
ERGONOMIA
w dyrektywach 
i normach

Wprowadzenie
Zadaniem ergonomii jest optymalizacja 

warunków pracy, która sta³a siê wa¿na, 
ze wzglêdu na korzyści ekonomiczne i spo-
³eczne, jakie osi¹gane s¹ w wyniku eliminacji 
uci¹¿liwych warunków pracy. Czynniki 
uci¹¿liwe wystêpuj¹ powszechnie na stano-
wiskach pracy w przedsiêbiorstwach wszyst-
kich typów: przemys³owych, us³ugowych 
w biurach i w komunikacji. Dominuj¹cymi 
czynnikami uci¹¿liwymi s¹: wymuszona 
pozycja cia³a, rêczny transport materia³ów, 
powtarzaj¹ce siê czynności pracy, monoto-
nia, stres psychospo³eczny, uci¹¿liwe wa-
runki mikroklimatu, przeszkadzaj¹cy ha³as 
oraz oświetlenie, nieodpowiednie w stosun-
ku do wykonywanej pracy wzrokowej.

Skutkami d³ugotrwa³ego dzia³ania uci¹¿-
liwych warunków pracy mog¹ byæ przy-
bieraj¹ce obecnie postaæ epidemiczn¹ 
dolegliwości uk³adu miêśniowo-szkieleto-
wego, narastanie stresu z jego skutkami 
– chronicznym zmêczeniem i wypaleniem 
zawodowym. Uci¹¿liwe warunki mog¹ 
sprzyjaæ wypadkom przy pracy, dok³adaj¹ 
siê do przyspieszenia rozwoju i pog³êbienia 
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chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby 
uk³adu kr¹¿enia, uk³adu ruchu, w tym przede 
wszystkim – krêgos³upa. 

Znajduje to odbicie w statystykach eu-
ropejskich. Jak określa raport Europejskiej 
Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy 
w Bilbao [1], w populacji pracowniczej UE 
na zbyt du¿¹ intensywnośæ czynności po-
wtarzalnych nara¿onych jest 57%, wymu-
szone pozycje przy pracy – 45%, obci¹¿enie 
wynikaj¹ce z dźwigania ciê¿arów – 34%, 
niekorzystne warunki mikroklimatu – 21% 
pracowników. Na niekorzystne psychospo-
³eczne warunki środowiska pracy – zbyt du¿e 
tempo pracy, monotoniê, z³¹ organizacjê 
pracy, nara¿one jest ok. 67% populacji. 

Wyniki kolejnych badañ opublikowane 
w 2003 r. przez Europejsk¹ Fundacjê na rzecz 
Poprawy Warunków ̄ ycia i Pracy (European 
Fundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions) w Dublinie, które objê³y 
po raz pierwszy równie¿ nowe kraje UE, po-
twierdzi³y te tendencje [2].  Przyczyn dolegli-
wości uk³adu miêśniowo-szkieletowego, jak 
wynika z analizy wyników, mo¿na upatrywaæ 
w nieprawid³owych pozycjach przy pracy, 
stwierdzonych u 47% pracowników (w Pol-
sce u  50% pracowników). Drugim wa¿nym 

Celem norm tworzonych w Europejskim Komitecie (CEN) jest wspomaganie realizacji  dyrektyw europejskich. 
Normy CEN z zakresu ergonomii (opracowywane w Komitecie Technicznym – TC 122) zawieraj¹ kryteria, pod-
stawy metodyczne, wytyczne, które s³u¿¹ do projektowania stanowisk pracy oraz oceny ryzyka zawodowego 
spowodowanego czynnikami uci¹¿liwymi – fizycznego i psychospo³ecznego środowiska pracy oraz niektórymi 
aspektami organizacji stanowiska. 

