
Zak³ad Ergonomii powsta³ w 1983 r. pod kierunkiem 
prof. dr. Longina Paluszkiewicza i obejmowa³ pracownie: Fi-
zjologii i Higieny, Psychologii i Socjologii Pracy oraz Technologii 
i Konstrukcji. Od 1991 r. Zak³ad dzia³a pod kierunkiem dr hab. 
Marii Konarskiej. Obecnie w jego sk³ad wchodz¹ 4 pracow-
nie: Pracownia Biomechaniki (kierownik dr hab. in¿. Danuta 
Roman-Liu), Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy (kierownik 
dr n. med. Joanna Bugajska), Pracownia Obci¹¿eñ Termicznych 
(kierownik dr in¿. Anna Bogdan) oraz Pracownia Psychologii 
i Socjologii Pracy (kierownik dr Dorota ¯o³nierczyk-Zreda).

Wielodyscyplinarno�æ, konieczn¹ w ergonomii, gwaran-
tuje ró¿norodne wykszta³cenie pracowników. W Zak³adzie 
jest obecnie zatrudnionych 27 osób, w tym 22 z wy¿szym 
wykszta³ceniem: humanistycznym (8), technicznym (7), 
medycznym (3), biologicznym (4). Tytu³ doktora nauk 
ma 9 osób, habilitacjê – 3, tytu³ profesora zwyczajnego 
– 1, w toku s¹ 3 przewody doktorskie i 3 habilitacyjne.

Pracownicy Zak³adu, prowadz¹cy dzia³alno�æ naukow¹ 
i wykonuj¹cy ekspertyzy, bior¹ tak¿e udzia³ w pracach wielu 
organizacji �ci�le zwi¹zanych z ergonomi¹, m.in. Europejskiej 
Komisji Normalizacyjnej CEN/TC 122 Ergonomics (komitety 
techniczne), Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 158 
ds. Bezpieczeñstwa Maszyn i Urz¹dzeñ Technicznych oraz 
Ergonomii, Komitetu Ergonomii PAN, Polskiego Towarzystwa 
Ergonomicznego, Organizacji Miêdzynarodowych Stowa-
rzyszeñ Ergonomicznych (EIA). 

W 2001 r., w podsumowaniu 50-letniej dzia³alno�ci 
CIOP w dziedzinie ergonomii, okre�lono kierunki prac 
badawczych, których podjêcie jest warunkiem sprostania 
wymaganiom zmieniaj¹cego siê gwa³townie rynku pracy, 
zwi¹zanym z transformacj¹ spo³eczno-gospodarcz¹ Polski. 
Za najistotniejsze uznano: okre�lenie metod pomiaru stre-
su psychospo³ecznego i kierunków przeciwdzia³ania mu, 
zmniejszenie obci¹¿enia uk³adu miê�niowo-szkieletowego 
w pracy, okre�lenie mo¿liwo�ci zwiêkszenia zatrudnienia 

Od lewej: dr K. Zu¿ewicz, dr hab. M. Konarska (kierownik Zak³adu Ergonomii), dr n. med. J. Bugajska (kierownik Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy), K. Paw³owska,
M. Maliñska

Ergonomia
to wygoda i zdrowie
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osób niepe³nosprawnych i starszych, zmniejszenie obci¹¿e-
nia zwi¹zanego z niekorzystnym mikroklimatem w miejscu 
pracy. Te w³a�nie kierunki badañ by³y realizowane w ci¹gu 
ostatnich 10 lat.

W Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy badania s¹ 
prowadzone w dwóch g³ównych kierunkach: 

1) identyfikacji oraz analizy �róde³ ryzyka psychospo-
³ecznego wynikaj¹cego z w³a�ciwo�ci pracy i cech indywi-
dualnych pracowników, a tak¿e skutków tego ryzyka dla 
bezpieczeñstwa, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz 
funkcjonowania zawodowego pracowników,

2) opracowywania konkretnych dzia³añ i interwencji 
w celu poprawy stanu bezpieczeñstwa, ochrony zdrowia 
i funkcjonowania zarówno pracowników, jak i organizacji.

