
 

V edycja ogólnopolskiego konkursu 

fotograficznego i filmowego  

O!ZNAKI PRACY 2021 
 

Organizatorem konkursu O!ZNAKI PRACY jest Centralny 

Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

 

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: 

• Fotografia 

• Film i multimedia 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane  

od 1 września do 3 października 2021 r. 

 

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 22.000 złotych. 

 

Strona konkursu:   https://oznakipracy.ciop.pl/oznaki-pracy 

 

Koordynatorzy konkursu w szkole: mgr Monika Reichert,  mgr Ewa Grochowska 
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Jeśli interesują cię film, fotografia, kampanie społeczne. Nie jest ci obojętne  

w jakim żyjesz świecie i chcesz mieć coś do powiedzenia.  

Zadajesz sobie pytania o strategie, narracje, procesy i zjawiska społeczne. 

Zastanawiasz się czym jest praca. Tradycyjna i w dobie algorytmów, automatów, 

aplikacji, sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości, nanotechnologii  

i zabezpieczeń biometrycznych.  

Jakie wiążą się z nią zagrożenia i możliwości? Chcesz podzielić się swoim 

artystycznym i reporterskim komentarzem. Weź udział w konkursie O! ZNAKI 

PRACY.  

To nie tylko konkurs na najlepszy wizualny komentarz współczesnych zjawisk 

związanych z pracą. To także forum wymiany i konfrontacji poglądów na temat 

współczesnej pracy. Praca z punktu widzenia. 

 

 

 



 

Informacje o konkursie: 

 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 

Badawczy. 

Uczestnicy 

Konkurs ma charakter otwarty. 

Opis 
Tematem konkursu O!ZNAKI PRACY jest praca. 

“ Podobnie jak w ramach poprzednich edycji, tematem tegorocznego konkursu O!ZNAKI 

PRACY 2021 jest praca. W tym roku szczególnie zachęcamy do podjęcia tematu innowacji 

w profesjach z tradycjami, poddania analizie pozornie antytetycznego zestawienia 

„stary zawód - nowa rzeczywistość”. Tej tematyce bowiem będzie dedykowana nagroda 

specjalna im. Sztucznej Inteligencji (AI). 

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: 

• fotografia, 

• film i multimedia (filmy nie mogą trwać dłużej niż 5 minut). 

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. 

Nagrody 

Fotografia 

• nagroda główna: 5.000 zł 

• trzy wyróżnienia po 1.000 zł 

• nagroda AI: 3.000 zł 

Film i multimedia 

• nagroda główna: 5.000 zł 

• trzy wyróżnienia po 1.000 zł 

• nagroda AI: 3.000 zł 

 

 

 



 

 

Zwycięzca ubiegłorocznej edycji konkursu  

W KATEGORII FOTOGRAFIA 

 

 
Grand Prix 2020 w kategorii Fotografia – Jakub Rybicki za zdjęcie „Kierowca autobusu” 

 

 


