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Konferencje dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 
W ramach projektu „Model wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy” 
w listopadzie 2019 r. odbędą się jeszcze trzy konferencje regionalne dla pracodawców 
w: Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane 
narzędzia wspierające pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, 
m.in.: poradniki, interaktywne narzędzia mobilne i program wykorzystujący techniki 
rzeczywistości wirtualnej. Zapraszamy. 
 

>>> 

 
Program przeciwdziałania stresowi personelu medycznego  
Aby wesprzeć przedstawicieli zawodów medycznych w radzeniu sobie z wysokim 
poziomem stresu w pracy, w październiku 2019 r. uruchomiono MED-STRES: 
internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu 
medycznego. Jest to program szkoleniowo-terapeutyczny przygotowany przez Wydział 
Psychologii Uniwersytetu SWPS, partnera CIOP-PIB, w ramach IV etapu programu 
wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Można z niego skorzystać, 
rejestrując się za pośrednictwem strony: http://medstres.pl.  

 >>> 

 
Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  
W dniach 21-25 października 2019 r. obchodzimy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa 

i Zdrowia w Pracy. W tym roku będzie on poświęcony tematyce kampanii informacyjnej 

„Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia 

w Pracy zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych z tej okazji. 

 >>> 

 
Międzynarodowe Targi A+A 2019 
W Düsseldorfie w dniach 5-8 listopada 2019 r. odbędą się Międzynarodowe Targi 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A – największe forum wystawiennicze w zakresie 
bhp na świecie. Targom będzie towarzyszył 36. Międzynarodowy Kongres 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizowany m.in. przez Federalne Stowarzyszenie 
na Rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BASI) oraz Międzynarodową Organizację Pracy 
(ILO). Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentuje 
na targach ofertę usług certyfikacji i oceny zgodności. Zapraszamy na stoisko nr 10 B47 
w pawilonie nr 10.  

>>> 
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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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Forum Liderów Bezpiecznej Pracy 
Tegoroczna XXII Konferencja przeznaczona wyłącznie dla członków Forum Liderów 
Bezpiecznej Pracy odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 listopada 2019 r. 
Miło nam poinformować, że dwóch członków Forum zostało laureatami Konkursu 
Dobrych Praktyk, który dotyczył zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu 
pracy: FCA Poland SA (I miejsce) i Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA 
(III miejsce). Serdecznie gratulujemy. 

>>> 

 
Finał Konkursu O!ZNAKI PRACY 
Uroczysty finał Konkursu O!ZNAKI PRACY obędzie się 5 listopada 2019 r. w Kinie Kultura, 
w Warszawie. Cieszymy się, że w ramach konkursu otrzymaliśmy ok. 600 filmów 
i fotografii. Uroczystości ogłoszenia wyników będzie towarzyszył pokaz nagrodzonych 
filmów i wystawa zdjęć dotyczących współczesnych i nowych form pracy. Szczegóły 
na stronie konkursu: https://oznakipracy.ciop.pl/oznaki-pracy.   
 

>>> 

 
Film na temat ergonomii pracy z komputerem 
Aby pomóc w profilaktyce schorzeń kręgosłupa osobom wykonującym pracę biurową, 
CIOP-PIB przygotował film pt. „Ergonomia w biurze. Zaprojektuj swoje miejsce pracy 
w kilka minut”. Zachęcamy do obejrzenia.  
 

>>> 
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