
 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Fizjologia i ergonomia w bezpieczeństwie 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 3/5 3/5  3/5  

 Liczba godzin w semestrze   15/8 15/8  15/8  

 Forma zaliczenia zal. na ocenę zal. na ocenę  zal. na ocenę  

 Liczba punktów ECTS 1 1  1  
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu fizjologicznego funkcjonowania organizmu w 

warunkach obciążenia pracą ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wysiłku fizycznego na 

funkcjonowanie różnych narządów oraz wiedzy z zakresu funkcjonowania układu: człowiek – 

maszyna.  
 

Metody dydaktyczne:  

Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu oraz studium przypadków. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego testu/kolokwium.  

 

Treści programowe:  

1. Pojecie fizjologii pracy.  

2. Rodzaje pracy.  

3. Obciążenie fizyczne, umysłowe i nerwowe.  

4. Wydolność fizyczna i zdolność do pracy.  

5. Fizjologiczne zasady organizacji pracy.  

6. Psychofizyczne właściwości człowieka.  

7. Układ krwionośny, oddechowy, termoregulacja, zmęczenie.  

8. Fizjologia pracy umysłowej.  

9. Fizjologia pracy kobiet i ludzi w wieku podeszłym. 

10. Cele i zadania ergonomii.  

11. Układ człowiek – maszyna.  

12. Organizacja stanowisk pracy.  

13. Wypadki przy pracy.  

14. Materialne środowisko pracy: czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne.  



 

 

15. Hałas i wibracje w procesie pracy.  

16. Oświetlenie miejsca pracy. Zapylenie (NDS) i mikroklimat.  

17. Transport materiałów.  

18. Ergonomiczne kształtowanie stanowiska pracy.  

19. Pomiar i badanie czynników wpływających na organizację stanowisk roboczych.  

20. Kodeks pracy.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Idczak D., Kształtowanie stanowiska pracy. ODDK, Gdańsk 1999. 

2. Indulski J., Higiena pracy. t. I, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999. 

3. Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. t. I i II, Centralny Instytut Ochrony 

Pracy, Warszawa 1999. 

4. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Akademia Ekonomiczna w 

Poznaniu, Poznań 1997. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Górska E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperyment. Politechnika 

Warszawska, Warszawa 2002. 

2. Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. CIOP, 

Warszawa 2000. 

 

Efekty kształcenia: 

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student uzyska umiejętności rozpoznawania 

właściwych warunków pracy i wprowadzania doń korekt. Otrzyma niezbędny zasób wiedzy z 

zakresu fizjologii funkcjonowania organizmu w warunkach obciążenia pracą a także 

posiądzie umiejętności organizowania pracy powodującej minimalne obciążenie organizmu 

oraz zapobiegania negatywnym następstwom. 

 

Język wykładowy: polski 

 

ĆWICZENIA 

Wymagania wstępne:  

Brak warunków wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Ćwiczenia umożliwiają poszerzenie, pogłębienie, weryfikację wiedzy z zakresu 

fizjologicznego funkcjonowania organizmu w warunkach obciążenia pracą ze szczególnym 

uwzględnieniem wpływu wysiłku fizycznego na funkcjonowanie różnych narządów, wiedzy 

w rozwiązywaniu określonych, rzeczywistych problemów z zakresu ergonomicznego 

kształtowania warunków pracy oraz zasad projektowania maszyn i stanowisk pracy z 

uwzględnieniem wymagań ergonomicznych. 

 

Metody dydaktyczne:  

Ćwiczenia prowadzone są metodami aktywizującymi, które wypracowują u studentów 

umiejętności pracy w grupie. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy następuje w drodze: 

studiowania zaleconej literatury przedmiotu, przygotowania referatów oraz kierowanej 

dyskusji umożliwiającej wyrobienie krytycznej oceny własnych sądów. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 



 

 

- minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,  

- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu. 

 

Treści programowe:  

1. Zmiany fizjologiczne w organizmie człowieka zachodzące pod wpływem wysiłku 

fizycznego.  

2. Podstawowe informacje o zmianach czynności poszczególnych układów podczas 

wysiłków fizycznych.  

3. Rodzaje pracy fizycznej i ich charakterystyka. Inne rodzaje pracy.  

4. Ciężkość pracy, obciążenie pracą, uciążliwość pracy.  

5. Dopuszczalne i optymalne obciążenia pracą zawodową.  

6. Zdolność do pracy – czynniki warunkujące, wskaźniki zdolności do pracy.  

7. Wpływ warunków środowiska pracy na zdolność do pracy (mikroklimat, hałas, 

oświetlenie itp.).  