Ergonomics in directives and standards
The aim of CEN standards, developed in the European Standard Committee is to support  implementation of European direc-
tives.  The range of ergonomics standards (CEN 122) includes criteria, methodological bases, guidelines (for designing work 
stands and for occupational risk assessment of physical and psychosocial work environment factors) and some aspects of 
the organization of work stands. 
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czynnikiem s¹ czynności czêsto powtarza-
j¹ce siê, w tym szczególnie wykonywane 
przez koñczyny górne, stwierdzone u 28% 
pracowników w czasie ca³ej zmiany roboczej 
(i  a¿ u 52% w czasie ¼ zmiany roboczej). 
Czynnikiem  ryzyka mo¿e byæ równie¿ rêczny 
transport ciê¿kich materia³ów stwierdzony 
u ok. 35% pracowników. Wśród uci¹¿liwości 
pracy zwi¹zanej z czynnikami fizycznymi 
środowiska pracy, najwiêkszym problemem 
jest nara¿enie na gor¹co u – 28% i zimno 
– ok. 23%,  problemy ze wzrokiem, wyni-
kaj¹ce ze z³ych warunków pracy wzrokowej, 
stwierdzono u 15% populacji.

Wyniki tej analizy wykaza³y równie¿, 
¿e poczucie przewlek³ego zmêczenia jest naj-
wiêkszym problemem populacji pracowni-
czej w Polsce i obejmuje 43% pracowników, 
podczas gdy w „starych” krajach cz³onkow-
skich problem ten dotyczy 23% populacji. 
Oblicza siê, ¿e wymienione czynniki uci¹¿liwe 
powoduj¹ ok. 25% absencji chorobowej. 

Ergonomia 
w dyrektywach europejskich

Skutki zdrowotne, spo³eczne i ekono-
miczne spowodowane przez uci¹¿liwe 
warunki pracy sta³y siê przyczyn¹ uwzglêd-
nienia wymagañ dotycz¹cych ergonomii 
w obligatoryjnych, unijnych uregulowaniach 
prawnych. 

S¹ to przede wszystkim dyrektywy tzw. 
nowego podejścia, w których zawarto 
podstawowe wymagania bezpieczeñstwa 
i zdrowia [3, 4, 5], a wśród nich m.in.: 

� 98/37/WE, tzw. dyrektywa maszy-
nowa, opublikowana w jednolitej wersji 
w 1998 r.

� 89/686/EWG w sprawie minimalnych 
wymagañ bezpieczeñstwa i ochrony zdro-
wia dotycz¹cych ochron indywidualnych 
w miejscu pracy.

S¹ to równie¿ dyrektywy tzw. spo³eczne:
� 89/391/EWG o wprowadzeniu środ-

ków w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa 
i poprawy zdrowia pracowników podczas 
pracy 

�  89/654/EWG (tzw. dyrektywa ra-
mowa) – w sprawie minimalnych wymagañ 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia podczas 
pracy 

� 90/269/EWG – w sprawie minimal-
nych wymagañ zdrowia i bezpieczeñstwa 
podczas rêcznego przemieszczania ciê¿arów 
w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia, zw³asz-
cza urazów krêgos³upa u pracowników 

� 90/270/EWG dotycz¹ca minimalnych 
wymagañ w dziedzinie bezpieczeñstwa 

i ochrony zdrowia przy pracy z urz¹dzeniami 
wyposa¿onymi w monitory ekranowe

� 92/58/EWG w sprawie minimalnych 
wymagañ dotycz¹cych znaków bezpieczeñ-
stwa i (lub) ochrony zdrowia w miejscach 
pracy

� 86/188/EWG dotycz¹ca ochrony pra-
cowników przez zagro¿eniami zwi¹zanymi 
z nara¿eniem na ha³as, zmieniona dyrektywa 
98/24/WE.

Podstawowe wymagania zawarte w dy-
rektywach, dotycz¹ce problemów bezpie-
czeñstwa pracy, ochrony zdrowia oraz er-
gonomii w szerokim zakresie, sta³y siê z kolei 
podstaw¹ tworzenia narodowych aktów 
prawnych oraz miêdzynarodowych norm 
w komitetach normalizacyjnych.

Normy z zakresu ergonomii maj¹ do-
starczyæ narzêdzi do realizacji tych dyrek-
tyw w ujêciu, które jest istot¹ ergonomii: 
opisuj¹cym relacje cz³owiek – system pracy, 
przede wszystkim na etapie projektowania 
systemów i narzêdzi pracy.

