
PODSTAWY ERGONOMII

i BHP

System ergonomiczny: 
człowiek – technika –

środowisko



ERGONOMIA = ERGON + NOMOS

ERGON (gr.) – praca
NOMOS (gr.) – prawo, prawidłowość

Ergonomia jest to dyscyplina naukowa i działalność praktyczna mające na celu 
zwiększenie produktywności, bezpieczeństwa i wygody człowieka przez jak 
najlepsze dopasowanie narzędzi pracy, zadań i warunków środowiska do 
potrzeb i moŜliwości człowieka (pracownika, uŜytkownika).

Znajomość metod i technik ergonomii potrzebna jest nie tylko organizatorom 
produkcji i kadrze kierowniczej, ale i projektantom rozwiązań technicznych, 
organizacyjnych oraz informatycznych.

Celem ergonomii jest humanistyczna i uŜytkowa optymalizacja elementów pracy 
przez dostosowanie ich do właściwości organizmu ludzkiego, funkcjonującego 
w sztywnych granicach swego środowiska wewnętrznego.

Ergonomia opiera się na znajomości samego człowieka.



Krótki rys historyczny:

1. 1900-1920 – rozwija się w krajach uprzemysłowionych tzw. naukowa 
organizacja pracy , zapoczątkowana przez inŜ. F. W. Taylora, 
koncentrowała się głównie na poszukiwaniu dróg do zwiększania wydajności 
i efektywności pracy.

2. Po 1945 roku zaczęła rozwijać się ergonomia (termin ten został ustalony w 
Anglii) która wykorzystuje inne nauki: fizjologię pracy, higienę pracy, 
psychologie pracy, antropologię (tj. biologię porównawczą człowieka), 
organizację pracy.

3. W roku 1959 powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne 
(International Ergonomics Association – IEA). 

4. Obecnie ergonomia jako nauka coraz bardziej się rozwija.

Ciekawostka: 
Polski przyrodnik prof. Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799 - 1882) jako pierwszy nazwę ergonomia 
uŜył i określił potrzebę rozwijania tej nauki w 1857 roku w serii artykułów w czasopiśmie "Przyroda i 
przemysł" pod tytułem: "Rys ergonomji, czyli nauki o pracy, opartej na prawach poczerpniętych z nauki 
przyrody" 



Definicje Ergonomii:

Wg W. B. Jastrz ębskiego (1857):
Ergonomia to nauka o uŜywaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności. 

Wg K. F. H. Murrell’a (1949):
Ergonomia to nauka o związku pomiędzy człowiekiem i jego środowiskiem pracy. 

Wg Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (1983):
Ergonomia to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania 

narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska 
pracy oraz przedmiotów powszechnego uŜytku do wymagań i potrzeb 
fizjologicznych psychicznych i społecznych człowieka. 

Wg IEA - International Ergonomics Association (2000):
Ergonomia to dziedzina naukowa zajmująca się wyjaśnianiem wzajemnego 

oddziaływania pomiędzy ludźmi i innymi elementami systemu oraz profesja, w 
której wykorzystuje się teorie, zasady, dane i metody do projektowania, w celu 
optymalizacji działania systemu jako całości i dla dobra człowieka. 

Wg The Ergonomics Society (2004):
Ergonomia to zastosowanie informacji naukowych dotyczących ludzi do 

projektowania obiektów, systemów i środowiska na potrzeby człowieka. 
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Przedmiotem ergonomii jest relacja układu człowiek – elementy pracy .
Cel to zapewnienie:

- higieny;
- bezpieczeństwa;
- komfortu pracy;

Przy załoŜeniu wysokiej sprawności procesu produkcyjnego.

Ujęcie blokowe przedmiotu ergonomia:

CZŁOWIEK ELEMENTY

PRACY



Projektowanie ergonomiczne rozpatrywane jest w skali mikro i makro .

Projektowanie mikroergonomiczne określa się ergonomi ą pierwszej i drugiej
generacji .

Ergonomia pierwszej generacji :
- Badanie zjawisk percepcji.
- Zagadnienia antropometrii (antropometria – metoda badawcza polegająca 
na porównywaniu części ciała ludzkiego).
- Analiza i projektowanie względnie wyizolowanych systemów: człowiek –
obiekt techniczny.

Ergonomia drugiej generacji :
- Badanie procesów poznawczych i decyzyjnych człowieka.
- Interakcja: człowiek – komputer.

Makroergonomie zalicza się do trzeciej generacji i dotyczy badania systemów 
złoŜonych.



Człowiek – jednostka lub grupa ludzi.

Maszyna – narzędzie lub stanowisko pracy, jedno urządzenie lub ciąg 
produkcyjny.

Środowisko – otoczenie zewnętrzne.

Podstawowy układ ergonomiczny:

CZŁOWIEK

MASZYNA ŚRODOWISKO


