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Szanowni  Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wystawie towarzyszącej XXI konferencji 

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy jest jedyną placówką 

naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania 

warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. W zakresie 

działalności Instytutu leży także współpraca z przedsiębiorstwami i upowszechnianie dobrych 

praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy. Stało się to jednym z celów powołania przy Instytucie 

w 1998 r. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, do którego obecnie należy ponad 140 polskich 

przedsiębiorstw (głównie dużych) i organizacji, z całego kraju. Szczegóły dostępne są na 

stronie www.ciop.pl/FL.  

W sposób stały przedsiębiorstwa te współpracują z Instytutem w ramach realizowanych 

przez Instytut projektów badawczych i korzystają z porad eksperckich przedstawicieli 

Instytutu, ale także prowadzą działania na rzecz promowania dobrych praktyk z zakresu 

bezpieczeństwa pracy wśród współpracowników, podwykonawców, innych firm z regionu czy 

danej sekcji gospodarki.  Organizują spotkania, konferencje, seminaria, biorą udział w 

opracowywaniu publikacji służących promowaniu bezpieczeństwa pracy.  

Raz do roku przedstawiciele tych przedsiębiorstw spotykają się podczas konferencji 

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Konferencja jest organizowana przez Instytut jedynie dla 

przedstawicieli Forum Liderów (każdego roku w konferencji uczestniczy ok. 100 osób). Jej 

uczestnikami są szefowie działów bhp i szkoleń, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

pracy w tych przedsiębiorstwach.  

Tegoroczna konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Bezpieczeństwo 

pracy w XXI wieku. 20 lat Forum Liderów Bezpiecznej Pracy” odbędzie się w dniach 6-7 

listopada 2018 r. w hotelu Mercure Centrum**** we Wrocławiu. Konferencja jest 

organizowana przez CIOP-PIB we współpracy z firmą 3M Wrocław Sp. z o.o. 

(przedsiębiorstwo należące od 2018 r. do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy). W konferencji 

planowany jest udział ok. 120 przedstawicieli przedsiębiorstw należących do Forum Liderów 

Bezpiecznej Pracy oraz innych struktur sieciowych, działających przy CIOP-PIB.  

http://www.ciop.pl/FL
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W programie konferencji zaplanowano wykłady, wystąpienia przedsiębiorstw 

(członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy), warsztaty w grupach oraz wizytę techniczną  

w 3M Wrocław Sp. z o.o. Elementem programu konferencji będzie także uroczystość wręczenia 

prestiżowych Kart dla Liderów Bezpiecznej Pracy, która odbędzie się w dniu  

6 listopada br. o godz. 20.00 w hotelu Mercure Wrocław Centrum.   

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa najnowszych produktów i rozwiązań z 

zakresu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach. 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

 

Koszty: 

1. Przygotowanie stoiska firmy  – 1 500 zł netto (+23% VAT) 

2. Koszt noclegu Mercure (330 zł za noc w pokoju 1-os lub 380 zł za noc za pokój 2-os.) 

lub w hotelu B&B Centrum (195 zł za noc w pokoju 1-os.) 

3. Koszt parkingu – 60 zł / dobę na parkingu przy hotelu Mercure Centrum lub 30 zł na 

parkingu przy hotelu B&B Centrum 

Terminy: 

 Rezerwacja noclegu w hotelu – do 24.10.2018 r.  

 Zgłoszenie udziału w wystawie – do 26.10.2018 r. (poprzez przesłanie do organizatora 

wypełnionej karty zgłoszenia) 

 Wystawa podczas konferencji – 6 listopada 2018 r. 

Informacje dodatkowe: 

1. Wszyscy uczestnicy konferencji dokonują rezerwacji noclegu w hotelach podanych 

przez organizatora we własnym zakresie i wpłacają opłatę hotelową bezpośrednio w 

hotelu 

2. Zgłoszenia udziału w wystawie towarzyszącej konferencji - drogą mailową na adres: 

agnieszka.szczygielska@ciop.pl.  

3. Organizator konferencji zapewnia każdemu uczestnikowi wystawy:  

a. stół i dwa krzesła w foyer przed salą konferencyjną w hotelu Mercure Centrum 

we Wrocławiu 

b. możliwość przekazania uczestnikom konferencji materiałów reklamowych  

mailto:agnieszka.szczygielska@ciop.pl
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c. możliwość bezpłatnego udziału 2 przedstawicieli Wystawcy w:  

 wykładach,  

 warsztatach, 

 uroczystości wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy,  

 wizycie technicznej w 3M Wrocław Sp. z o.o. 

d. informację na temat udziału w wystawie, opublikowanej po konferencji na 

stronie internetowej konferencji w serwisie www.ciop.pl/FL oraz w artykule 

pokonferencyjnym w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka” 

 

 

Informacje na temat konferencji i wystawy 

Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB,  

tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl  

http://www.ciop.pl/FL

