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Nowe biuro
krajach rozwiniêtych ekonomicznie, w których sytuacja
na rynku pracy obrazuje tendencje rozwoju ekonomicznego wiata,
od lat obserwuje siê wyrany spadek liczby miejsc pracy produkcyjnej, wzrasta
natomiast liczba miejsc pracy pozaprodukcyjnej, g³ównie w us³ugach. W USA
obecnie ju¿ 50% pracowników zatrudnionych jest w us³ugach, po 2000 roku
przewiduje siê 80%.
W Polsce, kolejne, g³êbokie zmiany
na rynku pracy dokonuj¹ siê na oczach
jednego, powojennego pokolenia. Pokolenie to by³o wiadkiem industrializacji
naszego kraju i tworzenia siê wielkoprzemys³owej klasy robotniczej, dominuj¹cej przez ostatnie dekady w strukturze
zatrudnienia. Zmiany te nie dokona³y siê
do koñca, wci¹¿ mamy jeszcze wiêcej
osób zatrudnionych w rolnictwie (27%)
ni¿ w przemyle (23%), a ju¿ zmniejsza
siê zatrudnienie w przemyle i rozwój
rynku us³ug, wynosz¹ce w obecnych latach 47,5% w³¹czaj¹c w to budownictwo, handel, turystykê, transport, edukacjê, ochronê zdrowia (Rocznik Statystyczny 1998).
Wród dzia³alnoci us³ugowej bardzo
wyranie ronie liczba miejsc, tzw. pracy
biurowej, a wiêc w bankach, gie³dach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych,
notarialnych, podatkowych, doradczych
itp. Tak zwanej, gdy¿ w stosunku do tradycyjnej, g³ównie odtwórczej, pracy biurowej nowoczesne biuro wymaga wysokich kwalifikacji merytorycznych, umiejêtnoci pos³ugiwania siê nowoczesnym
sprzêtem komputerowym, nowej organizacji stanowiska pracy. Z tych wzglêdów
praca biurowa zyskuje now¹ rangê i wysoki presti¿ w rankingu zawodów.
Wyrazem dos³ownej widocznoci
zmian na rynku pracy s¹ og³oszenia biura do wynajêcia, w reprezentacyjnych
budynkach du¿ych miast, budowanych w
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¿ywio³owym tempie. Budownictwo z
przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe jest najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cym siê typem budownictwa w naszych
miastach.
Jak podaje prasa (Polityka nr 40 (2274
z dnia 2 grudnia 2000 r.) w Warszawie do
wynajêcia jest 3 mln m2 powierzchni biurowej, a do koñca 2000 r. powstanie ³¹cznie ok. 600 tys. m2 biur, a w tym roku tempo rozwoju tego budownictwa w stolicy i
poza ni¹ powinno siê zrównaæ.
Na biura przerabiane s¹ równie¿ budynki upadaj¹cych zak³adów przemys³owych, szkó³ osiedlowych, w których 
wobec malej¹cego przyrostu naturalnego
 nie ma siê ju¿ kto uczyæ.
Zarówno w budynkach nowych, jak i
adaptowanych do tych celów, dla pracodawców pozostaje otwarty problem, jak
w wynajêtych pomieszczeniach optymalnie zorganizowaæ pracê, zaprojektowaæ
stanowiska pracy. Sam pracodawca musi
czêsto byæ projektantem stanowisk pracy
w swojej firmie i g³ównym kryterium decyzji, jakie podejmuje jest stworzenie takiej organizacji stanowisk, aby praca by³a
wydajna. Na szczêcie wiadomoæ, ¿e
dobra jakoæ i wydajnoæ pracy s¹ do osi¹gniêcia, gdy organizacjê pracy pracownik postrzega jako optymaln¹  jest ju¿
coraz powszechniejsza wród pracodawców.
Optymalnie  to znaczy zgodnie z zasadami ergonomii. Na tê krótk¹ definicjê
sk³ada siê jednak ca³a wiedza: o celach i
charakterze pracy, zasadach nowoczesnej
organizacji pracy, obowi¹zuj¹cych przepisach prawa pracy i bhp, a wszystko to
podporz¹dkowane jest mo¿liwociom
psychofizycznym pracownika, które warunkuj¹ prawid³owe wykonanie tej pracy.
Podstawowa zasada: tak projektowaæ
optymalne warunki pracy, aby dostosowaæ je do celów i charakteru tej pracy.