W badaniach skoncentrowano siê g³ównie na grupach 
zawodowych uznanych za najbardziej zagro¿one ryzykiem 
psychospo³ecznym (w tym mobbingiem i przemoc¹ oraz 
trwa³ym bezrobociem): nauczycielach, pielêgniarkach, kie-
rowcach transportu drogowego, stra¿akach. W tym aspekcie 
obiektem zainteresowania naukowego sta³y siê równie¿ 
osoby niepe³nosprawne. W celu lepszej identyfikacji ryzyka 
psychospo³ecznego w tych grupach tworzy siê odpowiednie 
psychometryczne narzêdzia lub adaptuje uznane na �wiecie 
kwestionariusze, opracowuje interwencje antystresowe, 
programy poprawy kultury bezpieczeñstwa pracy b¹d� ba-
dania diagnostyczne w zakresie sprawno�ci psychofizycznej 
(np. badania kierowców), promuj¹c jednocze�nie �wiatowe 
rozwi¹zania w tej dziedzinie. Znacz¹cym wsparciem jest tu 
miêdzynarodowa wspó³praca w ramach licznych projektów 
europejskich, zarówno badawczych, jak i aplikacyjnych. 

Celem dalszych badañ jest poszerzenie analizy czynników 
stanowi¹cych ryzyko psychospo³eczne o nowo powstaj¹ce, 
takie jak m.in. niepewno�æ zatrudnienia, intensyfikacja 
pracy, czy nowe formy zatrudnienia, a tak¿e o grupy pra-
cowników, których te problemy dotykaj¹ najczê�ciej, m.in. 
pracowników sektora hoteli i restauracji, pracowników m³o-
dych i starzej¹cych siê, kobiety. Badania bêd¹ siê ponadto 
koncentrowa³y na tych elementach �rodowiska pracy, które 
mog¹ skutecznie minimalizowaæ nowe zagro¿enia, czyli 
zdrowej restrukturyzacji, w³a�ciwym stylu przywództwa, 
elastycznym czasie pracy, programach poprawy kultury 
bezpieczeñstwa, a tak¿e utrzymywaniu równowagi pra-
ca-dom oraz czynnikach zwiêkszaj¹cych innowacyjno�æ 
i kreatywno�æ pracowników. 

Dzia³alno�æ Pracowni Biomechaniki jest ukierunkowana 
na ocenê obci¹¿enia miê�niowo-szkieletowego pracowni-
ków, co jest zwi¹zane z rozwojem metod oceny i kryteriów 
wyznaczaj¹cych ryzyko rozwoju dolegliwo�ci miê�niowo-
szkieletowych. Prace dotycz¹ wdra¿ania do oceny kompute-
rowych modeli cia³a cz³owieka o strukturze wielocz³onowej 
i elementów skoñczonych. Opracowane modele umo¿-
liwiaj¹ ocenê obci¹-
¿enia wewnêtrznego 
w stawach w zale¿-
no�ci od parametrów 
opisuj¹cych pozycjê 
cia³a i si³y wywiera-
ne przez pracowni-
ka. Prace rozwojowe 
maj¹ na celu zwiêk-

Od lewej: dr A. £uczak, Z. Mocka³³o, M. Warszewska-Makuch, A. Najmiec, A. Kazenas, dr D. ¯o³nierczyk-Zreda (kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy),
na górnym zdjêciu dr hab. M. Widerszal-Bazyl
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szanie dok³adno�ci modeli w zakresie struktury i kryteriów 
optymalizacyjnych. 

Oprócz typowych badañ z zastosowaniem elektromio-
grafii powierzchniowej (EMG) s¹ prowadzone nowatorskie 
badania nad opracowaniem wska�ników sygna³u EMG 
umo¿liwiaj¹cych ocenê zmêczenia miê�ni dla niskich po-
ziomów si³y miê�niowej. Analizê zarejestrowanego sygna³u 
EMG przeprowadza siê na podstawie powszechnie stoso-
wanych wska�ników obci¹¿enia i zmêczenia, ale równie¿ 
z zastosowaniem nowych metod opartych na transformacie 
falkowej. Prace badawcze w tym zakresie s¹ ukierunkowane 
na opracowanie jeszcze dok³adniejszych i czulszych wska�-
ników zmêczenia miê�ni.

