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WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zagadnienia związane z wykładem podzielone są na dwa bloki tematyczne: organizacje pracy 

oraz elementy ergonomii. 

Celem wykładu w części dotyczącej organizacji pracy jest przekazanie podstawowych 

wiadomości z zakresu zarządzania procesowego, w tym zwłaszcza współczesnych rozwiązań 
systemowych stosowanych na świecie, nabycie umiejętności skutecznego wykorzystania 

nowoczesnych rozwiązań modelowych w zakresie zarządzania procesowego oraz określenia 

przesłanek, możliwości i rezultatów wykorzystania poszczególnych metod organizowania 

pracy w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Celem wykładu w części dotyczącej elementów ergonomii jest zapoznanie studentów z: 

zagadnieniami ergonomiki w aspekcie projektowania i produkcji urządzeń technicznych, 

organizacji stanowisk pracy oraz ze wskaźnikami ergonomiczności, charakterystykami 

fizjologicznymi i psychologicznymi człowieka w środowisku pracy.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład, pogadanka, pokaz. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie na ocenę – kolokwium, otrzymanie zaliczenia jest możliwe po uzyskaniu 51% 

możliwych do zdobycia pkt. 

 

Treści programowe:  

Treści programowe poruszane na części wykładu dotyczącego organizacji pracy.  

1. Przedstawienie koncepcji naukowych organizacji pracy, wraz z ewolucją pojęć 

dotyczących badania pracy i zakresem badań pracy.  

2. Wyjaśnienie ogólnej metodyki usprawniania procesów pracy, rozróżnianie metody od 

techniki organizatorskiej.  

3. Fazy i efekty strategii diagnostycznej wraz z wykorzystanymi technikami  

w poszczególnych fazach i etapach badania organizacyjnego.  



4. Cechy i właściwości strategii diagnostycznej i jej zastosowanie.  

5. Podejście systemowe w projektowaniu organizacji.  

6. Cechy i właściwości prognostycznej strategii projektowania i usprawniania organizacji 

pracy opartej na podejściu funkcjonalno – wzorującym.  

7. Koncepcja systemu idealnego Nadlera. Wykorzystanie techniki planowania, techniki 

kart i procesów przebiegu, wykresu Gantta do diagnozowania i usprawniania 

organizacji pracy. 

8. Wprowadzenie do zagadnień sterowania i zarządzania produkcją.  

9. Zagregowane planowanie produkcji, operatywne planowanie produkcji. Planowanie 

zleceń produkcyjnych i sterowanie nimi. Elementy harmonogramowania produkcji 

z wykorzystaniem technik diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych. 

10. Zobrazowanie pojęć niezbędnych przy mierzeniu i normowaniu czasu pracy oraz 

opisanie technik służących do badania struktury czasu roboczego: chronometraż, 

technika obserwacji migawkowych, fotografia dnia pracy, wzorzec pracy.  

11. Wykorzystanie metod wartościowania pracy jako techniki organizatorskiej.  

 

Treści programowe związane z elementami ergonomii. 

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z genezą i nazwą ergonomii. Cele  

i przyczyny działań ergonomicznych. Metody badawcze ergonomii oraz sfery na jakie 

oddziałuje ergonomia. Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna.  

2. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne jako elementy determinujące strukturę 

przestrzenna obiektu technicznego. Układ człowiek - obiekt techniczny.  

3. Metody modelowe w projektowaniu przestrzeni pracy i układów antropometrycznych. 

Zobrazowanie geometrii stanowisk pracy siedzącej. Krajowe i międzynarodowe 

normy i bazy danych w zakresie antropometrii i biomechaniki.  

4. Czynniki fizjologiczne: koszt fizjologiczny i energetyczny pracy fizycznej statycznej  

i dynamicznej - pojęcia, metody oceny, optymalizacja obciążeń. Rytmy biologiczne 

człowieka i praca zmianowa. Percepcja bodźców w środowisku pracy. 

5. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy. Podział 

zagrożeń na czynniki mechaniczne (hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy, 

wibracje, pola elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, pyły) i czynniki 

biologiczne. Wprowadzenie do pierwszej pomocy przedlekarskiej.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. 

PWN, Warszawa 1999. 

2. Jasiński Z., Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2005. 

3. Jasiński Z., Zarządzanie pracą, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999. 

4. Krajewski S., Metody ustalania norm pracy, Ekonomika i organizacja pracy 1/1959. 

5. Bugajska J., Komputerowe stanowisko pracy, aspekty zdrowotne i ergonomiczne. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1997. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. „Ergonomia : zagadnienia przystosowania pracy do człowieka. - Wyd. 2.”, Książka 

i Wiedza, Warszawa 1974. 

