
Dostępne opracowania dotyczące organizacji pracy i ergonomii 

Grupy docelowe  Tytuł opracowania Adres opracowania 

Pracownicy 
- edukacja w 
zakresie 
ergonomicznego 
wykonywania 
pracy, 
ergonomicznego 
dostosowania i 
korzystania z 
dostępnego 
sprzętu.  

Ergonomia i ergonomiczne projektowanie stanowiska 
pracy 
W.Ł. Nowacka 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/13892 

Ręczne prace transportowe. Podstawowe informacje Podstawowe informacje (ciop.pl) 

Prawidłowo podnosimy ciężary z podłoża cloud (edupage.org) 

Przypomnij pracownikom zasady bhp przy 
podnoszeniu i przenoszeniu ładunków 
L. Zielioski 

Zasady bhp przy podnoszeniu i przenoszeniu ładunków - Portal BHP 

Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do 
stanowisk z wieloma monitorami 
J. Kamioska, T. Tokarski 

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91726/Ergonomia-pracy-z-komputerem-J-
Kaminska.pdf 

Wpływ pozycji siedzącej na stan kręgosłupa - dlaczego 
długotrwałe siedzenie szkodzi? 
(komercyjne) 

Pozycja siedząca a stan kręgosłupa - dlaczego długotrwałe siedzenie szkodzi? 
(fizjoplaner.pl) 

Ergonomiczne projektowanie miejsc pracy związanych 
z pakowaniem 
BITO SOLUTIONS - poradnik 

Ergonomiczne projektowanie stanowisk pakowania w magazynie opłaca się | 
Intralogistyka (bito.com) 

Dolegliwości zdrowotne w pracy stojącej: bóle nóg, 
kręgosłupa, żylaki  
J. Dyjecioska 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/kregoslup-kosci-stawy/dolegliwosci-
zdrowotne-w-pracy-stojacej-bole-nog-kregoslupa-zylaki-aa-e2hM-zttr-3kZ5.html 

Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty organizacji pracy 
zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 
starszych 
A. Bortkiewicz, T. Makowiec-Dąbrowska, J. Siedlecka, 
Z. Jóźwiak 

fizjologiczne_i_ergonomiczne_aspekty_organizacji_pracy_zdalnej.pdf 
(medycynapracyportal.pl) 

Jak zatem pracowad z domu, żeby nie zrobid sobie 
krzywdy? 
E. Podsiadły-Natorska 

https://zycie.hellozdrowie.pl/jak-dbac-o-kregoslup-pracujac-w-domu-radzi-
fizjoterapeuta/amp/ 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/13892
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P39200118761482245057910&html_tresc_root_id=300005715&html_tresc_id=300005711&html_klucz=300004753&html_klucz_spis=
https://cloud2o.edupage.org/cloud?z%3ATO1VbDc0QuughBK%2FiBZi%2FHSttSZu%2FiBXiNWDYd1FflFeqhRg0FIG4h1S3hqDpPmu
https://www.portalbhp.pl/aktualnosci-bhp/przypomnij-pracownikom-zasady-bhp-przy-podnoszeniu-i-przenoszeniu-ladunkow-7469.html
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91726/Ergonomia-pracy-z-komputerem-J-Kaminska.pdf
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91726/Ergonomia-pracy-z-komputerem-J-Kaminska.pdf
https://fizjoplaner.pl/wplyw-pozycji-siedzacej-na-stan-kregoslupa-dlaczego-dlugotrwale-siedzenie-szkodzi.html#google_vignette
https://fizjoplaner.pl/wplyw-pozycji-siedzacej-na-stan-kregoslupa-dlaczego-dlugotrwale-siedzenie-szkodzi.html#google_vignette
https://www.bito.com/pl-pl/ekspertyza/artikel/ergonomiczne-projektowanie-miejsc-pracy-zwiazanych-z-pakowaniem/
https://www.bito.com/pl-pl/ekspertyza/artikel/ergonomiczne-projektowanie-miejsc-pracy-zwiazanych-z-pakowaniem/
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/kregoslup-kosci-stawy/dolegliwosci-zdrowotne-w-pracy-stojacej-bole-nog-kregoslupa-zylaki-aa-e2hM-zttr-3kZ5.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/kregoslup-kosci-stawy/dolegliwosci-zdrowotne-w-pracy-stojacej-bole-nog-kregoslupa-zylaki-aa-e2hM-zttr-3kZ5.html
https://medycynapracyportal.pl/wp-content/uploads/wydawnictwa/fizjologiczne_i_ergonomiczne_aspekty_organizacji_pracy_zdalnej.pdf
https://medycynapracyportal.pl/wp-content/uploads/wydawnictwa/fizjologiczne_i_ergonomiczne_aspekty_organizacji_pracy_zdalnej.pdf
https://zycie.hellozdrowie.pl/jak-dbac-o-kregoslup-pracujac-w-domu-radzi-fizjoterapeuta/amp/
https://zycie.hellozdrowie.pl/jak-dbac-o-kregoslup-pracujac-w-domu-radzi-fizjoterapeuta/amp/