W Pracowni Biomechaniki opracowano tak¿e metodê 
oceny ryzyka w zakresie rozwoju dolegliwo�ci miê�nio-
wo-szkieletowych koñczyn górnych, spowodowanych 
wykonywaniem prac powtarzalnych. Niezale¿nie od prac 
nad doskonaleniem istniej¹cych i rozwojem nowych metod 
i kryteriów oceny s¹ prowadzone prace ukierunkowane na 
ocenê obci¹¿enia miê�niowo-szkieletowego w ró¿nych gru-
pach pracowników i na ró¿nych typach stanowisk pracy.

G³ównym kierunkiem dzia³añ Pracowni Fizjologii i Higieny 
Pracy jest charakterystyka zagro¿eñ i ocena ryzyka wyni-
kaj¹cego z wykonywania pracy w warunkach nara¿enia 

na ró¿ne czynniki �rodowiska pracy, m.in. wysi³ek fizyczny 
dynamiczny i statyczny, pracê powtarzaln¹, promieniowanie 
UV podczas pracy na otwartym terenie. Wyniki tych badañ 
s¹ wykorzystywane do okre�lania fizjologicznych kryteriów 
bezpieczeñstwa osób wykonuj¹cych pracê o szczególnym 
charakterze oraz ustalania uwarunkowañ bezpiecznej pracy 
pracowników starszych, z uwzglêdnieniem zmieniaj¹cych 
siê wraz z wiekiem mo¿liwo�ci jej wykonywania. 

Podejmowane s¹ tak¿e prace nad okre�leniem czêsto�ci 
wystêpowania dolegliwo�ci i zespo³ów przeci¹¿eniowych 
uk³adu ruchu w zale¿no�ci od wykonywanej pracy, czyn-
ników indywidualnych i stylu ¿ycia. Identyfikacja wp³ywu 
psychospo³ecznych warunków pracy na wystêpowanie 
zespo³ów przeci¹¿eniowych jest niezbêdna do okre�lenia 
kompleksowych dzia³añ profilaktycznych w odniesieniu do 
osób wykonuj¹cych ró¿ne rodzaje prac. 

Wyniki badañ nad motywacj¹ do podejmowania pracy 
zawodowej przez osoby niepe³nosprawne oraz ocena wp³y-
wu pracy zawodowej na jako�æ ich ¿ycia s¹ wykorzystywane 
do opracowania metod oceny postêpu rehabilitacji medycz-
nej i zawodowej osób z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu.

Prowadzone s¹ tak¿e badania nad popraw¹ bezpieczeñ-
stwa pracy i ochron¹ zdrowia pracowników zmianowych 
i nocnych. Analiza udzia³u czynnika ludzkiego w wypadkach 

Od lewej: J. Koziñska-Korczak, P. Bartuzi, dr in¿. A. Groborz, dr T. Tokarski, siedzi dr hab. in¿. D. Roman-Liu (kierownik Pracowni Biomechaniki)
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przy pracy i ocena dobowych wahañ sprawno�ci psychofi-
zycznej pracowników oraz wiedza z zakresu chronofizjologii 
s¹ wykorzystywane do opracowywania propozycji zmian 
w organizacji procesów pracy i zaleceñ w zakresie higieny ¿ycia 
tej grupy pracowników. Szczególny nacisk k³adzie siê na wp³yw 
�rodowiska pracy na mechanizmy regulacji rytmu serca, zwi¹-
zane z aktywno�ci¹ autonomicznego uk³adu nerwowego.

W Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy s¹ ponadto realizo-
wane badania polegaj¹ce na ocenie ciê¿ko�ci pracy fizycznej 
na podstawie pomiaru warto�ci wydatku energetycznego 
w rzeczywistych warunkach �rodowiska pracy. Pracownia 
funkcjonuje w ramach systemu jako�ci, gdzie ma zg³oszone 
2 procedury badawcze.

