPANIE INFORMACYJNE 

Konkurs Dobrych Praktyk 
Zapraszamy do składania wniosków w Konkursie Dobrych Praktyk, organizowanym 
w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Konkurs jest 
podzielony na dwa etapy: etap krajowy (organizowany przez CIOP-PIB) i etap 
europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy). Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa 
w dniu 22.01.2019 r. Więcej 
 
Europejska kampania „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” 
W 2019 r. kontynuujemy europejską kampanię informacyjną „Substancje 
niebezpieczne pod kontrolą”. W bieżącym roku planujemy dalsze wydarzenia 
poświęcone problematyce zagrożeń chemicznych. Mamy nadzieję na spotkania 
z Państwem podczas kolejnych spotkań zorganizowanych w ramach kampanii. 
Więcej 
 
 
 

KONFERENCJE, WYDARZENIA, PUBLIKACJE  

Międzynarodowa Konferencja „Noise Control 2019” 
Zapraszamy do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu 
"Noise Control 2019", która odbędzie się w dniach 26 - 29 maja 2019 r. w Janowie 
Podlaskim. Konferencja jest adresowana do osób zajmujących się problematyką 
zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach, pracach rozwojowych, 
szkoleniach, zarządzaniu bhp oraz ochronie środowiska pracy i środowiska 
naturalnego. Do końca stycznia czekamy na propozycje wystąpień. Więcej 
 
Kalendarz wybranych wydarzeń międzynarodowych związanych z bhp 
W związku z początkiem nowego roku zachęcamy do zapoznania się 
z kalendarzem wybranych wydarzeń dotyczących problematyki bezpieczeństwa 
pracy, organizowanych na świecie. Informacje o nich zostały zebrane 
i udostępnione na stronie internetowej CIOP-PIB. Więcej 
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Otrzymałeś tą wiadomość, gdyż zapisałeś się na newsletter „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”.  
Jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać tego typu wiadomości, wejdź na stronę http://www.ciop.pl/newsletter-bhp  

i wypisz się z newslettera lub napisz do nas na ciopti@ciop.pl. 
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INFORMACJE Z ZAGRANICY  

Obchody 100-Lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy  
W 2019 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) obchodzi 100-lecie swojej 
działalności. Od 100 lat MOP podejmuje różnorodne działania, aby wspierać 
sprawiedliwość społeczną i promować godną pracę. Z okazji 100-lecia organizacja 
przygotowała szereg wydarzeń i specjalnych publikacji. Wszystkie uroczystości 
będą transmitowane online. Oficjalne rozpoczęcie obchodów odbędzie się 
22.01.2019 r. wraz z opublikowaniem raportu Globalnej Komisji ds. Przyszłości 
Pracy. Więcej 
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