
 

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 zrezygnuj z newslettera lub napisz do nas na ciopti@ciop.pl. 

 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, www.ciop.pl 

24.05.2019  
Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu 
W Janowie Podlaskim 26 maja 2019 r. rozpoczyna się XVIII Międzynarodowa 
Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2019. Jej celem jest upowszechnianie 
wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań technicznych służących walce 
z hałasem i wibracjami. Relacje z konferencji ukażą się w czerwcowym (6) numerze 
miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”. 

>>> 

 
Aktywna odzież ochronna na Giełdzie TOP Wynalazków  

Z przyjemnością informujemy, że aktywna odzież ochronna z elementami ze stopów 
z pamięcią kształtu (SMA) do ochrony pracowników przed czynnikami gorącymi 
i płomieniem, opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy i nagrodzona brązowym medalem na Międzynarodowych Targach 
Wynalazczości Concours Lépine w 2018 r., zostanie zaprezentowana na Giełdzie TOP 
Wynalazków w Katowicach w dniach 4–5 czerwca 2019 r. 

>>> 

 

Kurs dla osób cierpiących na depresję  
Zapraszamy osoby cierpiące na depresję na 8-tygodniowy bezpłatny kurs terapii 
poznawczo-behawioralnej opartej na uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
– MBCT). Jest on realizowany w ramach projektu badawczego dotyczącego wpływu 
terapii MBCT na zdolność do pracy osób z depresją i będzie się odbywał w Warszawie. 
 

>>> 

 
Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy 2019  
Rozstrzygnięto 28 edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. DEPRESJA.  
Otrzymaliśmy rekordową liczbę projektów plakatów – 351. Jury przyznało trzy nagrody 
główne i pięć równorzędnych wyróżnień oraz wybrało 62 projekty plakatów 
do zaprezentowania w katalogu i na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się 25 
czerwca 2019 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie 
Badawczym w Warszawie.  

>>> 
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