Pracodawcy 
- edukacja w 
zakresie 
dostosowywania 
stanowisk pracy 
dla pracowników 
o specyficznych 
potrzebach  

Projektowanie obiektów, pomieszczeo oraz 
przystosowanie stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – 
Ramowe Wytyczne 
W. Z. Zawieska 

 
OKLADKA wytyczne pefron 4 OK.cdr (ciop.pl) 

Przystosowanie obiektów, pomieszczeo oraz 
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o 
specyficznych potrzebach – Dobre praktyki 

 
Dobre_praktyki-wersja_finalna2014.pdf (ciop.pl) 

Pracodawcy 
- edukacja w 
zakresie 
elastycznych 
warunków pracy i  
dostosowanie 
indywidualnego 
obciążenia pracą 
do zasobów 
fizycznych i 
psychicznych. 

Elastyczni i zrównoważeni pracownicy. Równowaga 
praca-życie w kontekście elastycznych form 
zatrudnienia. 
K. Hild-Ciupioska, K. Pawłowska-Cyprysiak 

Elastyczni-zrownowazeni-K-Hild-Ciupinska.pdf (ciop.pl) 

Zrównoważeni. Jak zachowad równowagę pomiędzy 
pracą a życiem prywatnym? Zalecenia dla osób 
zatrudnionych w nietypowych formach. 
K. Hild-Ciupioska, K. Pawłowska-Cyprysiak 

ZROWNOWAZENI Jak zachowad równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym 
15_01_2021.cdr (ciop.pl) 

Elastyczne formy zatrudnienia  
Poradnik dla pracodawców i pracowników 

Elastyczne formy zatrudnienia - poradnik j.pol. (arleg.eu) 

Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakośd życia – 
przegląd badao 
D. Żołnierczyk-Zreda 

Strony odBP_7-8_calosc.pdf (ciop.pl) 

Konsekwencje wdrożenia elastycznych form 
zatrudnienia na przykładzie telepracy 
M. Makowiec 

170629663 (uek.krakow.pl) 

Warunki i organizacja pracy dla osób z cukrzycą - 
poradnik 
W.W. Bernas, J. Bugajska, E. Łastowiecka-Moras 

Załącznik nr (ciop.pl) 

Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego – poradnik 
J. Bugajska, J. Tyszkiewicz 

bugajska warunki i organizacja pracy OSTATNIA WERSJA (ciop.pl) 

Zalecenia dotyczące stylu życia, warunków i 
organizacji pracy dla osób z chorobą zwyrodnieniową 
stawów – poradnik 

2021021741645&Warunki-i-organizacja-pracy-choroba-zwyrodnieniowa-stawow-
CIOP-PIB-2017.pdf 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/74754/Ramowe_wytyczne2014.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/74755/Dobre_praktyki-wersja_finalna2014.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89284/Elastyczni-zrownowazeni-K-Hild-Ciupinska.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91652/ZROWNOWAZENI-Jak-zachowac-rownowage-pomiedzy-praca-a-zyciem-prywatnym.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91652/ZROWNOWAZENI-Jak-zachowac-rownowage-pomiedzy-praca-a-zyciem-prywatnym.pdf
https://www.arleg.eu/equal/dokumenty/Rezultaty/efz.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/35103/201303121219&bezp_07_08_2009_s_05_07.pdf
https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/170629663
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91767/Warunki-i-organizacja-pracy-cukrzyca-CIOP-PIB-2016.pdf
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91766/2021021741812&Warunki-i-organizacja-pracy-choroby-ukladu-sercowo-naczyniowego-CIOP-PIB-2016.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91765/2021021741645&Warunki-i-organizacja-pracy-choroba-zwyrodnieniowa-stawow-CIOP-PIB-2017.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91765/2021021741645&Warunki-i-organizacja-pracy-choroba-zwyrodnieniowa-stawow-CIOP-PIB-2017.pdf


