
PO PANDEMII?  
– wnioski i zalecenia ergonomiczne 

 

Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności 
Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych  

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Politechniki Krakowskiej 

oraz  
Polska Akademia Nauk, oddział w Krakowie 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w VIII Sympozjum KE PAU pn.: 

5–6 listopada 2021 r. 

Piątek, 5 listopada 2021 r. 
Duża Aula, ul. Sławkowska 17, Kraków 

11:00 – 11:30 Otwarcie Sympozjum  
11:30 – 12:30 Uroczysta sesja plenarna  
14:40 – 18:55 Sesje plenarne 
18:55 – 19:10 Zamknięcie obrad 

Sobota, 6 listopada 2021 r. 
Duża Aula, ul. Sławkowska 17, Kraków 

10:00 – 11:30 Panel dyskusyjny 
11:45 – 12:30 Obrady członków Komisji 

Ergonomii PAU 

Pandemia, jak każdy globalny kryzys wydobywa, unaocznia  
i dotkliwie uświadamia braki, zaniedbania i dotąd niezauważane, 
ewentualnie niedoceniane zagrożenia dla naszego bytowania  
i aktywności. W sposób dobitny potwierdza się siła globalnych 
powiązań i zależności, oraz praktyczna niemożność pełnej  
i skutecznej izolacji w obecnym świecie. Wzmacnia się poczucie 
koniecznej solidarności, dyscypliny społecznej i współdziałania 
pomiędzy krajami i związkami państw w przezwyciężaniu 
zagrożeń. W zakresach zawodowych pojawiają się nowe 
uwarunkowania działań i konieczności rozbudowy systemów 
technicznych, ale też nowe sytuacje i relacje społeczne, a także 
nowe aspekty obciążeń mentalnych. 
 
Ergonomia jako nauka kompleksowa i stosowana, dążąca do 
dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka 
interesuje się i ogarnia rozeznaniem wszystkie, wieloaspektowe 
i wielowątkowe nowe sytuacje. Pragnie wyciągnąć wnioski, 
określić zalecane modyfikacje i konieczne zmiany dla nowych 
relacji i dla uniknięcia możliwych zagrożeń w przyszłości. 
 
Problematyka w tym względzie jest obszerna i trudna do 
całościowego ujęcia, ale holistyczne spojrzenie ergonomii w jej 
humanocentrycznej aksjologii pozwala domniemywać cieka-
wych, korzystnych wniosków, zgodnie z przekonaniem, że każdy 
kryzys i każde zagrożenie jest asumptem, a może być  
i impulsem do zmian prowadzących do rozwoju i do poprawy 
warunków naszej aktywności. 
Organizatorzy będą podejmowali wysiłki w celu opublikowania 
referatów wygłoszonych podczas Sympozjum w zbiorze 
monografii wydawanych pod auspicjami Polskiej Akademii 
Umiejętności. 




