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Zastosowanie ergonomii w przedsiêbiorstwie
� przes³anki systemowe

wiadomo�æ korzy�ci p³yn¹cych
z zastosowania ergonomii jest
w sferach przemys³owych do�æ po-

wszechna, natomiast nie towarzyszy jej,
niestety, wystarczaj¹ca �wiadomo�æ me-
todologiczna, która podpowiada³aby co
i przede wszystkim  jak robiæ? Stan ten
wynika ze s³abego przygotowania kadr
technicznych i mened¿erskich do korzy-
stania z  wypróbowanego instrumentu
poprawy warunków pracy i konkurencyj-
no�ci produktów, jakim jest ergonomia.
Dlatego zrozumia³e jest d¹¿enie, aby dzie-
dzinê tê uporz¹dkowaæ, dostarczaj¹c prak-
tykom odpowiednich wskazówek. Nie-
zbêdnym krokiem w tym kierunku jest,
w pierwszym rzêdzie, przeprowadzenie
identyfikacji rzeczywistych procesów
wdra¿ania ergonomii, przebiegaj¹cych
w przedsiêbiorstwach korzystaj¹cych z jej
dorobku. Jak w wielu innych przypadkach
� po¿ytecznym narzêdziem do przepro-
wadzenia takiej identyfikacji mo¿e byæ
podej�cie systemowe.

W rzeczywisto�ci przemys³owej wy-
stêpuj¹ dwa motywy, dla których ergo-
nomia jest stosowana: po pierwsze, d¹¿e-
nie do poprawy warunków pracy w da-
nej organizacji ponad minimalny wyma-
gany przez przepisy poziom, lub/i po dru-
gie, d¹¿enie do zwiêkszenia konkurencyj-
no�ci wyrobów. Oznacza to stosowanie
ergonomii w sferze eksploatacji goto-
wych obiektów technicznych sk³adaj¹-
cych siê na �rodki pracy w danym przed-
siêbiorstwie oraz w sferze projektowania
obiektów technicznych � produktów tego
przedsiêbiorstwa. Systemowe podej�cie
do wdra¿ania zasad ergonomii w przed-
siêbiorstwie powinno wiêc obejmowaæ
obie te sfery i stwarzaæ podstawy do inte-
gracji ergonomii z w³a�ciwymi dla nich
systemami zarz¹dzania.

Z punktu widzenia teorii systemów �
na ka¿dy system sk³adaj¹ siê: elementy
i relacje miêdzy nimi, sprzê¿one szere-
giem �wej�æ� i �wyj�æ�, do których wp³y-
wa lub z których wyp³ywa informacja [1].

W przypadku zarz¹dzania wdra¿aniem
ergonomii � relacje te pochodz¹ z cech
tej dyscypliny i jej metodologii [2]. Ich
szczegó³owy opis mo¿e stanowiæ podsta-
wê do okre�lania przez przedsiêbiorstwo
w³asnego systemu zarz¹dzania dzia³ania-
mi w sferze ergonomii.

Dzia³ania w sferze ergonomii
w przedsiêbiorstwie

Z³o¿ono�æ procesów  zarz¹dzania dzia-
³aniami w sferze ergonomii w przedsiê-
biorstwie jest pochodn¹ jego wielko�ci,
rodzaju wytwarzanego produktu i przy-
jêtego systemu zarz¹dzania. Najbardziej
rozwiniêta jest struktura przedsiêbiorstwa,
którego wytworem jest produkt (lub us³u-
ga) wchodz¹cy w bezpo�redni¹, psycho-
fizyczn¹ relacjê z cz³owiekiem-u¿ytkow-
nikiem (pracownikiem, nabywc¹ itd.).
Model takiej struktury przyjêto do zilu-
strowania relacji w zarz¹dzaniu ergono-
mi¹ w przedsiêbiorstwie przedstawionych
na schemacie (obok). Mo¿e on byæ zre-
dukowany stosownie do potrzeb u¿ytkow-
nika systemu, który mo¿e korzystaæ je-
dynie z tej czê�ci informacji, która jest dla
niego przydatna (np. tylko ergonomiczne
usprawnianie stanowisk pracy). Z uwagi
na fakt, ¿e mog¹ znale�æ siê u¿ytkowni-
cy systemu zainteresowani ca³ym spek-
trum dzia³añ ergonomicznych w przedsiê-
biorstwie � model ten mo¿na przyj¹æ jako
bazowy.  Nale¿y podkre�liæ, ¿e przedsta-
wiony schemat nie jest schematem orga-
nizacyjnym, lecz ideowym, ilustruj¹cym
przebieg informacji i kooperacji we-
wn¹trz przedsiêbiorstwa, a nie jego struk-
turê organizacyjn¹.

