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25.01.2019  

INFODORADCA+ 
Zapraszamy do udziału w regionalnych seminariach pt. „Rozwijanie, uzupełnianie 
i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą 
nowoczesnych narzędzi komunikacji”. Seminaria są organizowane w ramach projektu 
„INFODORADCA+”, a ich celem jest prezentacja informacji o zawodach oraz debata 
nt. wykorzystywania tych informacji w praktyce w obszarze zarządzania kadrami 
i doradztwa zawodowego. Najbliższe terminy: 21 lutego 2019 r. w Opolu  
oraz 22 lutego 2019 r. w Zielonej Górze. Udział bezpłatny. 
Więcej  

 
REGIONALNA SIEĆ EKSPERTÓW BHP DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W ramach projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy 
z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku 
pracy” utworzono przy CIOP-PIB Regionalną Sieć Ekspertów BHP ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Zadaniem Sieci jest pomoc przedsiębiorcom w dostosowywaniu 
środowiska pracy do potrzeb tych osób. Pierwsze spotkanie członków Sieci odbędzie 
się w dniach 12–13 lutego 2019 r. w Warszawie. 
Więcej  
 

 

KONKURS ZŁOTY INŻYNIER 2018 
Trwa doroczny konkurs pn. ZŁOTY INŻYNIER 2018, organizowany przez dwutygodnik 
Federacji SNT NOT Przegląd Techniczny. Do tytułu kandydują naukowcy o dużym 
dorobku, menedżerowie i właściciele firm oraz inżynierowie tworzący nowe produkty. 
Miło nam poinformować, iż jednym z kandydatów jest Pan dr hab. inż. Wiktor Marek 
Zawieska, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB.  
Głosowanie odbywa się online i trwa do 10 lutego 2019 r. 
Więcej  
 

 

KONFERENCJA NT. ZAPOBIEGANIA WYPADKOM PRZY PRACY  
Zapraszamy do udziału w 10. edycji Międzynarodowej Konferencji nt. Zapobiegania 
Wypadkom przy Pracy WOS 2019 pt. „Przyszłość bezpieczeństwa pracy w erze 
cyfryzacji”. Konferencja odbędzie się w dniach 23–26 września 2019 r. w Wiedniu. 
Organizatorzy zapraszają do składania abstraktów wystąpień do 31 stycznia 2019 r. 
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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KONFERENCJA NT. NORMALIZACJI, BADAŃ I CERTYFIKACJI W OBSZARZE BHP 
Europejska Sieć Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EUROSHNET oraz CIOP-PIB 

zapraszają ekspertów na 6. konferencję poświęconą normalizacji, badaniom 

i certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy pt. „Bądźmy inteligentni 

i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy”. Konferencja odbędzie się 

w dniach 12–14 czerwca 2019 r. w Dreźnie. 

Więcej  
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