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17.04.2019  
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 
28 kwietnia 2019 r. odbędzie się wiele przedsięwzięć, m.in. we Wrocławiu (24.04 
i 28.04), Bielsku-Białej (24.04), Rzeszowie (26.04 i 16.05) i Warszawie (29.04). 
Przedstawiciele CIOP-PIB wezmą udział w tych wydarzeniach w charakterze 
prelegentów. Więcej Informacji można znaleźć na www.ciop.pl/28kwietnia oraz 
w portalu Facebook. 

>>> 

 

Europejska kampania pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” 
W maju w ramach kampanii odbędą się dwa wydarzenia. Jednym z nich będzie 
konferencja w Łodzi nt. narażenia na niebezpieczne substancje chemiczne w służbie 
zdrowia. Głównym organizatorem konferencji jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Łodzi. Drugie spotkanie, skierowane do partnerów kampanii to 
organizowane przez CIOP-PIB warsztaty, które odbędą się 22 maja 2019 r. w Warszawie. 

>>> 

 

Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych 
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas I–VIII z całej Polski do udziału 
w konkursie plastycznym pn. „Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo”. Ma on na 
celu popularyzację aktywności fizycznej jako elementu profilaktyki urazów oraz 
zmniejszenie ryzyka zachorowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Nabór prac trwa 
do 30 kwietnia 2019 r. 

>>> 

 

25 lat Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 
Skuteczne współdziałanie i inicjatywa instytucji i osób zaangażowanych w budowanie 
europejskiej sieci współpracy są kluczem do sukcesu EU-OSHA, która w tym roku 
obchodzi swoje 25-lecie. Głównym celem jej działania jest kształtowanie bezpiecznych 
i zdrowych miejsc pracy w całej Europie. Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu 
będzie zaplanowane na 5 czerwca br. w Bilbao spotkanie decydentów, specjalistów 
i przedstawicieli współpracujących sieci.  

>>> 

http://www.ciop.pl/newsletter-bhp
mailto:ciopti@ciop.pl
http://www.ciop.pl/
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009311&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009311&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009311&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009311&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009311&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009311&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009311&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009311&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300010109&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300010109&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300010109&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300010109&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300010109&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300010109&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300010109&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019