Prostok¹t u góry schematu symbolizu-
je dzia³ania zarz¹du przedsiêbiorstwa.
W pierwszym rzêdzie przedstawiono
wybrane sfery zarz¹dzania, wi¹¿¹ce siê
ze stosowaniem ergonomii. Do sfer tych
nale¿¹: inwestycje, zasoby ludzkie, dzia-
³alno�æ podstawowa  � produkcyjna lub
us³ugowa, badania i rozwój oraz marke-
ting. Sfery te mog¹ byæ obs³ugiwane przezRys. Relacje zachodz¹ce w procesie zarz¹dzaniu dzia³aniami w sferze ergonomii w przedsiêbiorstwie
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w³asne s³u¿by przedsiêbiorstwa lub przez
wyspecjalizowanych kooperantów ze-
wnêtrznych.

W ma³ych i �rednich przedsiêbior-
stwach � mog¹ byæ wyodrêbnione jedynie
ideowo, tzn. pod wzglêdem przebiegu in-
formacji, koniecznego do osi¹gniêcia za-
³o¿onego efektu dzia³añ ergonomicznych.

W drugim rzêdzie zaprezentowano
obszary oddzia³ywania ergonomii
w przedsiêbiorstwie. Nale¿¹ do nich: po-
lityka inwestycyjna przedsiêbiorstwa, do-
skonalenie warunków pracy w przedsiê-
biorstwie, utrzymanie ruchu, przygotowa-
nie nowej produkcji i rozwój produktu.
Zarz¹dzanie dzia³aniami w sferze ergono-
mii i kszta³towanie polityki przedsiêbior-
stwa w tym zakresie wymaga zaanga¿o-
wania  w tych obszarach.

W trzecim rzêdzie wyspecyfikowano
przedmiot dzia³ania, którym bezpo�red-
nio zajmuje siê ergonomia. Bezpo�rednim
przedmiotem oddzia³ywania ergonomii
w przedsiêbiorstwie mog¹ byæ: stanowi-
ska pracy znajduj¹ce siê w eksploatacji
wraz z elementami �rodowiska pracy,
nowe stanowiska pracy przewidywane do
wdro¿enia, nowe oprzyrz¹dowanie i tech-
niczne wyposa¿enie pracy projektowane
do specyficznych potrzeb technologicz-
nych danego przedsiêbiorstwa oraz pro-
dukt, bêd¹cy wynikiem dzia³ania przed-
siêbiorstwa (modernizacja dotychczas
produkowanych wyrobów i projektowa-
nie nowych wyrobów).

Ostatni, czwarty rz¹d schematu przed-
stawia podmiot dzia³aj¹cy w przedsiêbior-
stwie w sprawach wdra¿ania ergonomii, tj.
odpowiednie wyznaczone do tego osoby
lub s³u¿by. Podmiot ten zosta³ wyodrêb-
niony ze wzglêdu na dychotomiczny po-
dzia³ potrzeb, którymi s¹ potrzeby w³asne
przedsiêbiorstwa w zakresie warunków
pracy za³ogi (ergonomia warunków pra-
cy) lub potrzeby zwi¹zane z konkurencj¹
na rynku produktów wytwarzanych przez
przedsiêbiorstwo (ergonomia produktu).

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e budowa
nowych stanowisk, konstrukcja oprzyrz¹-
dowania i projektowanie nowych wyro-
bów nale¿¹ do wspólnego obszaru meto-
dycznego ergonomii, bowiem we wszyst-
kich tych przypadkach stosuje siê meto-
dykê projektowania w³a�ciw¹ dla ergo-
nomii �koncepcyjnej�. Mo¿e to mieæ zna-
czenie dla ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw, w których odnawialno�æ produk-
cji nie wymaga znacznej pracoch³onno-
�ci, co pozwala na wykorzystanie tego
samego potencja³u specjalistów w zakre-
sie ergonomii do wykonywania wszyst-
kich prac z tego zakresu.

