
ERGONOMIA W ŻYCIU CODZIENNYM 
I PRACY ZAWODOWEJ



„Robotni ludzie dźwigają jako bydlęta, czego się
z słusznym politowaniem napatrzył, zwłaszcza przy
dozorcach niebacznych, którzy ludzi słabych i chorych
zwykli nająć do dźwigania ciężarów srogich, nie
dołożywszy słusznej liczby dźwigających...”

Stanisław Solski 1690 



ERGONOMIA
(ergon – praca, nomos – prawo, zasada)

„Nazwiskiem ergonomii, wziętym od wyrazu greckiego ergos i nomos 
oznaczamy naukę o pracy, czyli o używaniu nadawanych człowiekowi 
od stwórcy sił i zdolności”

Pojęcie „ergonomia” wprowadził w 1857 r. Polak –
profesor Wojciech Bogumił Jastrzębowski



POLSKIE TOWARZYSTWO ERGONOMICZNE (PTErg)

Ergonomia – jest to nauka stosowana, zmierzająca do
optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń,
technologii, organizacji; materialnego środowiska pracy
oraz przedmiotów powszechnego użytku, do wymagań,
potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych
człowieka.



MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO ERGONOMICZNE (IER)

Ergonomia – zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy
człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem
(materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to
prace, wypoczynek sytuację w domu i w podróży.



Cele ergonomii:
- zapewnienie dużej sprawności działania pracownika przy 

jednoczesnym optymalizowaniu jego wysiłku fizycznego i 
psychicznego, czyli zwiększenie wydajności pracy;

- kształtowanie takich warunków pracy i życia prywatnego człowieka, 
aby uchronić go przed przedwczesną utratą zdrowia i sprawności 
fizycznej;

- zapewnienie komfortu i przyjemności podczas użytkowania 
przedmiotów i urządzeń;

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.



Są to nauki takie jak:
- fizjologia pracy,
- socjologia i psychologia pracy,
- antropologia,
- medycyna pracy, 
- organizacja i pedagogika pracy, 
- urbanistyka, 

- nauki techniczne,
- technologia, 
- ochrona środowiska, 
- bionika, 
- estetyka,
- prawo.

Ergonomia łączy elementy wielu nauk w celu wytworzenia 
optymalnego układu: człowiek – praca – środowisko.



Fizjologia pracy – zajmuje się badaniem czynników oddziałujących na pracę mięśni 
w różnych warunkach otoczenia oraz wpływem wysiłku fizycznego na funkcje 
różnych narządów i mechanizmy przystosowania tych funkcji do pracy mięśni.

Fizjologię pracy wykorzystuje się w ergonomii do:
- ustalenia optymalnych warunków pracy fizycznej zmniejszających zmęczenie 

i możliwość wystąpienia chorób

- zapobiegania schorzeniom wynikającym z przeciążenia układu mięśniowo-
szkieletowego i innych układów pracą dynamiczną i statyczną

- ustalenia częstotliwości i długości przerw w pracy

- ustalenia zasad odżywiania pracownika w zależności od wykonywanej pracy



Socjologię i psychologię pracy wykorzystuje się w ergonomii do:

- zwiększenia motywacji do pracy
- intensyfikacji wysiłku i zaangażowania pracowników
- zmniejszenia liczby czynników stresogennych wynikających 

z procesu pracy
- doboru rodzaju wykonywanej pracy do cech osobowości 

i predyspozycji fizycznych



Medycyna pracy – zajmuje się ochroną zdrowia
pracowników przed wpływem szkodliwych czynników w
ich miejscu pracy.

Dzięki antropometrii dostosowuje się wymiary i budowę
maszyn, urządzeń i narzędzi oraz stanowiska pracy do
cech fizycznych pracownika.



Pedagogikę pracy wykorzystuje się w celu budowy
optymalnego układu człowiek-praca-środowisko poprzez
wykorzystanie wpływu wychowawczego pracy na
przystosowanie pracownika do warunków pracy, a wiedzę
z organizacji pracy – do stwarzania warunków sprzyjających
efektywnemu wykorzystaniu czasu.



PODZIAŁ ERGONOMII

ERGONOMIA KOREKCYJNA (poprawa stanu już istniejącego)–
zajmuję się analizą istniejących maszyn, urządzeń, stanowisk 
pracy z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych 
możliwości pracowników, formułowaniem zaleceń mających na 
celu polepszenie warunków pracy i zmniejszenie 



ERGONOMIA KONCEPCYJNA – stosowana w fazie
projektowania narzędzi, urządzeń, maszyn, stanowisk
pracy, budynków, warunków pracy w celu dostosowania
ich do fizjologicznych, psychicznych i społecznych potrzeb
człowieka.



PRZYKŁADY WYROBÓW ERGONOMICZNYCH 
I PROJEKTOWANIA ERGONOMICZNEGO
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