CELE I CHARAKTER
PRACY BIUROWEJ
Najwa¿niejsze cechy pracy wynikaj¹
z celu, w jakim jest wykonywana i produktu, który ma byæ jej wynikiem. Celem
pracy biurowej jest zbieranie i przetwarzanie informacji; s¹ to jednoczenie czynnoci charakteryzuj¹ce proces tej pracy.
Produkty maj¹ charakter niematerialny, co
w epoce industrialnej nadawa³o pracy biurowej charakter us³ugowy, ma³o wa¿ny.
Obecnie praca biurowa przekszta³ca siê
coraz wyraniej z nieprodukcyjnej obs³ugi
produkcji czy administracji w ga³¹ zatrudnienia wytwarzaj¹c¹ wprawdzie niematerialne produkty, jakimi s¹ informacje, wa¿ne jednak z ekonomicznego punktu widzenia.
W tym pojêciu mieszcz¹ siê te¿ produkty pracy, zwanej tradycyjnie prac¹ biurow¹. Praca biurowa straci³a charakter
pracy odtwórczej, sta³a siê kreatywna i
decyzyjna. Zbieranie, przetwarzanie informacji jest podstaw¹ decyzji, prognoz, ma
wp³yw na obieranie kierunków rozwoju
spo³ecznego i ekonomicznego w makroi mikroskali, przez rodki przekazu kszta³tuj¹ce opiniê spo³eczn¹, w poszczególnych firmach i na szczeblu miêdzypañstwowym. W coraz wiêkszym stopniu
ekonomiczny postêp wiata zale¿y od niematerialnych produktów dzia³alnoci
cz³owieka.
O mo¿liwociach przekszta³cania informacji w wa¿ne ekonomicznie narzêdzie i produkt zadecydowa³ rozwój informatyki, który umo¿liwi³ operowanie informacj¹ na niespotykan¹ skalê i z niespotykan¹ szybkoci¹, która decyduje
obecnie o skutkach dzia³añ ekonomicznych oraz o konkurencyjnoci firm.
Rewolucja informatyczna przyczyni³a siê nie tylko do zmiany mo¿liwoci
operowania informacj¹; komputery przejê³y wykonywanie ¿mudnych, rutyno-
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wych prac, zastêpuj¹c tysi¹ce pracowników, o ni¿szych kwalifikacjach. Spowodowa³a ona wzrost zapotrzebowania na
pracowników maj¹cych wysokie kwalifikacje i wiedzê w szerszym zakresie, nie
tylko prawn¹, ekonomiczn¹, ale równie¿
techniczn¹, konieczn¹ do programowania
i obs³ugi mediów elektronicznych.
Podnios³o to rangê pracy biurowej i
poci¹gnê³o za sob¹ zmianê wymagañ kadrowych. Wymusza podnoszenie kwalifikacji, nieustanne dokszta³canie i zmianê materialnych i organizacyjnych warunków pracy biurowej w kierunku optymalizacji warunków pracy, umo¿liwiaj¹cej
intensywn¹, twórcz¹ pracê umys³ow¹.
Obecnie terminem praca biurowa
obejmuje siê ró¿norodne zawody zwi¹zane z prac¹ umys³ow¹ o ró¿nym stopniu
skomplikowania, od prostych rutynowych
prac, nie wymagaj¹cych du¿ego intelektualnego zaanga¿owania  do prac twórczych, o du¿ym stopniu odpowiedzialnoci.
Dla tak ró¿nego zakresu prac umys³owych potrzebne s¹ ró¿ne warunki pracy.