J. Bugajska, K. Księżopolska-Orłowska 

Ergonomia w zarządzaniu wiekiem w 
przedsiębiorstwie produkcyjnym 
M. Rembiasz, A. Górny 

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a482e4f1-
e78a-4223-9e2a-d4909b41fe88 

Pracodawcy  
- w zakresie 
ergonomii pracy 
oraz ocen 
obciążenia 

Ergonomiczne czynniki ryzyka (praca powtarzalna i 
postawa przy pracy) 
(ze sprawozdania PIP) 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/33094/s%2008%2005%2010.pdf 

Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy 
biurowej na podstawie list kontrolnych 

Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej na podstawie list 
kontrolnych - Aktualności BHP (wip.pl) 

Lista kontrolna do oceny środowiska pracy pod kątem 
dostosowania do osób niepełnosprawnych 
Opracowanie CIOP 

ListaKontrolna2014.pdf (ciop.pl) 

 

Metody i narzędzia wykorzystywane w ergonomii 

Narzędzia Opis narzędzia  Tytuł opracowania Adres opracowania 

Metody oceny 
ergonomicznej 

Metoda oceny i 
samooceny 
stanowiska pracy 
przy komputerze 

Zastosowanie metody ROSA do oceny obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego na komputerowych stanowiskach 
pracy. 
Z. Jóźwiak, T. Makowiec-Dąbrowska, E. Gadzicka, J. Siedlecka, 
A. Szyjkowska, M. Kosobudzki, P. Viebig, A. Bortkiewicz 

pdf-105365-43681 (lodz.pl)  

Listy Kontrolne 
(LK)/ 
Ergonomiczne 
Listy Kontrolne 

Klasyczna 
uniwersalna 
ergonomiczna lista 
kontrolna 

Lista Kontrolna Ergonomiczna (lista dortmundzka) analizy 
układów 

KONTROLNA LISTA Dortmundzka 
(expressmassage.pl) 

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a482e4f1-e78a-4223-9e2a-d4909b41fe88
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a482e4f1-e78a-4223-9e2a-d4909b41fe88
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/33094/s%2008%2005%2010.pdf
https://aktualnoscibhp.wip.pl/nr-specjalny-49/ocena-warunkow-pracy-na-stanowiskach-pracy-biurowej-na-podstawie-list-kontrolnych-1755.html
https://aktualnoscibhp.wip.pl/nr-specjalny-49/ocena-warunkow-pracy-na-stanowiskach-pracy-biurowej-na-podstawie-list-kontrolnych-1755.html
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/74756/ListaKontrolna2014.pdf
http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-105365-43681?filename=Using%20of%20the%20ROSA%20method.pdf
http://expressmassage.pl/wp-content/uploads/2014/08/KONTROLNA-LISTA-Dortmundzka.pdf
http://expressmassage.pl/wp-content/uploads/2014/08/KONTROLNA-LISTA-Dortmundzka.pdf


(ELK) narzędzie dla 
pracodawcy lub 
pracowników służb 
bhp do oceny 
stanowiska pracy 
pod względem 
możliwości 
zatrudnienia na 
nim osoby z 
niepełnosprawnośc
ią ruchową, 
sensoryczną lub 
intelektualną 

ERGOON - Lista Kontrolna ErgoON - lista kontrolna (ciop.pl)  

Bhp przy 
maszynach 

Lista Kontrolna - ocena spełniania przez maszyny minimalnych 
wymagao dotyczących bezpieczeostwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania przez pracowników podczas pracy 

Microsoft Word - maszyny_lista.doc (pip.gov.pl) 