Wspó³dzia³anie 
komitetów normalizacyjnych 

G³ównym motywem utworzenia komite-
tu normalizacyjnego w Europie (CEN – Comi-
tee European de Normalization – Europejski 
Komitet Normalizacyjny) by³o umo¿liwienie 
wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ wynikaj¹cych 
z dyrektyw europejskich, które musz¹ byæ 
wprowadzane do krajowych aktów praw-
nych. Prace nad normami europejskimi 
z zakresu ergonomii s¹ g³ównie prowadzone 
w Komitecie Technicznym (TC 122) Safety of 
Machinery – Ergonomics (Bezpieczeñstwo 
Maszyn – Ergonomia) utworzonym w CEN 
w 1987 roku.

W okresie tym intensywnie dzia³a³ ju¿ Ko-
mitet Techniczny (TC 159) „Ergonomics” 
w Miêdzynarodowej Organizacji Nor-
malizacyjnej ISO (International Organi-
zation for Standardization) utworzony 
w 1974 roku na apel IEA (International 
Ergonomics Associacion) skierowany do ISO 
o rozpoczêcie prac normalizacyjnych w dzie-
dzinie ergonomii. W 1981 roku w TC 159 po-
wsta³a pierwsza w tej dziedzinie norma ISO 
6385, określaj¹ca ogólne wytyczne dla 
wprowadzania zasad ergonomii do projek-
towania systemów pracy (znowelizowana 
w 2003 roku). Norma ta określa podstawy 
do tworzenia wszystkich norm ergonomicz-
nych i określa u¿ytkowników, którym normy 
powinny udostêpniaæ wiedzê z tego zakresu. 
S¹ to wszystkie grupy zawodowe, które 
zgodnie z podstawowymi zasadami ergono-
mii powinny byæ w³¹czone w projektowanie 

systemów/produktów: kadra zarz¹dzaj¹ca, 
pracownicy (i ich reprezentanci), eksperci 
(s³u¿by bhp, ergonomiści), projektanci. 

Od tej pory to ambitne zadanie jest roz-
wijane w obu komitetach Ergonomics ISO 
i CEN w 155 normach, z których 48 obecnie 
jest w fazie opracowania, w formie pro-
jektów o ró¿nym stopniu zaawansowania 
i dostêpności [6]. Wspólnym celem dzia³ania 
deklarowanym przez obydwa komitety 
jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa, podnie-
sienie jakości ¿ycia i efektywności pracy 
oraz dostosowanie warunków pracy i ¿ycia 
do somatycznych i psychologicznych cech 
cz³owieka w relacji do środowiska fizyczne-
go, spo³ecznego i technologicznego.

Wspólne cele dzia³ania obydwu Komi-
tetów CEN i ISO sprawi³y, ¿e od 1992 roku, 
na mocy Porozumienia Wiedeñskiego oby-
dwa komitety wspó³pracuj¹ ze sob¹. CEN 
mo¿e adaptowaæ normy ISO jako normy 
europejskie, nawet bez technicznych zmian, 
pod warunkiem, ¿e spe³niaj¹ one wymagania 
stawiane w dyrektywach europejskich [7].

Podstawowym zadaniem wszystkich 
norm jest ujednolicenie wymagañ w odnie-
sieniu do środków technicznych i warun-
ków pracy w celu u³atwienia swobodnego 
przemieszczania środków technicznych 
i pracowników miêdzy krajami.

Jak wspomniano na pocz¹tku, normy CEN 
maj¹ dostarczyæ narzêdzi do realizacji zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych z dyrektyw. Zadaniem 
norm z zakresu ergonomii jest dostarczenie 
u¿ytkownikom – projektantom, producen-
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tom, pracodawcom, pracownikom, eksper-
tom, wielodyscyplinarnej wiedzy koniecznej 
do optymalizacji systemów pracy oraz kry-
teriów i metod oceny ryzyka zawodowego 
w zakresie uci¹¿liwych czynników pracy. 