Warunki pracy biurowej
o twórczym charakterze
Organizacja stanowisk pracy biurowej
powinna byæ dostosowana do charakteru
i wymagañ wykonywanej pracy. Je¿eli jest
to tok pracy wymagaj¹cy sta³ej ³¹cznoci
miêdzy pracownikami a szybkim obiegiem dokumentów, wówczas korzystne
jest umieszczanie stanowisk zwi¹zanych
wspólnym tokiem pracy blisko siebie, we
wzrokowej i przestrzennej ³¹cznoci.
Wymagania takie s¹ ³atwe do spe³nienia w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych. Rozwój budownictwa
wielkoprzestrzennego na potrzeby pomieszczeñ biurowych, polegaj¹cego na
projektowaniu pomieszczeñ pracy jako
du¿ych hal, mieszcz¹cych niekiedy do
100 stanowisk pracy nast¹pi³ w latach 70.
na Zachodzie (rys. 1).
U nas budynki budowane w tym okresie na potrzeby biurowe maj¹ konwencjo-

Rys. 1. Wielkoprzestrzenne rozwi¹zania pomieszczeñ pracy biurowej (rys. A. Gedliczka, K. Haniga)

nalny system korytarzowy, dlatego systemy wielkoprzestrzenne, obecnie uwa¿ane za nowoczesne, nie s¹ zbyt rozpowszechnione, co mo¿e mieæ pozytywne
aspekty, gdy¿ lata praktyki wykaza³y, ¿e
taka organizacja przestrzeni biurowej ma
wiele wad.
Wielkoprzestrzenne rozwi¹zania pomieszczeñ pracy spotyka siê w instytucjach o du¿ej liczbie stanowisk pracy biurowej, w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, gdzie poszczególne sprawy za³atwiane s¹ w kolejnych stanowiskach pracy, a p³ynny tok pracy wymaga
sta³ej i szybkiej ³¹cznoci miêdzy pracownikami.
Jest to rozwi¹zanie stwarzaj¹ce najwiêksz¹ swobodê w organizacji stanowisk
pracy. W du¿ych pomieszczeniach przestrzeñ mo¿e byæ zagospodarowana w zale¿noci od aktualnych potrzeb, mo¿e byæ
te¿ podzielona na mniejsze boksy niepe³nymi, ruchomymi ciankami dzia³owymi.
Stwarza to mo¿liwoæ maksymalnego
wykorzystania przestrzeni, swobodnego
kszta³towania liczby stanowisk i stosowa-

nia ró¿nych rozwi¹zañ organizacyjnych
zgodnych z technologi¹ pracy biurowej,
z obiegiem dokumentów.
Taka koncepcja pomieszczeñ pracy
sprzyja dobrej organizacji pracy zespo³owej i dyscyplinie pracy, jest dobra w przypadku pracy rutynowej. Zaspokaja równie¿ potrzebê kontaktów socjalnych, co
jest po¿¹dane, przeciwdzia³a bowiem
monotonii i znu¿eniu, które s¹ szczególnie dotkliwym ubocznym skutkiem pracy rutynowej. Monotonia i nuda dzia³aj¹
niekorzystnie nie tylko na zdrowie psychiczne pracownika, ale i na wydajnoæ
pracy. Skutecznym sposobem przeciwdzia³ania monotonii jest urozmaicenie
organizacji pracy przez rotacyjne wykonywanie zadañ (tam, gdzie to mo¿liwe),
