
  

 

1 

Konferencja pt. „Problemy zdrowotne i niepełnosprawność a praca”  
27 października 2022 r., Warszawa, Warszawski Dom Technika NOT, ul. T. Czackiego 3/5 
 

Transmisja na kanale YouTube i stronie CIOP-PIB w portalu Facebook  
 

Prowadzenie konferencji: dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB,  
kierownik Zakładu Ergonomii CIOP-PIB  

Program 

11.00 Otwarcie konferencji – dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, dyrektor CIOP-PIB 

Część I. Problemy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą  

11.10 Problemy mięśniowo-szkieletowe ograniczające możliwość pracy – wprowadzenie do tematu 
– dr inż. Joanna Kamińska, CIOP-PIB 

11.30 Nowoczesne metody w rehabilitacji i fizjoterapii – Piotr Piaskowski, fizjoterapeuta, Fizjologica 

11.50  Programy rehabilitacji finansowane przez ZUS – przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

12.10 Powrót do zdrowia, powrót do pracy – program kompleksowej rehabilitacji – Andrzej Najmiec, 
CIOP-PIB 

12.30 Jak wspierać i lepiej wykorzystywać potencjał osób z niepełnosprawnościami w przedsiębiorstwie? 
Zalecenia dla pracodawców - dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, CIOP-PIB 

12.50 Przerwa na kawę (30 min) 

Część II dedykowana Sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych  

13.20 Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami – aplikacja wsparcia diagnostycznego 
i informacyjnego w procesie podejmowania pracy - mgr Andrzej Najmiec, CIOP-PIB 

13.40  Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu pracy - wirtualny asystent                 
– mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB 

14.00  Serwis internetowy i baza danych o urządzeniach technicznych wspomagających osoby 
z niepełnosprawnością w wykonywaniu pracy - mgr inż. Dariusz Kalwasiński, CIOP-PIB 

14.20 Naręczny skaner otoczenia dla osób niewidomych i słabowidzących - mgr inż. Grzegorz 
Szczepański, CIOP-PIB 

14.40  Zestaw ćwiczeń dźwiękowych przeznaczonych do rozwijania możliwości percepcji dźwięków 
przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku - dr inż. Rafał Młyński, CIOP-PIB 

15.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji - dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB 
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Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Dźwigaj z głową”, dotyczącej zapobiegania 
problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. Więcej informacji o kampanii: Europejska Kampania Informacyjna 2020 
"Dźwigaj z głową" (ciop.pl), Healthy Workplaces LIGHTEN THE LOAD 2020-22 (healthy-workplaces.eu) 

 

Konferencja jest organizowana z wykorzystaniem wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków 
pracy”, finansowanego w latach 2021 -2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
 
 
 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P54400254111600078300211
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P54400254111600078300211
https://healthy-workplaces.eu/pl