Normy te wprowadzaj¹ metody analizy 
oraz kryteria oceny ryzyka zawodowego 
w zakresie wiedzy zwi¹zanej z charaktery-
styk¹ cz³owieka, uwzglêdniaj¹ czynnik ludzki 
w dzia³aniu z maszynami i innymi urz¹dze-
niami technicznymi oraz procesami produk-
cyjnymi, a tak¿e oddzia³ywanie fizycznych 
czynników środowiska na cz³owieka. 

Szczególn¹ rolê we wprowadzaniu zasad er-
gonomii ma wspomniany na wstêpie TC 122 Sa-
fety of Machinery – Ergonomics. Utworzony 
zosta³ do wspomagania wdro¿enia g³ównie tzw. 
dyrektywy maszynowej, nad któr¹ prace trwa³y 
od lat osiemdziesi¹tych [5, 8].

Obecnie normy w tym Komitecie two-
rzone s¹ we wspó³pracy z technicznymi 
komitetami ISO, w 11 grupach roboczych 
(WG) zgodnie z merytorycznym zakresem 
dzia³ania:

� WG1 – Antropometria
� WG2 – Zasady projektowania ergo-

nomicznego
� WG3 – Temperatury powierzchni
� WG4 – Biomechanika
� WG5 – Ergonomia interakcji cz³owiek-

-komputer
� WG6 – Sygna³y i sterowanie 
� WG8 – Sygna³y bezpieczeñstwa i ko-

munikacja s³owna w ha³asie
� WG9 – Ergonomia ochron indywi-

dualnych
� WG10 – Zasady ergonomicznego pro-

jektowania czynności maszyn ruchomych
� WG11 – Ergonomia środowiska ter-

micznego
� WG12 – Zintegrowane zasady ergono-

micznego projektowania maszyn.
W tabeli przedstawiono strukturê i przed-

miot norm dotycz¹cych ergonomii, zgodnie 
z dyskusj¹ plenarnego spotkania CEN/TC 
122 w Sztokholmie, które obrazuj¹ koncepcjê 
prac nad normami [9]. 

Elementy ergonomii 
w normach europejskich

Normy opracowywane przez CEN/TC 
122 Ergonomics zawieraj¹ wiedzê z dziedziny 
ergonomii, która ma s³u¿yæ projektowaniu 
zgodnemu z zasadami ergonomii oraz 
kryteria i metody oceny ryzyka zawodo-
wego, które maj¹ byæ pomocne zarówno 
projektantom, jak i ekspertom do jego oceny, 
przy u¿ytkowaniu maszyn i innych środków 
technicznych.

Z 81 norm dotycz¹cych ergonomii, które 
CEN opublikowa³ i przygotowuje do publi-
kacji, przedmiotem prezentacji bêdzie tylko 
kilka przyk³adów w zakresie charakterystyki 
cz³owieka.

W serii norm EN 1005: Maszyny – Bez-
pieczeñstwo – Ergonomia, 5 norm jest po-
świêconych kryteriom oceny wydolności 
cz³owieka w zakresie biomechaniki. Do-
starczaj¹ one danych do projektowania 
urz¹dzeñ technicznych i czynności z nimi 
zwi¹zanych oraz oceny ryzyka: pozycji przy 
pracy, rêcznego transportu materia³ów, si³ 
stosowanych podczas pracy, czêstotliwości 
czynności powtarzalnych. W seriach norm 
EN 547 Maszyny – Bezpieczeñstwo – Wy-
miary cia³a ludzkiego oraz prEN 614 Ergono-
miczne zasady projektowania, zawarto dane 
z zakresu antropometrii w zastosowaniu 
do projektowania urz¹dzeñ technicznych 
i stanowisk pracy. Przedmiotem norm s¹ me-
tody pomiarów antropometrycznych, baza 
danych antropometrycznych, dane dotycz¹-
ce mo¿liwości zasiêgów, odstêpów, dostêpu, 
opracowane na podstawie analizy danych 
antropometrycznych. Wiedza ta i propono-
wane narzêdzia s³u¿¹ bezpieczeñstwu oraz 
optymalizacji warunków pracy w profilakty-
ce dolegliwości miêśniowo-szkieletowych.

