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17.09.2019   
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy  
Przypominamy, że termin składania prac do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy 
Warunków Pracy upływa 30 września 2019 r. Wnioski mogą dotyczyć: 
 rozwiązań technicznych i technologicznych, 
 prac naukowo-badawczych, 
 przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych. 
Prace można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: 
https://konkursbhp-formularz.pl/. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

>>> 

 
Seminarium dotyczące stresu w zawodach o szczególnym charakterze 
Przyjmujemy zgłoszenia na seminarium pn. „Stres w wybranych zawodach 
o szczególnym charakterze”, które odbędzie się 24 września 2019 r. w CIOP–PIB, 
w Warszawie. Tematem spotkania będą źródła stresu i metody radzenia sobie z nim 
w trzech grupach zawodowych: 
 pracowników młodzieżowych ośrodków resocjalizacyjnych, 
 pracowników domów pomocy społecznej,  
 pracowników medycznych oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień. 

>>> 

 
Konferencja na temat substancji niebezpiecznych 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pn. „Substancje niebezpieczne a ochrona 
zdrowia pracowników”, która odbędzie się 24 września 2019 r. w Łodzi. Konferencja jest 
organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje 
niebezpieczne pod kontrolą” i będzie dotyczyła zarówno zagrożeń chemicznych, jak 
i biologicznych.  

>>> 

 
Seminarium dla pracowników straży pożarnej  
Dnia 26 września 2019 r. CIOP–PIB organizuje seminarium pn. „Bezpieczniej w straży 
pożarnej”. Jego program obejmuje m.in.: aspekty obciążenia termicznego strażaków, 
zasady doboru odzieży ochronnej, treningi fizyczne i promocję zdrowia dla tej grupy 
zawodowej. Zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania chęci wzięcia udziału 
w seminarium do 20 września 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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Trzecia edycja konkursu O!ZNAKI PRACY  
W ramach 3. edycji konkursu O!ZNAKI PRACY jeszcze do 30 września 2019 r. można 
zgłaszać filmy lub zdjęcia ukazujące indywidualne spojrzenie na człowieka i jego pracę. 
Szczególnie zachęcamy do podjęcia trudnego tematu „nowej pracy” – pracy jutra, 
nowych zawodów na rynku pracy. Pracom poświęconym tej tematyce zostanie 
przyznana nagroda specjalna. 

>>> 

 
Konferencja dotycząca dobrych praktyk w zakresie zagrożeń chemicznych 
Dnia 1 października 2019 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja pn. „Substancje 
niebezpieczne pod kontrolą – dobre praktyki”. W jej trakcie pięciu Laureatów Konkursu 
Dobrych Praktyk zaprezentuje nagrodzone rozwiązania. W programie znajdują się także 
wykłady na temat skutecznego przywództwa i efektywnego prowadzenia szkoleń. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. 

>>> 

 
Konferencje dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 
Trwa przyjmowanie zgłoszeń na cykl konferencji regionalnych pn. „Model wsparcia osób 
z niepełnosprawnością w środowisku pracy”, które odbędą się w 15 miastach 
wojewódzkich w październiku i listopadzie, a także na konferencję podsumowującą 
w Warszawie 20 listopada 2019 r. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane 
praktyczne narzędzia wspierające pracodawców w zatrudnianiu osób 
z niepełnosprawnościami.  

>>> 

 
Ogólnopolska Kampania Społeczna „Moda na bezpieczeństwo” 
Zachęcamy do współpracy w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Moda 
na bezpieczeństwo”, która potrwa do końca grudnia 2019 r. Kalendarz działań 
informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych jest dostępny na stronie kampanii 
www.ciop.pl/mnb. Partnerów zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowanych 
przez CIOP–PIB i organizowania własnych działań autorskich promujących kulturę 
bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka. 

>>> 
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