
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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Nowe publikacje z dziedziny bhp 
Są już dostępne nowe publikacje z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, będące 
rezultatem IV etapu Programu Wieloletniego. Można je nabyć w siedzibie CIOP-PIB w 
Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16 lub mailowo pod adresem kancelaria@ciop.pl. 
Opisy publikacji zostały zamieszczone na stronie internetowej CIOP-PIB.  

>>> 

 
Równowaga praca – życie 
W ramach Narodowego Programu Zdrowia przeprowadzono w CIOP-PIB badania 
dotyczące równowagi praca – życie w kontekście nietypowych form zatrudnienia. 
Na podstawie uzyskanych wyników ze względu na stopień godzenia pracy i życia 
osobistego podzielono „nietypowych” pracowników na 4 grupy: Aktywnych, 
Wyczerpanych, Specjalistów oraz Szczęśliwców. Wybrane wyniki badań zostały 
opublikowane na stronie CIOP-PIB. 

>>> 

 
Konkurs plastyczny „Bezpieczne dzieci w sieci” 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „Bezpieczne dzieci w sieci” 
skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest promowanie 
bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu – uświadamianie zagrożeń związanych 
z portalami ze szkodliwą treścią, zwracanie uwagi na konieczność unikania ryzykownych 
zachowań w sieci oraz zachęcanie do wyszukiwania treści pochodzących z wiarygodnych 
źródeł. Prace plastyczne można nadsyłać do CIOP-PIB do 30 kwietnia 2020 r.  

>>> 

 
Przemoc i nękanie w świecie pracy 

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 
(28 kwietnia 2020 r.) będzie „Przemoc i nękanie w świecie pracy”. To poważne 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także przyczyna mniejszej 
produktywności i negatywnego wizerunku organizacji. Więcej informacji o tematyce 
Dnia jest dostępnych na stronie www.ciop.pl/28kwietnia.  

>>> 

  

http://www.ciop.pl/newsletter-bhp
mailto:ciopti@ciop.pl
http://www.ciop.pl/
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P46400198151533653809914
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P46400198151533653809914
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P46400198151533653809914
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P46400198151533653809914
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P46400198151533653809914
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P46400198151533653809914
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=300011013&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=300011013&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=300011013&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=300011013&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=300011013&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=300011013&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=300011013&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=300011013&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300011009&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300011009&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300011009&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300011009&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300011009&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300011009&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300011009&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300011009&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
http://www.ciop.pl/28kwietnia
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P46400198151533653809914
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P21200280931384547961993&html_tresc_root_id=11196&html_tresc_id=300011009&html_klucz=11196&html_klucz_spis=
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=16117&html_tresc_id=300011013&html_klucz=19558&html_klucz_spis=
http://www.ciop.pl/28kwietnia