Relacje zachodz¹ce w zarz¹dzaniu
dzia³aniami w sferze ergonomii
w przedsiêbiorstwie

Elementy systemu stosowania ergono-
mii w przedsiêbiorstwie tworz¹ relacje
miêdzy podmiotem dzia³aj¹cym (w przy-
padku przedsiêbiorstwa jest to osoba, ko-
mórka organizacyjna lub zewnêtrzna fir-
ma konsultacyjna, której zlecono zajmo-
wanie siê ergonomi¹) a okre�lonymi ob-
szarami przedsiêbiorstwa, na które pod-
mioty te oddzia³uj¹ lub okre�lonymi sfe-
rami zarz¹dzania. Na schemacie relacje
te zaznaczono liniami w kolorze niebie-
skim. Strza³ki oznaczaj¹ �wej�cie� ergo-
nomii do poszczególnych elementów sys-
temu, wskazuj¹ce jak w praktyce przebie-
ga interwencja ergonomii w ich dzia³anie.
Relacje zachodz¹ce w zarz¹dzaniu dzia-
³aniami w sferze ergonomii w przedsiê-
biorstwie przedstawiono w tabeli. W ru-
bryce 1. podano symbol relacji, zgodnie
z oznaczeniami na schemacie, w rubryce
2. opisano tre�æ tych relacji, w rubryce 3.
okre�lono � informacyjnie �  typ dzia³al-
no�ci ergonomicznej, ze wzglêdu na me-
todykê dzia³ania.

mach swych uprawnieñ i mo¿liwo�ci
wprowadzaj¹ postulowane zmiany do
eksploatowanych stanowisk pracy. Dzia-
³ania typu ergonomicznego przebiegaj¹
w tej relacji analogicznie do typowych
dzia³añ w zakresie bezpieczeñstwa pracy
i podlegaj¹ takim samym ograniczeniom.

Oddzia³ywanie na proergonomiczn¹
politykê inwestycyjn¹
(relacja �b�)

Relacja ta prezentuje powi¹zanie dzia-
³alno�ci w zakresie ergonomii warunków
pracy z polityk¹ inwestycyjn¹ firmy.
W praktyce zachodz¹ czêsto przypadki,
gdy ergonomiczne usprawnienie stanowi-
ska pracy (maszyny, urz¹dzenia itd.) przez
u¿ytkownika (w³a�ciciela) we w³asnym
zakresie nie jest mo¿liwe, gdy¿:

A) wytwórca najczê�ciej zastrzega so-
bie, ¿e dokonywanie nieautoryzowanych
zmian i przeróbek przez osoby trzecie
zwalnia go z odpowiedzialno�ci za dostar-
czony produkt/wyrób i bezpieczeñstwo
jego u¿ytkowania, lub

B) w³a�ciciel (u¿ytkownik) produktu/
wyrobu nie jest technicznie przygotowa-
ny do dokonywania ewentualnych zmian.

RELACJE ZACHODZ¥CE W PROCESIE ZARZ¥DZANIA DZIA£ANIAMI W SFERZE
ERGONOMII  W PRZEDSIÊBIORSTWIE

Ergonomiczne usprawnianie
stanowisk roboczych
znajduj¹cych siê w eksploatacji
(relacja �a�)

Ergonomiczne usprawnianie stano-
wisk roboczych znajduj¹cych siê w eks-
ploatacji jest typow¹ dzia³alno�ci¹ w za-
kresie ergonomii korekcyjnej i jednym
z historycznie pierwszych przejawów sto-
sowania ergonomii w zak³adach pracy.
O ile nie zachodz¹ okoliczno�ci wymie-
nione dalej jako A) i B) � s³u¿by zajmu-
j¹ce siê ergonomi¹ warunków pracy, za
po�rednictwem lub z upowa¿nienia zarz¹-
du przedsiêbiorstwa, przedstawiaj¹ listê
po¿¹danych zmian s³u¿bom utrzymania
ruchu (lub innym s³u¿bom czy osobom
o takim zakresie kompetencji), które w ra-

Je¿eli u¿ytkownik (w³a�ciciel) przewi-
duje zakup kolejnych takich samych pro-
duktów/obiektów (maszyn, oprzyrz¹do-
wania itd.) w przysz³o�ci � mo¿e zwró-
ciæ siê do ich wytwórcy o wprowadzenie
okre�lonych zmian, formu³uj¹c listê wy-
magañ ergonomicznych, jako jedno z wy-
magañ kontraktowych. Listê wymagañ
opracowuje podmiot dzia³aj¹cy w sferze
ergonomii warunków pracy danego
przedsiêbiorstwa (lub dzia³aj¹cy w jego
imieniu wyspecjalizowany kontrahent
zewnêtrzny). Rol¹ zarz¹du przedsiêbior-
stwa  jest prowadzenie proergonomicz-
nej polityki inwestycyjnej, tym bardziej
¿e koszt urz¹dzeñ �ergonomicznych�
i �nieergonomicznych� niewiele lub wca-
le siê nie ró¿ni, a ich wytwórcy � konku-
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ruj¹c ze sob¹ � na ogó³ chêtnie wprowa-
dzaj¹ w kolejnych seriach postulowane
przez u¿ytkowników zmiany, widz¹c
w tym element doskonalenia wyrobu.