8. Czas pracy. Wydłużony czas pracy. Zmęczenie. Praca zmianowa.  

9. Sposoby wykonywania pracy zawodowej.  

10. Znaczenie deficytu snu dla efektywności pracy.  

11. Wiek jako czynnik modyfikujący zdolność do pracy.  

12. Płeć jako czynnik modyfikujący zdolność do pracy.  

13. Obciążenie psychiczne w pracy. Stres zawodowy. Skutki zdrowotne stresu. 

14. Podstawowe zadania ergonomii.  

15. Relacje energetyczne. Wydolność fizyczna. Praca dynamiczna. Praca statyczna. 

Przemieszczanie ciężarów.  

16. Rytm biologiczny.  

17. Hałas. Wibracje. Oświetlenie miejsca pracy. Zapylenie i mikroklimat.   

18. Materialne warunki pracy. Wypadki przy pracy.  

19. Wybrane czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy.  

20. Charakterystyka podstawowych badań stosowanych w ergonomii.  

 

Literatura podstawowa: 

1. Czajka J., Ergonomia, Materiały do ćwiczeń. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 1999.  

2. Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. t. I i II, Centralny Instytut Ochrony 

Pracy, Warszawa 1999. 

3. Wróblewska M., Ergonomia. Skrypt dla studentów. Wyd. Politechniki Opolskiej, 

Opole 2004.  

4. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2005. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. CIOP, 

Warszawa 2000. 

2. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wydawnictwo CIOP, Warszawa 1997r. 

 

Efekty kształcenia: 

Podczas ćwiczeń student powinien zweryfikować, poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu 

wydolności organizmu w czasie obciążenia pracą. Student będzie także umiał definiować 

potrzeby w zakresie dostosowania pracy do możliwości psychofizycznych człowieka jak 

również dobrać pracownika do danej pracy. 

 

 

 



 

 

PROJEKT 

Wymagania wstępne: 

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia: 

Poznanie podstawowych zasad projektowania maszyn i stanowisk pracy z uwzględnieniem 

wymagań ergonomicznych oraz doskonalenie umiejętności pracy grupowej w przygotowaniu 

projektu oraz jego prezentacji. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy z problematyki przedmiotu. 

Doskonalenie umiejętności wykonywania dokumentacji inżynierskiej w zakresie 

projektowania ergonomicznych maszyn i stanowisk pracy oraz prezentacji komputerowych. 

 

Metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, dyskusja. 

 

Zasady i kryteria: 

Studenci dzieleni są na grupy. Każda z grup otrzymuje temat oraz czas przeznaczony na 

prezentację. Ostatnie zajęcia przeznaczone są na pokaz prezentacji. Ocena z prezentacji 

będzie oceną całego zespołu i stanowić będzie zaliczenie przedmiotu. 

 

Treści programowe: 

1. Pojęcie projektowania ergonomicznego. Struktura procesu projektowania 

ergonomicznego. Ergonomiczne kryteria decyzyjne w projektowaniu.  

2. Komputerowe wspomaganie projektowania ergonomicznego.  

3. Dane do projektowania ergonomicznego dotyczące procesu pracy, przestrzeni pracy, 

urządzeń kontrolnych i sterowniczych oraz źródeł zakłóceń środowiskowych. 

4. Przykłady projektowania ergonomicznego różnych stanowisk pracy (obróbczych, 

montażowych, biurowych, komputerowych, operatorskich).  

5. Wykorzystanie danych antropometrycznych oraz fantomów płaskich w projektowaniu 

narzędzi ręcznych oraz wyrobów codziennego użytku. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Ganong W., Fizjologia. PZWL, Warszawa 2008. 

2. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Poznań 1997.  

3. Wróblewska M., Ergonomia. Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2004. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Tom I i II, CIOP, Warszawa 1999. 

2. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2005. 

 

Efekty kształcenia: 

Nabycie umiejętności: pracy grupowej, doboru treści do prezentacji, prezentowania 

opracowanego materiału. Ponadto studenci doskonalą umiejętności w zakresie projektowania 

ergonomicznego wspomaganego komputerowo. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   

dr inż. Janusz Boratyński 


