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Kampania społeczna „Moda na bezpieczeństwo” 
W marcu rozpoczęła się informacyjna kampania społeczna pod hasłem „Moda 
na bezpieczeństwo” organizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – 
Państwowy Instytut Badawczy. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej 
i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia, a także promowanie kultury 
bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka.    

>>> 

 
Konferencja dotycząca bezpieczeństwa w górnictwie 
Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz 
Główny Instytut Górnictwa zapraszają na XXI KONFERENCJĘ pt. „Problemy 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”. Konferencja mająca na celu 
wymianę informacji na temat dobrych praktyk i wiedzy oraz nawiązanie współpracy 
wewnątrzsektorowej odbędzie się w dniach 27– 28 marca 2019 r. w Wiśle.  

>>> 
   

 
Uroczyste posiedzenie ROP  
Dnia 9 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy 
przy Sejmie RP związana z tematyką Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra”. W posiedzeniu wezmą 
udział przedstawiciele instytucji ustawodawczych i nadzorujących, pracodawców, 
organizacji związkowych, a także przedstawiciele nauki i praktycy bhp. 

 

>>> 
 

 
Wyniki Konkursu Dobrych Praktyk 
Konkurs Dobrych Praktyk zorganizowany w ramach europejskiej kampanii „Substancje 
niebezpieczne pod kontrolą” został rozstrzygnięty. Pierwsze miejsce otrzymała firma 
FCA Poland S.A. za wniosek pt. „STOP! – zarządzanie substancjami i mieszaninami 
w Zakładzie produkcyjnym poprzez zmiany technologiczne i procesowe”. Wszystkim 
nagrodzonym gratulujemy. 

>>> 
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Konkurs „Szybka ścieżka” Dostępność Plus 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, uczestnicząc 
w projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, informuje, 
że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów 
realizujących Program Dostępność Plus w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. 

>>> 
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