Kszta³towanie jako�ci ergonomicznej
nowo powstaj¹cych
stanowisk roboczych
i oprzyrz¹dowania technologicznego
(relacja �c�)

Przygotowanie nowej produkcji nale-
¿y do agend technicznego przygotowa-
nia produkcji. Obejmuje ono projektowa-
nie i budowê oprzyrz¹dowania technolo-
gicznego (przyrz¹dy, uchwyty, narzêdzia
specjalne, �rodki do przemieszczania
materia³ów, czê�ci oraz  podzespo³ów
itd.), a tak¿e ca³ych stanowisk pracy.
Zw³aszcza ta druga dziedzina jest szcze-
gólnie zaniedbana, a stanowiska pracy
powstaj¹ na ogó³ w sposób przypadkowy,
z pominiêciem metodycznego projekto-
wania, podczas którego wiedza ergono-
miczna mog³aby byæ w pe³ni wykorzysta-
na. Przypadkowo�æ powstawania stano-
wisk pracy jest g³ówn¹ przyczyn¹ ich nie-
dostosowania do cech cz³owieka, czego

skutki trudno ju¿ potem, podczas eksplo-
atacji usun¹æ, dlatego zarz¹dzanie dzia-
³aniami w sferze ergonomii w przedsiê-
biorstwie powinno obejmowaæ i tê dzie-
dzinê.

Kszta³towanie
jako�ci ergonomicznej wyrobów
(relacja �d�)

Relacja ta dotyczy przedsiêbiorstw,
gdzie wytworem jest produkt (lub us³u-
ga), który wchodzi w bezpo�redni¹, psy-
chofizyczn¹ relacjê z cz³owiekiem-u¿yt-
kownikiem (pracownikiem, klientem itd.).
Typowymi przedstawicielami tej katego-
rii s¹ przedsiêbiorstwa przemys³u elektro-
maszynowego. Konkurencja producen-
tów obiektów technicznych powoduje, ¿e
przy wzglêdnie wyrównanym poziomie
technicznym, spowodowanym stosowa-
niem tych samych lub zbli¿onych kom-
ponentów i metod wytwarzania � ciê¿ar
wspó³zawodnictwa przenosi siê na cechy
u¿ytkowe, w tym ergonomiczne cechy
wytwarzanych produktów. Podmiotem
dzia³aj¹cym s¹ w tym przypadku s³u¿by
wdra¿aj¹ce ergonomiê koncepcyjn¹ ju¿
w fazie projektowania produktu. S³u¿by
te s¹ integralnym sk³adnikiem tych dzia-
³ów przedsiêbiorstwa, które zajmuj¹ siê
rozwojem produktu (product develop-
ment). Istniej¹ zaawansowane procedury
oraz normy miêdzynarodowe w tym zakre-
sie, z których podstawowymi s¹: ISO 6385
Ergonomiczne zasady projektowania sys-
temów pracy (której równowa¿na jest pol-
ska norma PN-81/N-08010) [3] i norma
PN-EN 614-1 Maszyny. Bezpieczeñstwo.
Ergonomiczne zasady projektowania)
[4].

Badanie potrzeb i weryfikacja
cech ergonomicznych
wyrobów w³asnych i konkurencyjnych
(relacja �e�)

Tak¿e ta relacja dotyczy przedsiê-
biorstw, gdzie wytworem jest produkt (lub
us³uga), który wchodzi w bezpo�redni¹,
psychofizyczn¹ relacjê z cz³owiekiem-
-u¿ytkownikiem. Tam z  regu³y istniej¹
s³u¿by marketingu, szczególnie rozwiniê-
te w odniesieniu do producentów dóbr
powszechnego u¿ytku, w przypadku któ-
rych o nabyciu, a zatem po�rednio o ce-
chach wyrobu, decyduje sam u¿ytkownik.

