
Łódź, 15 października 2019 r. 
 
 
Szanowni Państwo!  
 
Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz NSZZ 
„Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej mają 
zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt.: 
„Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli” 
 
Termin konferencji:  13 listopada 2019 r.,  w godz. 11.00 – 15.00 

Miejsce konferencji:  Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
    Łódź, ul. Kamińskiego 17/19    (sala konferencyjna) 

 
Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych problemów związanych z czynnikami środowiska 
pracy nauczycieli i związanymi z tym problemami zdrowotnymi. Konferencja jest organizowana w 
ramach realizacji IV etapu Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” 
finansowanego w latach 2017-2019 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy 
Instytut Badawczy 
Tematyka konferencji będzie obejmować m. in. następujące tematy: 

• Czynniki ryzyka i choroby przewlekłe wśród nauczycieli 

• Aspekty społeczne chorób zawodowych narządu głosu u nauczycieli 

• Jak wspierać dobrostan psychiczny nauczycieli? 

• Mobbing w szkole. Dlaczego się pojawia i jak sobie z nim radzić 

• Zagrożenia psychospołeczne w pracy personelu młodzieżowych ośrodków wychowawczych  

• Kształtowanie jakości powietrza wewnątrz sal lekcyjnych 

• Przyczyny i skutki zmęczenia u nauczycieli 
 

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. 

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli wszystkich szczebli 
edukacji, ale także pracowników administracyjnych, pracowników kuratoriów, 
związkowców, pracowników służb medycyny pracy, Wysoki poziom zaproszonych 
wykładowców – najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie oceny środowiska 
pracy nauczycieli i działań profilaktycznych powinny zachęcić Państwa do 
uczestniczenia w tej konferencji.  

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Termin nadsyłania kart zgłoszenia uczestnictwa w konferencji  
– 30 października 2019 r. 

Kartę zgłoszenia przesyłamy na adres:  lodz@oswiata-solidarnosc.pl   fax. 42 677 26 25 
lub Alicja.Bortkiewicz@imp.lodz.pl 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 631 46 88  oraz  tel. 42 677 26 26  
 
 
 
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”          Kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii 
MSOiW Ziemi Łódzkiej                                                                               Instytut Medycyny Pracy 
Roman Laskowski                                                             Prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz 
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Konferencja „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka 
związane z pracą nauczycieli” 

Łódź, 13 listopada 2019r. 

Dane osobowe 
 

Imię:  ……………………………………….. 
 
Nazwisko:  ………………………………………. 

 
Nazwa i adres miejsca pracy:  ………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 

tel: …………..…… fax: ……………. e-mail: …………………………………. 
 

                                                                     …….……………………… 
                                                                                    podpis     
 

 

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje 

się począwszy od 25 maja 2018 r. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera, Łódź 

ul. Św. Teresy 8; 

 

 

Przez cały okres przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe będą należycie zabezpieczone i poddane ochronie 

zgodnej z wymogami prawnymi. Będą one odpowiednio zabezpieczone i przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji wskazanego celu naukowego.  

.Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu naukowego, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do 

danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania - biorąc pod uwagę swoją szczególną sytuację, a także prawo do przenoszenia 

danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Administrator ma prawo odmowy usunięcia danych w związku z realizacją celu badania naukowego, jeżeli 

miałoby to uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację badania. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości wzięcia udziału 

we wskazanym celu naukowym.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres:  

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. J. Nofera 

Inspektor Ochrony Danych 

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź  

lub e-mail: iod@imp.lodz.pl 

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo złożyć 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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