czy przerwy w pracy.
Ostatnio koncepcja wielkoprzestrzenna biur, mimo swoich zalet, nie zyskuje
ju¿ tak wielu zwolenników, gdy¿ nie stwarza dobrych warunków do pracy koncepcyjnej, i wbrew pozorom, trudniejsze jest
te¿ utrzymanie dobrych warunków rodowiska.
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Nowe biuro
Jak siê okaza³o, zapewnienie w du¿ej
hali optymalnych, materialnych warunków pracy jest bardzo trudne. Najtrudniejsze i bardzo kosztowne jest zapewnienie
dobrej wentylacji (klimatyzacji) oraz systemu efektywnego wyt³umiania ha³asu
przy wielu ród³ach dwiêku. W pomieszczeniach podzielonych na boksy problemem staje siê równie¿ zapewnienie dobrego owietlenia.
Tam, gdzie w pracy biurowej wystêpuje przewaga pracy twórczej i koncepcyjnej, wielkoprzestrzenna koncepcja organizacji stanowisk pracy nie jest korzystna, a przeciwnie  utrudnia wykonanie
pracy.
Jest to wyranie widoczne w nowoczesnych, du¿ych biurach, gdzie prace rutynowe s¹ zautomatyzowane i wykonywane przez komputery, natomiast pracownicy wykonuj¹ prace koncepcyjne.
Zastosowanie mediów elektronicznych
(komputerów, internetu) w znacznym
stopniu odci¹¿y³o pracowników od pracy rutynowej, zwiêkszy³o szybkoæ dzia³añ. Wp³ynê³o to na wzrost kwalifikacji i
samodzielnoci oraz decentralizacjê zarz¹dzania pracy biurowej. W pracach
wymagaj¹cych wysokich kwalifikacji i
samodzielnoci dzia³ania korzystna jest
stabilizacja stanowisk roboczych i zespo³ów. Wymaga to dba³oci ze strony pracodawców o stworzenie dobrego rodowiska psychospo³ecznego, odpowiadaj¹cego potrzebom samodzielnej, koncepcyjnej pracy.
Pracownicy koncepcyjni lepiej czuj¹
siê i wydajniej pracuj¹ w pomieszczeniach
wydzielonych, czy w pomieszczeniach
indywidualnych. Jest to w odczuciu pracowników system bardziej przyjazny, daje
poczucie du¿ego komfortu psychicznego,
co z kolei podnosi motywacjê do pracy i
odpowiedzialnoæ za jakoæ jej wykonania.
Tak wiêc, decyzjê dotycz¹c¹ typu pomieszczenia biurowego nale¿y podejmowaæ po analizie charakteru pracy. Je¿eli
jest to praca prosta, rutynowa, o zautomatyzowanym toku, wymagaj¹ca sta³ej
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³¹cznoci miêdzy stanowiskami, wówczas
dobrym rozwi¹zaniem bêdzie pomieszczenie wielkoprzestrzenne  najlepiej, w
miarê komplikacji zadañ, podzielone na
strefy pracy grupowej, czy boksy biurowe.
Natomiast jeli jest to praca koncepcyjna, to korzystniejsze z ergonomicznego punktu widzenia s¹ pomieszczenia indywidualne, nie wiêksze ni¿ na 3 stanowiska pracy.

