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Konferencja nt. substancji rakotwórczych i cytostatycznych 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie we współpracy z CIOP-PIB 
organizuje konferencję pn. „Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy”, 
która odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. w Rzeszowie. Konferencja ma na celu 
przedstawienie zasad postępowania z substancjami cytostatycznymi i jest skierowana 
szczególnie do pracowników służby zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

>>> 

 
Trzecia edycja konkursu O!ZNAKI PRACY  
Rusza 3. edycja konkursu O!ZNAKI PRACY. W tym roku zachęcamy do nadsyłania zdjęć 
i filmów dotyczących nowych wymiarów pracy: zarówno w kontekście technologii 
i sztucznej inteligencji, jak i w kontekście nowych zjawisk, zachowań i postaw wobec 
pracy. Rejestracja prac będzie możliwa od 19 sierpnia do 30 września 2019 r. Regulamin 
i harmonogram konkursu są dostępne na stronie https://oznakipracy.ciop.pl. 

 
>>> 

 
Seminarium na temat potrzeb szkoleniowych pracowników 50+ 
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Miejsce pracy jako obszar działań 
edukacyjnych”, które odbędzie się 5 września 2019 r. w CIOP-PIB w Warszawie. 
Tematyka seminarium obejmuje m.in. potrzeby szkoleniowe pracowników 50+ i metody 
uczenia w tej grupie. Przedstawimy także wskazówki do tworzenia programów edukacji 
zdrowotnej w miejscu pracy. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia 2019 r. 

>>> 

 
Konferencje dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach regionalnych pt. „Model 
wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy”. Podczas konferencji 
zostaną zaprezentowane praktyczne narzędzia opracowane specjalnie dla 
pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. 
Konferencje będą się odbywały we wszystkich miastach wojewódzkich w dniach od 17 
września do 17 października 2019 r. 
 

>>> 
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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 zrezygnuj z newslettera lub napisz do nas na ciopti@ciop.pl. 
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Studia podyplomowe z zakresu bhp 
Trwa nabór na studia podyplomowe pt. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka 
w środowisku pracy” organizowane przez CIOP-PIB oraz Wydział Samochodów i Maszyn 
Roboczych Politechniki Warszawskiej. Program studiów będzie realizowany podczas 
sesji weekendowych w trakcie dwóch semestrów. I semestr rozpoczyna się 20 września 
2019 r.  

 >>> 

 
Seminarium dotyczące zagrożeń pracy fizycznej w systemie zmianowym 
W siedzibie CIOP-PIB 26 września 2019 r. odbędzie się seminarium pt.: „Zagrożenia 
związane z pracą kobiet 55+ oraz mężczyzn 20-30 lat i 55+ na stanowiskach pracy 
fizycznej w systemie zmianowym (np. handel, transport). Sposoby przeciwdziałania 
zagrożeniom”. Na seminarium zapraszamy pracodawców, pracowników służby bhp oraz 
osoby organizujące pracę fizyczną. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 września 2019 r. 
 

>>> 

 
III Ogólnopolskie Forum Służby BHP 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolskie Forum 
Służby BHP pt. „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości” organizowane przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP we współpracy z CIOP-PIB. 
Podczas forum zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. inwestycji w bezpieczeństwo 
pracy oraz perspektyw rozwoju służby bhp w Polsce i Europie. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 10 września 2019 r.  

 >>> 

 
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy 
Przypominamy, że do 30 września 2019 r. czekamy na zgłoszenia chęci wzięcia udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Wnioski można składać w trzech 
kategoriach: rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze oraz 
przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Konkurs jest organizowany przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Regulamin konkursu i formularz do 
wypełnienia są dostępne na stronie www.ciop.pl/konkurs-bhp.  

 >>> 
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