2. Martyniak Z. Metody organizowania procesów pracy PWN, Warszawa 1996. 

3. Hansen A., Ergonomia na co dzień. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 

Warszawa 1987. 

 



Efekty kształcenia: 

Uwzględnianie zasad organizacji pracy, zarządzania a także podstaw ergonomii, 

bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych formach aktywności. 

 

Język wykładowy: polski 

 

SEMINARIUM 

 

Wymagania wstępne: 

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia: 

Seminarium umożliwia pogłębienie, weryfikację i zdobycie praktycznych umiejętności 

pozwalających na wykorzystanie wiedzy w rozwiązywaniu określonych, rzeczywistych 

problemów z zakresu organizacji pracy i ergonomii w oparciu o indywidualnie opracowane 

projekty lub studia przypadków. 

Seminaria prowadzone są metodami aktywizującymi i wypracowują u studentów 

umiejętności pracy w grupie. 

 

Metody dydaktyczne: 

Seminarium. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia: 

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

- min. 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności na spotkaniach, 

- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji zleconych zadań.  

 

Treści programowe: 

1. Przykłady praktyczne metod i technik organizatorskich 

2. Harmonogram w planowaniu i kontroli zadań (istota i zakres wykorzystania 

harmonogramów, optymalizacja przebiegu procesów pracy). 

3. Wykresy Gantta i możliwości ich wykorzystania (tworzenie wykresów wydajności 

pracy  

i wykresów planowania, wykorzystanie aplikacji MS Project do tworzenia struktury 

zadaniowej projektów). 

4. Planowanie sieciowe. Techniki CPM, PERT – zasady konstruowania wykresów 

sieciowych (budowa przykładowych wykresów sieciowych- wykorzystanie aplikacji 

MS Project). 

5. Wykorzystanie techniki kartowania w budowaniu i usprawnianiu procesów pracy 

i w projektowaniu systemu obiegu informacji (etapy formalizacji obiegu 

dokumentacji, tworzenie instrukcji obiegu dokumentów). 

6. Analiza struktury czasu roboczego. Rozróżnianie elementów struktury czasu 

roboczego oraz budowa struktury normy pracy. 

7. Fotografia dnia pracy - wykorzystanie techniki obserwacji ciągłej do rejestracji 

i analizy wybranych przypadków. 

8. Wykorzystanie techniki chronometrażu do ustalenie normy pracy. 

9. Obserwacja migawkowa w badaniu pracy biurowej - analiza struktury czasu pracy 

wybranej komórki organizacyjnej przykładowego przedsiębiorstwa. 

10. Wartościowanie pracy (ustalenie zakresów czynności i wartościowanie wybranych 

stanowisk pracy). 



11. Tradycyjne narzędzia sterowania jakością - Hipoteza Pareto i jej wykorzystanie w 

sterowaniu jakością. Diagram Ishikawy. Schematy przepływu w procesie. Rozkłady 

częstości i histogramy. Elementy ergonomii: 

12. Ergonomiczna organizacja pracy. Uniwersalne procesy w strukturze pracy ludzkiej: 

13. informacyjne, percepcyjne, decyzyjne, twórcze i odtwórcze. 

14. Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka: temperament, charakter, sylwetkę 
i wymiary. Pozycja ciała, asymetria anatomiczna i funkcjonalna. Ruch, jego cechy, 

rodzaje i zakresy. Obszar i strefy: identyfikacji wzrokowej, obserwacji oraz pracy. 

15. Kształtowanie warunków pracy przy różnym obciążeniu pracownika. Czynnik 

monotypii i monotonii, kontrast i stosunek luminancji. Rola barwy i oświetlenia. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Bugajska J., Komputerowe stanowisko pracy, aspekty zdrowotne i ergonomiczne. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1997. 

2. Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach. Wig-Press, Warszawa 2001. 

3. Yourdon E., Marsz ku klęsce – przewodnik dla projektanta systemów. WNT, 

Warszawa 2000. 

4. Chatfield C., Krok po kroku – Microsoft Office Projekt 2003. RM, Warszawa 2004. 

5. Stover T., Microsoft Office Project 2003 – dla ekspertów, RM, Warszawa 2004. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Hansen A., Ergonomia na co dzień. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 

Warszawa 1987. 

2. Jóźwiak Z.W., Stanowiska pracy z monitorami ekranowymi – wymagania 

ergonomiczne. Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera, Łódź 1997. 

3. Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy: podstawy 

teoretyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998. 

4. Mingus N., Zarządzanie projektami. OnePress, Gliwice 2002. 

5. Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Wig – Press, 

Warszawa 2002. 

 

Efekty kształcenia: 

Uwzględnianie zasad organizacji pracy, zarządzania a także podstaw ergonomii, 

bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych formach aktywności. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   

mgr inż. Konrad Żurawski 