Stanowisko pracy z 
monitorem 
ekranowym 

Lista Kontrolna do identyfikacji zagrożeo na stanowisku pracy 
zdalnej przy komputerze 

Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeo na 
stanowisku pracy zdalnej przy komputerze (ciop.pl) 

Biurowe 
stanowisko pracy 

Lista Kontrolna przeglądu warunków pracy w biurze LISTA KONTROLNA (bhpslask.pl)  

Stanowisko pracy 
zdalnej 

Lista Kontrolna (samooceny) do identyfikacji zagrożeo lub 
uciążliwości na stanowisku pracy zdalnej 

Praca-zadalna_Lista-kontrolna.pdf (seka.pl) 

Uniwersalna ELK Lista Kontrolna „Podstawowa” untitled (kvadro.pl) 

Bhp w 
budownictwie 

BHP na budowie untitled (stowarzyszeniebhp.konin.pl)  

Ogólna ELK - Bhp i 
ppoż.  

Lista Kontrolna z przeglądu warunków BHP I PPOŻ LISTA-KONTROLNA-Przygotowanie-do-kntroli-z-PIP-
BHP-Stepniewscy.pdf (bhpslask.pl)  

LK ppoż. Lista Kontrolna – ochrona PPOŻ. Lista kontrolna – ochrona przeciwpożarowa 
(howgh.ovh) 

LK - rolnictwo Lista Kontrolna stanu BHP w chowie zwierząt gospodarskich Rolnictwo - Lista kontrolna BHP (ciop.pl) 

ELK OSHA – 
prawidłowa 

Lista Kontrolna w celu zapobiegania niewłaściwym postawom 
podczas pracy 

https://osha.europa.eu/pl/publications/e-fact-45-
checklist-preventing-bad-working-postures 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P47200210631538048624400&html_tresc_root_id=300009675&html_tresc_id=300010412&html_klucz=300009675
https://lodz.pip.gov.pl/pl/f/v/4825/lista%20kontrolna-%20ocena%20spelniania%20przez%20maszyny%20minimalnych%20wymagan%20dotyczacych%20bezpieczenstwa%20i%20higieny%20pracy%20w%20zakresie%20uzytkowania%20przez%20pracownikow%20podczas%20pracy.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P58000242051630400078512&html_tresc_root_id=300012608&html_tresc_id=300012594&html_klucz=55555
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P58000242051630400078512&html_tresc_root_id=300012608&html_tresc_id=300012594&html_klucz=55555
https://www.bhpslask.pl/wp-content/uploads/2020/12/LISTA-KONTROLNA-Praca-w-Biurze-BHP-Stepniewscy.pdf
https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2021/04/Praca-zadalna_Lista-kontrolna.pdf
https://kvadro.pl/wp-content/uploads/2015/02/lk_p-2012-ogolna.pdf
http://www.stowarzyszeniebhp.konin.pl/doc/lista2.pdf
https://www.bhpslask.pl/wp-content/uploads/2020/12/LISTA-KONTROLNA-Przygotowanie-do-kntroli-z-PIP-BHP-Stepniewscy.pdf
https://www.bhpslask.pl/wp-content/uploads/2020/12/LISTA-KONTROLNA-Przygotowanie-do-kntroli-z-PIP-BHP-Stepniewscy.pdf
http://howgh.ovh/lista-kontrolna.php
http://howgh.ovh/lista-kontrolna.php
http://archiwum.ciop.pl/20385.html
https://osha.europa.eu/pl/publications/e-fact-45-checklist-preventing-bad-working-postures
https://osha.europa.eu/pl/publications/e-fact-45-checklist-preventing-bad-working-postures


pozycja ciała 

LK bhp w czasie 
epidemii COVID-19.  