Polem badawczym Pracowni Obci¹¿eñ Termicznych jest 
szeroko rozumiany wp³yw �rodowiska cieplnego na orga-
nizm cz³owieka. Prowadzona jest tu kompleksowa ocena 
interakcji cieplnych pomiêdzy cz³owiekiem a otoczeniem, 
z uwzglêdnieniem zmian parametrów fizjologicznych 
cz³owieka i parametrów powietrza na stanowiskach pracy 
oraz wp³ywu stosowania odzie¿y.

W badaniach stosowana jest unikatowa aparatura ba-
dawcza: komora klimatyczna (umo¿liwiaj¹ca symulacjê pa-
rametrów powietrza w zakresie od -40 do +70 oC), manekin 
termiczny (Diana), g³owa termiczna (Thomas), aparatura 
do badañ fizjologicznych, kamera termowizyjna, mierniki 
mikroklimatu. Uzupe³nieniem aparatury badawczej jest 
opracowany tu wirtualny manekin termiczny (Bogdan).

Od lewej: dr A. Marsza³ek, M. Zwoliñska, dr in¿. A. Bogdan (kierownik Pracowni Obci¹¿eñ Termicznych)

Projekty badawcze i rozwojowe s¹ prowadzone we 
wspó³pracy z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi 
o�rodkami badawczymi, m.in. projekt rozwojowy dotycz¹cy 
nowoczesnych balistycznych ochron osobistych oraz zabez-
pieczenia �rodków transportu i obiektów sta³ych wykona-
nych na bazie kompozytów w³óknistych; projekt badawczy 
w³asny, dotycz¹cy komfortu termicznego i efektywno�ci 
pracy w pomieszczeniach biurowych przy zastosowaniu 
systemu wentylacji indywidualnej; projekt miêdzynarodowy 
PROHELM, w ramach Akcji COST 357: Accident prevention 
options with motorcycle helmets, projekt miêdzynarodowy 
w ramach 6 PR UE: Development of a cost effective moisture 
and thermal barrier layer for protective clothes based on 
an innovative combination of warp-knitted textiles and hy-
drogel polymer coatings, introducing new standards which 
will prevent low quality imports and increase competition of 
20000 SMFs – SAFE&COOL; projekt miêdzynarodowy w ra-
mach 5 PR UE: Thermal Insulation Measurements of Cold 
Protective Clothing Using Thermal Manikins – SUBZERO.

Bardzo wa¿na jest równie¿ wspó³praca z przemys³em, 
umo¿liwiaj¹ca opracowywanie innowacyjnych wzorów 
odzie¿y ciep³ochronnej do stosowania zarówno na stano-
wiskach pracy (np. odzie¿ chirurgiczna), jak i w sporcie czy 
rekreacji (m.in. odzie¿ przeznaczona dla alpinistów).

Pracownia funkcjonuje w ramach systemu jako�ci, 
realizuj¹c badania wed³ug zg³oszonych 7 procedur ba-
dawczych.
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Z Archiwum

Zak³ad Metodologii i Organizacji Ochrony Pracy – przeprowadzanie obserwacji na stanowisku roboczym.
Od lewej: A. Grzelakowa, W. Cie�lak. Rok 1958 

Zak³ad Metodologii i Organizacji Ochrony Pracy – wywiad socjologiczny 

z robotnikiem przy obrabiarce. Od lewej: G. Pomian, B. Szylberg. Rok 1957

  Zak³ad Metodologii i Organizacji Ochrony Pracy – próba badaniazrêczno�ci r¹k. Od lewej: osoba badana, Z. Kopaczewska. Rok 1957 

Badania nad metodyk¹ wczesnej diagnostyki zespo³u choroby 

wibracyjnej. Od lewej: W. Joñski, D. Koradecka,  E. Ferenczy. Rok 1970

30 ZAK£AD ERGONOMII



Na górze: pomiar wydatku energetycznego w laboratorium. Rok 1984
Na dole:  pomiar wydatku energetycznego na stanowisku pracy. Rok 1983
Po prawej: pomiar wydatku energetycznego na stanowisku pracy. 
Pocz¹tek XXI w. 

Laboratorium Pracowni Fizjologii  i Higieny w tzw. pawilonie. Na prze³omie lat 80. i 90. XX w.
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