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Ewa Górska

Prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Gór ska, kie ru je La bo ra to rium Er go no mii i Kształ to -
wa nia Śro do wi ska Pra cy na Wy dzia le Za rzą dza nia Po li tech ni ki War szaw skiej.
Jest m.in. pre ze sem PTE, człon kiem Ko mi te tu Er go no mii i Ra dy To wa rzystw
Na uko wych przy Pre zy dium PAN. Wcho dzi w skład ROP przy Sejmie RP.



Er go no mia dla Pa ni to chy ba coś
wię cej niż pa sja?...

Ca łe mo je ży cie za wo do we zwią za ne
jest z upodmio to wie niem pra cy. Ta kim
jej or ga ni zo wa niem, że by lu dziom by ło
do brze. Te go uczę stu den tów, ale rów -
nież prze kła dam na prak ty kę. W swo im
do mu np. sa ma za pro jek to wa łam kuch -
nię. Wszyst ko jest w za się gu rąk i wzro -
ku. Nic nie prze szka dza i w tym głów nie
tkwi jej er go no micz ne pięk no. To jest na -
uka prak tycz na i praw dzi wa, bo je że li się
ją za sto su je, to wi dać efek ty.

Ja ka jest świa do mość pra cow ni -
ków i pra co daw ców, je śli cho dzi
o er go no mię pra cy? Czy wciąż dla
pierw szych jest „pie śnią przy szło -
ści”, a dla dru gich – do dat ko wym ob -
cią że niem fi nan so wym?

W mi kro przed się bior stwach, gdzie
za trud nia się do 9 osób, a ma my ich
w Pol sce po nad 90 proc., czę sto wła -
ści cie le nie sły sze li na wet o er go no mii.
Nie co więk sza jest w fir mach śred niej
wiel ko ści. Na to miast w du żych świa do -
mość er go no micz na jest na praw dę sa -
tys fak cjo nu ją ca. Jej za sa dy są nie tyl ko
wdra ża ne i mo ni to ro wa ne, ale rów nież
czę sto pro pa go wa ne po przez za ba wę
(dni er go no mii), w trak cie któ rych pra -
cow ni cy zdo by wa ją wie dzę na te mat
wy dol no ści swo je go or ga ni zmu. To jest
na praw dę bu du ją ce.

Je śli cho dzi o kosz ty er go no mii, to
nie da się jej wdro żyć ta nio. Im lep sze
jest roz wią za nie, tym wię cej kosz tu je.
Trud no jest za tem uza sad nić ko rzy ści
eko no micz ne wpro wa dzo nej zmia ny. 
Ar gu ment za osz czę dze nia w ten spo sób
na kosz tach wy pad ków w przy szło ści,
zu peł nie do nich nie prze ma wia. Wów -

czas pro po nu je my uspraw nie nia ma ły mi
kro ka mi tzw. ka ize ny. Są one do strze gal -
ne, a wpro wa dza jąc je, mo żna ob li czyć,
ile da się za osz czę dzić. To pra co daw -
ców rze czy wi ście prze ko nu je.

Er go no mia to nie tyl ko od po wied -
nie ochro ny, sprzęt, ale ta kże od -
dzia ły wa nie świa tłem, dźwię kiem,
ko lo ra mi. Któ ry jest Pa ni ulu bio nym?

Ka żdy, w któ rym się do brze czu ję
w da nym miej scu i sy tu acji. Do ty czy to
nas sa mych, ubio ru, ale ta kże na sze go
oto cze nia. W od dzia ły wa niu ko lo rów
ma oczy wi ście zna cze nie oświe tle nie,
za rów no na tu ral ne, jak i sztucz ne.
W po miesz cze niu np. po czu cie kom for -
tu za pew nia ją: ciem na pod ło ga, pa ste -
lo we ścia ny i bia ły su fit. War to też wie -
dzieć, że sza ry ko lor ścian sty mu lu je
ko mór ki mó zgu do pra cy. Je śli do te go
w su fi cie bę dą punk ty świetl ne w ko lo -
rach tę czy, to uła twią wy po czy nek.
Dzię ki te mu bę dzie my mo gli pra co wać
dłu żej, bez po czu cia zmę cze nia.

Czy człon ko wie Ra dy Ochro ny
Pra cy, do któ rych Pa ni na le ży, pra cu -
ją er go no micz nie?

Nie ste ty nie. Nie słu żą te mu krze sa -
ła i sto ły, przy któ rych ob ra du ją człon -
ko wie ROP czę sto przez kil ka go dzin
oraz nie na tu ral ne skrę ce nia cia ła np.
wte dy, gdy oglą da ją pre zen ta cje. Czę -
sto sie dzą bo kiem i że by coś zo ba -
czyć, mu szą się wy chy lać i od wra cać
gło wę. Wy star czy już skręt o 20 stop ni,
by na ra sta ły do le gli wo ści mię śnio wo -
-szkie le to we. W par la men cie zle co no
za pro jek to wa nie er go no micz nych fo te -
li, więc jest na dzie ja, że i człon ko wie
Ra dy bę dą pra co wać bar dziej er go no -
micz nie.
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