
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. 
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05.07.2019  
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec czerwca ogłosiło 
tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Przedmiotem 
Konkursu są rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze oraz 
przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające, mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa i warunków pracy. Prace można nadsyłać do 30 września 2019 r. 

>>> 

 
Seminarium dotyczące pracy kobiet 55+ w handlu detalicznym 
12 sierpnia 2019 r. w CIOP-PIB odbędzie się seminarium pt.: „Zagrożenia związane 
z pracą kobiet 55+ na stanowiskach pracy fizycznej w handlu”. Na seminarium 
zapraszamy pracodawców, pracowników służby bhp oraz osoby organizujące pracę 
fizyczną kobiet w handlu detalicznym. Zgłoszenia przyjmujemy do 2 sierpnia 2019 r. 
 

>>> 

 
Międzynarodowa konferencja na temat innowacji  
CIOP-PIB zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Innowacje 
technologiczne w obszarze bezpieczeństwa i higieny w pracy” (OSH InnoTech), która 
odbędzie się 15 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu. Udział w 
konferencji jest bezpłatny. Na wydarzenie można się rejestrować do 30 września 2019 r. 
 

>>> 

 
Zbiór felietonów „Przestarzały jak człowiek” 
CIOP-PIB poleca książkę Radosława Mleczki pt. „Przestarzały jak człowiek”. To zbiór 
felietonów o konsekwencjach transferu kompetencji przekazywanych przez człowieka 
automatom, „konwersji na czas cyfrowy” i związanej z nimi transformacji sposobu 
myślenia o pracy. Autor poddaje analizie modele i mity organizacji biznesowych oraz 
proponuje nowe rozwiązania, które pomogą organizacjom odnieść sukces w przyszłości. 
 

 >>> 
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