Podstawy do projektowanie nowocze-
snych stanowisk pracy, zgodnie z zaleceniami 
ergonomii oraz do oceny ryzyka, zawieraj¹ 
serie norm dotycz¹cych ergonomicznych 
wymagañ dla centrów sterowania (seria EN- 
ISO 11064) i pracy z monitorami (EN ISO 
9241, EN 29241). W 17 normach dotycz¹cych 

pracy z monitorami zawarto wymagania 
odnosz¹ce siê do stanowiska pracy, urz¹dzeñ 
komputerowych, oprogramowania oraz wa-
runków środowiska. 

W pracach Komitetu Technicznego Ergo-
nomics s¹ normy określaj¹ce metody pomia-
ru i oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu 
do warunków termicznych środowiska pracy, 
w tym kabin pojazdów, powierzchni (EN-ISO 
7726, EN 27726), normy dotycz¹ce ha³asu, 
optymalizacji oświetlenia, jakości powietrza, 
promieniowania, wibracji  na stanowiskach 
pracy. Aspekty ergonomiczne projektowania 
ochron indywidualnych (antropometria, 
biomechanika, charakterystyka termiczna, 
aspekty biologiczne, czuciowe), zawieraj¹-
ce dane do projektowania i oceny ryzyka 
zwi¹zanego z ich u¿yciem, zawiera seria 
6 norm.

Wiele z omawianych norm jest na eta-
pie udostêpnionego projektu, czyli mo¿-
liwa jest jeszcze szeroka dyskusja nad 
kszta³tem normy. W fazie prac przygo-
towawczych (wspólnie z ISO) s¹ normy 
dotycz¹ce obci¹¿enia psychicznego (stre-
su), ³¹cznego dzia³ania kilku czynników 
uci¹¿liwych środowiska, projektowania 
warunków pracy i ¿ycia dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami, takich jak osoby 
niepe³nosprawne, osoby starsze ponad 
wiek zatrudnienia czy dzieci.

Normy tworzone w Komitetach nor-
malizacyjnych CEN/ISO maj¹ propagowaæ 
zasady bezpieczeñstwa i ergonomii w celu 
rozwi¹zania opisanych problemów, maj¹ 
one równie¿ znaczenie podstawowe dla 

Typ norm Zawartośæ
I. Normy podstawowe
 (B – Basic)

Zasady i metody opisuj¹ce czynnik ludzki:
B1: Terminologia
B2: Charakterystyki cz³owieka, stres/strain 
B3: Metody  pomiaru i oceny B2
B4:  Zasady ogólne (przewodniki) dla rozwoju norm B2, B3, GP

II. Normy ogólne
 (G – Generic)

Grupy produktów  (materialnych 
i niematerialnych)  (GP):
GP1: Ilościowe  wymagania 
ergonomiczne (i bezpieczeñstwa)
GP2: Metody pomiaru
GP3: Przewodniki do stosowania  
GP1 i GP2 w normach produktu

Systemy pracy, środowisko pracy 
(W):
GW1: Jakościowa informacja  
do projektowania systemów 
pracy bez stanowienia  wartości 
dopuszczalnych 
GW2: Metody pomiarowe 

III. Normy produktu
 (P)

Produkty: 
Integracja danych ergonomicznych 
z B i P w specyficzne normy 
produktu.. Normy te s¹ przewa¿nie 
opracowywane w innych komitetach  
technicznych, poza CEN/TC 122 
i ISO/ TC 159

 

Odniesienie do regulacji prawnych 
UE  (Traktat Amsterdamski)

Artyku³ 94/95
(poprzednio 100/100a)

Artyku³ 137
(poprzednio 118a)

Tabela
STRUKTURA I PRZEDMIOT NORM Z ZAKRESU ERGONOMII
The structure and the object of standards in ergonomics
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ergonomii – „usamodzielniaj¹” tê sto-
sunkowo now¹ dyscyplinê wiedzy przez 
opracowywanie definicji, kryteriów analizy, 
metod oceny – specyficznych dla ergono-
mii. Jednym z zadañ ergonomii jest pro-
pagowanie wiedzy zawartej w normach 
oraz przek³adanie jej na jêzyk praktyki 
projektowej i inspekcyjnej.