Bezpieczeostwo i ochrona zdrowia  osób pracujących w czasie 
epidemii COVID-19 

Bezpieczeostwo i ochrona zdrowia osób pracujących 
w czasie epidemii COVID-19. Ogólne wytyczne i lista 
kontrolna (ciop.pl) 

ELK w przemyśle 
drzewnym 

Tartak i stolarnia Lista Kontrolna z komentarzem PIP_Obrobka drewna_Tartak i 
stolarnia_A4_proj_03_Cala-bch.indd  

LK bhp w rolnictwie Bezpieczeostwo dzieci na wsi Lista-kontrolna-OIP(1).pdf (gorzkowice.pl) 

LK – paliwa płynne Bezpieczeostwo w zakładach produkujących paliwa płynne - 
listy kontrolne 

Główny Inspektorat Pracy | Bezpieczeostwo w 
zakładach produkujących paliwa płynne - listy 
kontrolne (pip.gov.pl) 

Bhp w 
budownictwie 

Ankieta kontrolna BHP na budowie Microsoft Word - cz1-ankieta- kontr.doc 
(technologie-budowlane.com) 

Bhp w 
budownictwie 

Lista Kontrolna do identyfikacji zagrożeo – budownictwo 
ekologiczne 

https://osha.europa.eu/pl/publications/e-fact-71-
hazard-identification-checklist-occupational-safety-
and-health-issues 

LK - rolnictwo Listy Kontrolne do analizy stanu bhp w indywidualnych 
gospodarstwach wiejskich 

Listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeostwa w 
indywidualnych gospodarstwach wiejskich (pdf) | 
Paperity 

LK transport ręczny Ocena ryzyka zawodowego – ręczne prace transportowe Ocena ryzyka zawodowego - ręczne prace 
transportowe - Asystent BHP - akty prawne, ocena 
ryzyka zawodowego, prawo pracy, porady 

 ELK – praca przy 
komputerze 

Ocena ergonomiczna interfejsu użytkownika ravden Microsoft Word - ravden_chklist1.doc (ukw.edu.pl) 

 

 

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P53000229351588866705766&html_tresc_root_id=300011301&html_tresc_id=300011382&html_klucz=77777&html_klucz_spis=
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P53000229351588866705766&html_tresc_root_id=300011301&html_tresc_id=300011382&html_klucz=77777&html_klucz_spis=
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P53000229351588866705766&html_tresc_root_id=300011301&html_tresc_id=300011382&html_klucz=77777&html_klucz_spis=
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228284/tartak%20i%20stolarnia%20lista%20kontrolna%20z%20komentarzem.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228284/tartak%20i%20stolarnia%20lista%20kontrolna%20z%20komentarzem.pdf
https://gorzkowice.pl/pliki/gorzkowice/pliki/Lista-kontrolna-OIP(1).pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/5429,bezpieczenstwo-w-zakladach-produkujacych-paliwa-plynne-listy-kontrolne.html
https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/5429,bezpieczenstwo-w-zakladach-produkujacych-paliwa-plynne-listy-kontrolne.html
https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/5429,bezpieczenstwo-w-zakladach-produkujacych-paliwa-plynne-listy-kontrolne.html
https://www.technologie-budowlane.com/images/media/BHP/BHP-na-budowie.pdf
https://www.technologie-budowlane.com/images/media/BHP/BHP-na-budowie.pdf
https://osha.europa.eu/pl/publications/e-fact-71-hazard-identification-checklist-occupational-safety-and-health-issues
https://osha.europa.eu/pl/publications/e-fact-71-hazard-identification-checklist-occupational-safety-and-health-issues
https://osha.europa.eu/pl/publications/e-fact-71-hazard-identification-checklist-occupational-safety-and-health-issues
https://paperity.org/p/225785006/listy-kontrolne-do-analizy-stanu-bezpieczenstwa-w-indywidualnych-gospodarstwach-wiejskich
https://paperity.org/p/225785006/listy-kontrolne-do-analizy-stanu-bezpieczenstwa-w-indywidualnych-gospodarstwach-wiejskich
https://paperity.org/p/225785006/listy-kontrolne-do-analizy-stanu-bezpieczenstwa-w-indywidualnych-gospodarstwach-wiejskich
https://asystentbhp.pl/ocena-ryzyka-zawodowego-reczne-prace-transportowe/
https://asystentbhp.pl/ocena-ryzyka-zawodowego-reczne-prace-transportowe/
https://asystentbhp.pl/ocena-ryzyka-zawodowego-reczne-prace-transportowe/
http://marzec.ukw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/04/ravden-lista.pdf