Tre�ci¹ tej relacji s¹ cechy u¿ytkowe,
w tym ergonomiczne cechy produktu.
Z jednej strony marketing narzuca okre-
�lone parametry produktu, które powin-
ny zostaæ zweryfikowane pod wzglêdem
ergonomicznym, z drugiej � cechy ergo-
nomiczne produktu kreowane przez ergo-
nomiê podwy¿szaj¹ jego walory u¿ytko-
we, co mo¿e byæ i jest przedmiotem re-
klamy oraz wp³ywa na zwiêkszenie sprze-
da¿y. Relacja ta tworzy p³aszczyznê do
uzgadniania wymagañ ergonomicznych
i marketingowych, które niekiedy mog¹
pozostawaæ w sprzeczno�ci ze sob¹.

***
Wszystkie opisane relacje � w zorga-

nizowanych strukturach b¹d� tylko w sfe-
rze konceptualnej � maj¹ miejsce w rze-
czywisto�ci w ka¿dym przedsiêbiorstwie,
które w swojej dzia³alno�ci wykorzystu-
je ergonomiê. W ma³ym przedsiêbior-
stwie bêdzie to z pewno�ci¹ wspó³praca
z zewnêtrzn¹ firm¹ ergonomiczn¹, wspó³-
praca sta³a lub nawi¹zywana dora�nie
w okre�lonym celu (np. opracowanie pro-
jektu nowego wyrobu). W przedsiêbior-
stwach du¿ych, dzia³aj¹cych w skali glo-
balnej (firmy samochodowe, zbrojenio-
we, producenci dóbr konsumpcyjnych
itp.) dzia³alno�æ ergonomiczna dla w³a-
snych potrzeb, tj. ergonomia warunków
pracy jest z regu³y oddzielona od dzia³al-
no�ci dotycz¹cej rozwoju produktów fir-
my (schemat). S³u¿by ergonomii warun-
ków pracy zintegrowane s¹ zazwyczaj ze
s³u¿bami bhp, natomiast s³u¿by ergonomii
produktu z dzia³ami badañ i rozwoju.

W artykule tym, podobnie jak w do-
kumentach [5, 6] � nie podjêto próby okre-
�lenia hipotetycznego, uniwersalnego sys-
temu zarz¹dzania ergonomi¹, poniewa¿
musi on �ci�le pasowaæ do potrzeb i wa-
runków konkretnej organizacji przemy-
s³owej*. Jedyne aksjomaty, jakie zdaniem
autora,  mo¿na w tej kwestii przywo³aæ �
to opisane w tym tek�cie relacje, które
mog¹ byæ przez organizacje przemys³o-
we przekszta³cane w konkretne schema-
ty organizacyjne. Konstruowanie swego
rodzaju �ergonomicznego panaceum�,

* W Internecie pod has³em ergonomics management
mo¿na odnale�æ ponad dwie�cie tysiêcy stron, z któ-
rych wiêkszo�æ reklamuje firmy �wiadcz¹ce us³ugi
w zakresie budowy takich systemów

Pawe³ Synowiec � wyró¿nienie w konkursie na plakat bez-
pieczeñstwa pracy. CIOP, 2000
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przydatnego zarówno dla ma³ej firmy ro-
dzinnej jak i globalnego koncernu � by-
³oby, zdaniem autora, formu³owaniem
wieloznacznych ogólników, ma³o komu-
nikatywnych dla tych, którzy ergonomiê
mieliby stosowaæ.

Na uwagê zas³uguje wspólny obszar
metodyczny (zaznaczony na schemacie
lini¹ przerywan¹), w którym stosuje siê
metody ergonomii koncepcyjnej. Obej-
muje on te relacje (tj. relacje: �a�, �c�
i �d�), w których cele osi¹ga siê stosuj¹c
regularny proces projektowania ergono-
micznego [7]. Wyodrêbnienie tego obsza-
ru daje istotn¹ dla ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw wskazówkê organiza-
cyjn¹, ¿e w pewnych przypadkach, gdy
sumaryczna pracoch³onno�æ opracowy-
wania ergonomicznych za³o¿eñ nowych
stanowisk, oprzyrz¹dowania technolo-
gicznego i nowego produktu jest niewiel-
ka, prace ergonomiczne mog¹ zostaæ po-
wierzone jednej agendzie (pracownikowi,
firmie kooperuj¹cej itp.) wyspecjalizowa-
nej w projektowaniu ergonomicznym.
Mo¿e to wp³yn¹æ na obni¿enie kosztów
w³asnych oraz lepsz¹ integracjê persone-
lu wokó³ zagadnieñ ergonomii.
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a³as z jakim spotykamy siê w po-
mieszczeniach biurowych na
ogó³ nie jest niebezpieczny, nie

powoduje bowiem ubytków s³uchu, lecz
czêsto mo¿e byæ uci¹¿liwy.