Przyk³adem publikacji wspomagaj¹cych 
wdro¿enie metod i zasad zawartych w nor-
mach jest opracowany w ramach programu 
wieloletniego pn. Dostosowywanie warun-
ków pracy w Polsce do standardów Unii Eu-
ropejskiej, koordynowanego przez CIOP-PIB 
„Atlas miar cz³owieka. Dane do projektowania 
i oceny ergonomicznej”, zawieraj¹cy kryteria 
projektowania stanowisk pracy oraz oceny 
ryzyka zawodowego, który w przystêpnej  
formie  umo¿liwia  wykorzystanie wiedzy 
zawartej w omawianych normach [10]. 

Prace 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
w zakresie norm dotycz¹cych ergonomii

Polska, jako kraj bêd¹cy cz³onkiem Wspól-
noty Europejskiej, zobowi¹zana jest do wpro-
wadzenia norm europejskich, zharmoni-
zowanych z dyrektywami dotycz¹cymi 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

Najbardziej przydatne do stosowania 
w projektowaniu stanowisk pracy i warun-
ków pracy s¹ przede wszystkim normy CEN 
przet³umaczone na jêzyk polski. Koniecznośæ 
szybkiego udostêpnienia wymaga jednak przyj-
mowania ich do polskiego systemu normalizacji 
przez uznanie, bez t³umaczenia. Wprowa-
dzaniem norm zwi¹zanych z ergonomi¹ 
zajmuje siê normalizacyjny Komitet Techniczny 

nr 158 ds. Bezpieczeñstwa Maszyn i Urz¹dzeñ 
Technicznych oraz Ergonomii – Zagadnienia 
Ogólne. Harmonizacja norm europejskich 
wdra¿aj¹cych zasady ergonomii odbywa siê 
równie¿ przez inne komitety, np. NKP nr 21 ds. 
Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników 
(wprowadzaj¹cej normy grupowe PPE). Oba 
Komitety dzia³aj¹ przy CIOP-PIB.

Oprócz norm bezpośrednio zwi¹zanych 
z charakterystyk¹ cech cz³owieka, wspo-
mniany Komitet Techniczny wprowadza 
normy zwi¹zane z realizacj¹ postanowieñ 
dyrektywy maszynowej w zakresie wy-
magañ technicznych dot. maszyn. Do tej 
pory wprowadzono do PN ponad 114 norm 
technicznych EN ró¿nego typu, zharmonizo-
wanych z dyrektyw¹ maszynow¹. Nie s¹ one 
przedmiotem tego artyku³u. Informacje 
o stanie ich harmonizacji mo¿na znaleźæ 
w innych publikacjach [3, 4, 5, 8]. 

Wykazy norm zharmonizowanych 
z poszczególnymi dyrektywami nowego 
podejścia zawiera obwieszczenie Prezesa 
PKN, opublikowane w Monitorze Polskim 
nr 7 z 2004 r. [11].

Podsumowanie 
Wiedza z zakresu ergonomii jest uwzglêd-

niona w 155 normach opublikowanych 
lub bêd¹cych w trakcie opracowywania 
w Komitetach Technicznych „Ergonomics” 
CEN i ISO. Celem norm z zakresu ergonomii 
CEN jest dostarczanie narzêdzi do realizacji 
dyrektyw europejskich. Normy CEN zawieraj¹ 
kryteria, podstawy metodyczne, wytyczne, 
które s³u¿¹ do projektowania stanowisk pracy 
oraz oceny ryzyka zawodowego spowodo-
wanego czynnikami uci¹¿liwymi, zwi¹zanymi 

z wyposa¿eniem i niektórymi aspektami or-
ganizacji stanowiska, czynnościami pracy oraz 
warunkami fizycznego i psychospo³ecznego 
środowiska pracy, podczas której cz³owiek 
wspó³dzia³a z maszynami i urz¹dzeniami tech-
nicznymi. Normy te mog¹ stanowiæ podstawê 
warsztatu metodologicznego ergonomii. 
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