Kwalifikacje
w pracy biurowej
Wymienione cechy pracy biurowej s¹
kryteriami do projektowania stanowisk
pracy. Jednak konieczna jest wiadomoæ,
¿e podstawowym warunkiem prawid³owego wykonania zadañ jest dostosowanie pracy do mo¿liwoci wykonania jej
przez pracownika, a w miarê zwiêkszania siê wymagañ  potrzeba nieustannego dokszta³cania siê w dziedzinach merytorycznych: prawa, ekonomii, organizacji, zarz¹dzania.
Konsekwencj¹ elektronicznej rewolucji w technice pracy biurowej i zmian w

Rys. 2. Krzes³o typu profesjonalnego

jej charakterze sta³a siê koniecznoæ wysokich kwalifikacji i nieustannego dokszta³cania siê w technice komputerowej.
Niezbêdne s¹ szkolenia kadry kierowniczej w organizacji i zarz¹dzaniu pracownikami. Efektywne kierowanie zespo³ami ludzkimi wymaga obecnie fachowej
wiedzy psychologicznej i socjologicznej,
gdy¿ wa¿ne jest zapewnienie rozwoju
cech uspo³eczniaj¹cych rodowisko pracy; a wiêc umiejêtnoci kierowania i
wspó³dzia³ania w pracy zespo³owej, wyrobienie systemu i nawyków uczestnictwa pracowników w optymalizacji warunków swojego stanowiska pracy.
Wraz ze wzrostem kwalifikacji i samodzielnoci pracowników wzrasta równie¿
zapotrzebowanie na wykorzystanie pozytywnych motywacji do wykonywania pracy: kreatywnoci pracowników, satysfakcji z jakoci jej wykonania. Wa¿ne jest
zapewnienie perspektyw rozwoju umiejêtnoci i osobowoci pracownika, (szkolenia zawodowe, komputerowe, kursy jêzyków obcych).
Zgodnie z ostatnimi tendencjami propagowane jest kszta³towanie postaw wspó³udzia³u wszystkich pracowników w orga-
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nizacji warunków pracy na w³asnych stanowiskach.
Dobrym przyk³adem mog¹ byæ dzia³ania jednej ze skandynawskich firm w Polsce, która organizuje systematyczne szkolenia dla swoich pracowników, maj¹ce na
celu zapoznanie ich z w³asnym stanowiskiem pracy i wyrobienie umiejêtnoci
korzystania i kszta³towania swojego stanowiska we w³asnym zakresie, poczynaj¹c
od dopasowania krzes³a i biurka. Okazuje
siê bowiem, ¿e pe³ne mo¿liwoci regulacji
nawet najlepszego sprzêtu biurowego wykorzystywane s¹ przez pracowników dopiero po instrukta¿u (rys. 2).
Wreszcie, konieczne jest szkolenie w
dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Zgodnie z X rozdzia³em Kodeksu pracy, pracodawcy i kierownicy s¹ odpowiedzialni za stworzenie warunków pracy,
które nie bêd¹ szkodliwe dla zdrowia oraz
w jak najmniejszym stopniu uci¹¿liwe.
Szkolenia takie powinni przechodziæ równie¿ i pracownicy. Zakres i ramowy program szkoleñ dla poszczególnych grup
pracodawców i pracowników jest okrelony w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku w sprawie szczegó³owych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 62, z dnia 1
czerwca 1996 roku).
Ze wzglêdu na wagê sprawy, nale¿y
przypomnieæ, ¿e potrzebne jest stworzenie systemu ustawicznego, efektywnego
szkolenia pracowników w obs³udze ganic, zachowania siê w czasie po¿arów,
u¿ytkowania apteczek, udzielania pierwszej pomocy. Jest to istotny problem bezpieczeñstwa równie¿ i w pracy biurowej,
zw³aszcza w wysokich budynkach, które
dominuj¹ w budownictwie biurowym
ostatnich lat.
KIERUNKI ROZWOJU ERGONOMII
PRACY UMYS£OWEJ
Problemy i zadania dla ergonomicznej
organizacji pracy umys³owej, w tym i biurowej, zmieniaj¹ siê obecnie bardzo szyb-

ko. Rysuje siê prognoza rozwoju tego rodzaju pracy, jako zupe³nie nowej dziedziny gospodarki. Wiek XXI to bêdzie wiek
rozwoju wiedzy jako kapita³u, stanowi¹cego podstawê ekonomicznego rozwoju i
technologii pracy, takiego jak do dzisiaj
by³y materialne wytwory przemys³u. U¿ytkowanie wiedzy tworzy nowe narzêdzia i
strategie, które nie by³y dostêpne dla spo³eczeñstw przemys³owych.
Ta innowacyjnoæ dotyczy w du¿ej
mierze w³anie pracy zwanej do tej pory
prac¹ biurow¹. W wietle zmian, jakie w
niej zachodz¹, których skutkiem jest
zwiêkszenie zatrudnienia i rangi pracy
nieprodukcyjnej wa¿ne staj¹ siê problemy optymalizacji warunków pracy z komputerem, opracowanie zasad tworzenia
ergonomicznych, czyli przyjaznych i wydajnych programów komputerowych i
metod przekazywania informacji.
Nastêpny etap zmian organizacyjnych,
jaki dla tej pracy rysuje siê ju¿ wyranie,
to praca w domu przy komputerze i przez
internet, pozwalaj¹ca na korzystanie z
danych i ³¹cznoæ ze wspó³pracownikami bez osobistych kontaktów. Biuro w
domu niesie wiele konsekwencji organizacyjnych, miêdzy innymi dotycz¹cych
odpowiedzialnoci za warunki pracy. Niew¹tpliwie rola pracownika w kszta³towaniu warunków w³asnej pracy jest tu bardzo wyrana, w zwi¹zku z czym pracownicy powinni posiadaæ wiedzê, pozwalaj¹c¹ im te warunki odpowiednio kszta³towaæ.
Wiek XXI  to dla ergonomii lata pracy nad optymalizacj¹ procesów i rodków
technologicznych s³u¿¹cych wymianie
informacji i komunikacji, systemów inteligentnych, optymalizacja warunków pracy umys³owej.
Ergonomia XXI wieku, to równie¿
walka ze stresem, jaki niesie zbyt szybki
obecnie rozwój technologiczny wiata, w
którym z pokolenia na pokolenia zmieniaj¹ siê narzêdzia pracy, a pracownik 
mimo, a mo¿e z powodu coraz doskonalszych rodków ³¹cznoci  bêdzie pracowa³ w rodowisku izolowanym spo³ecznie.
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