Uci¹¿liwo�æ ha³asu mo¿na okre�liæ
jako uczucie niezadowolenia wywo³ane
tym czynnikiem. Wp³yw ha³asu na uci¹¿-
liwo�æ, wygodê czy nastrój zale¿y od
uwarunkowañ fizycznych, psychicznych
i ekonomicznych, które powoduj¹ od-
mienne  reakcje osobnicze.

Wp³yw ha³asu na wykonywanie czyn-
no�ci monotonnych jest zwykle niewiel-
ki, natomiast praca wymagaj¹ca koncen-
tracji uwagi, np. zbieranie danych czy
procesy analityczne, mo¿e byæ zak³óco-
na dzia³aniem ha³asu. Ha³as mo¿e rozpra-
szaæ uwagê, powodowaæ zmêczenie,
zmniejszaæ czujno�æ pracownika,
a w konsekwencji zmniejszaæ jego wydaj-
no�æ i jako�æ pracy [1].

W tym artykule zostan¹ przedstawio-
ne wyniki badañ ha³asu na stanowiskach
pracy (w tym ha³asu infrad�wiêkowego)
wystêpuj¹cego w pomieszczeniach biu-
rowych.

Badano zarówno ha³as powstaj¹cy
podczas procesu pracy jak równie¿ kon-
trolowano ha³as powodowany przez wy-
posa¿enie techniczne budynku (np. sys-
tem klimatyzacyjny) oraz ruch uliczny.
Podczas badañ uwzglêdniono tak¿e ró¿-
ne warunki pogodowo-klimatyczne oraz
pory dnia i pory roku pracy. Badania te
zosta³y wykonane w ramach szerokiej
analizy warunków pracy w budynkach
biurowych prowadzonej w Centralnym
Instytucie Ochrony Pracy � Pañstwowym
Instytucie Badawczym [2]. Celem tych
badañ jest m.in. identyfikacja czynników
szkodliwych i uci¹¿liwych wystêpuj¹cych
obecnie w �rodowisku pomieszczeñ biu-
rowych.

W dobie transformacji naszego pañ-
stwa oraz w miarê rozwoju i postêpu tech-
nicznego uleg³y równie¿ zmianie nasze
biura, zarówno pod wzglêdem wykony-
wanej pracy jak i jako�ci pomieszczeñ

oraz wyposa¿enia technicznego budyn-
ków biurowych. Obs³uga nowych urz¹-
dzeñ biurowych (komputery, faxy, ci¹gi
drukarskie, kserokopiarki itp.) oraz roz-
wój nowych rodzajów pracy (np. obs³u-
ga klienta na telefon � infolinia, b¹d� nad-
zór systemów informacyjnych w salach
dyspozytorskich) niesie z sob¹ nowe wy-
magania oraz nowe zagro¿enia i uci¹¿li-
wo�ci w miejscu pracy.

Opis badañ
Badania przeprowadzono w 5 budyn-

kach biurowych w Warszawie, w których
mie�ci³y siê: biblioteka uniwersytecka,
bank, centrala operatora telefonii komór-
kowej, centrum zbierania i przetwarzania
danych statystycznych, jeden z urzêdów
administracji pañstwowej.

Budynki te znacznie ró¿ni³y siê pod
wzglêdem konstrukcji, stopnia amortyza-
cji, standardu wyposa¿enia oraz lokaliza-
cji w stosunku do ruchliwych ulic miasta.
Badaniami objêto nowoczesne, komfor-
towe obiekty wyposa¿one w system kli-
matyzacji (3 obiekty, budynki: A, B, C)
oraz wyeksploatowane budynki z lat piêæ-
dziesi¹tych (2 obiekty, budynki: D i E).

W ka¿dym z obiektów przeprowadzo-
no pomiary w 10 wybranych pomieszcze-
niach. W�ród badanych pomieszczeñ by³y
pokoje biurowe ró¿nego przeznaczenia:
pokoje do cichej pracy koncepcyjnej, po-
koje kadry kierowniczej, sale szkoleniowe,
pomieszczenia nadzoru pracy sieci urz¹-
dzeñ systemu informacyjnego, sale kon-
ferencyjne, sekretariaty, du¿e kancelarie,
spedycje i rozdzia³ poczty, sale obs³ugi
klienta na telefon � infolinie, informato-
rium, rejestracje w wypo¿yczalni oraz ta-
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