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Od poniedziałku 26 września do czwartku 29 września 2016 w Karpaczu Górnym
odbędzie się XLIV Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE‘2016
łącznie z XIV Międzynarodową Konferencją Ergonomiczną „Człowiek –
Nauka – Środowisko”– MSE‘2016.
Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń w dziedzinie
ergonomii między środowiskiem ergonomistów polskich i ergonomistami
z państw ościennych. Zagadnienia związane z problematyką konferencji dotyczyć
będą między innymi następujących grup problemowych:
A. Ergonomia środowiska pracy:
- czynniki zagrożeń
- zagadnienia ryzyka zawodowego
- zarządzanie bezpieczeństwem pracy
- organizacja i zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
- zagadnienia nadzoru i kontroli w zakresie zasad BHP
oraz przepisów prawa itd.
B. Ergonomia środowiska wypoczynku
- kształtowanie wnętrz mieszkalnych
- problemy osób niepełnosprawnych
- problemy osób w wieku podeszłym itd.
C. Ergonomia w medycynie
- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników
- wpływ środowiska pracy na zdrowie, zmęczenie i efektywność pracy
- problematyka stresów
- ergonomia w stomatologii itd.
D. Inżynierskie projektowanie ergonomiczne
- ergonomia w budownictwie, architekturze i urbanistyce
- zdrowotne aspekty w kształtowaniu środowiska zurbanizowanego
- projektowanie narzędzi, przedmiotów i sprzętów codziennego użytku
- relacje między ergonomią, ekologią i środowiskiem
- projektowanie środowiska pracy itd.
E. Edukacja ergonomiczna
F. Inne problemy badawcze związane z ergonomią

Zgodnie z tradycją dotychczasowych spotkań pragniemy upowszechniać aktualny
dorobek praktyczny i teoretyczny także z zakresu problematyki wdrażania zasad
ergonomii we wszystkich przejawach działalności człowieka, ze szczególnym
uwzględnieniem środowiska pracy i wypoczynku. J ednocześnie mamy na
względzie integrację środowisk naukowych i przemysłowych umożliwiającą
szeroką, wzajemną wymianę doświadczeń między naukowcami i praktykami
zajmującymi się problematyką ergonomii, bezpieczeństwa pracy i projektowaniem
materialnego otoczenia człowieka. Do udziału w Konferencji zapraszamy
przedstawicieli takich sektorów gospodarki jak szkolnictwo wszystkich szczebli,
instytucje szkoleniowe oświaty pozaszkolnej, przemysł, usługi zdr owia,
administracja pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawicieli firm
ubezpieczeniowych, projektantów różnych specjalności oraz wszystkich
zainteresowanych problematyką ergonomiczną.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. zw. dr hab. Jerzy Charytonowicz

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
- Konferencja odbędzie się w dniach 26 – 29 września 2016 r. w Karpaczu Górnym,
Hotel „KAROLINKA”, ul. Linowa 3, www.karolinka.karpacz.pl
- Zapewniamy wygodne noclegi i smaczne wyżywienie w eleganckim hotelu
„KAROLINKA” od obiadu dnia 26 września, do obiadu dnia 29 września 2016 r.
- W każdym pokoju znajduje się telefon, internet, telewizor, łazienka;
- Udział w konferencji jest odpłatny i wynosi:
a) płatność zrealizowana do dnia 31. 07. 2016:
opłata pełna – 1300 PLN
osoba towarzysząca – 1200 PLN
studenci, doktoranci i emeryci – 1100 PLN
b) płatność zrealizowana po 31. 07. 2016:
opłata pełna – 1400 PLN
osoba towarzysząca – 1300 PLN
studenci, doktoranci i emeryci – 1150 PLN
- Opłata konferencyjna obejmuje następujące koszty:
a) organizacja i obsługa konferencji
b) materiały konferencyjne i koszt wydania monografii
c) pobyt w hotelu o wysokim standardzie od 26. IX. do 29. IX. 2019
d) pełne wyżywienie w w/w okresie
e) uroczysta kolacja z zespołem muzycznym (26.IX. 2016)
f) sesja wyjazdowa po Dolnym Śląsku, do Czech lub Niemiec,
zależnie od liczby uczestników Konferencji (28.IX. 2016)
- Rejestracja uczestników konferencji rozpocznie się w dniu 26 września
od godz. 10:00.

2. UDZIAŁ W KONFERENCJI
Udział w Konferencji jest możliwy po wypełnieniu blankietu „Zgłoszenie uczestnictwa” (zał.1)
dołączonego do Komunikatu nr 1 i przesłanie go na adres sekretariatu Konferencji pocztą, e-mailem
lub faksem w terminie jak niżej. W podobny sposób następuje zgłoszenie udziału osoby towarzyszącej.
Dalsze informacje dotyczące Konferencji opublikowane zostaną w Komunikacie nr 2.

3. WAŻNIEJSZE DATY
□ 11. 07. 2016 r. - termin zgłoszenia tytułu referatu, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim
i w języku angielskim; objętość streszczenia do 300 słów (wysyłać na adres OKE@pwr.wroc.pl)
- termin zgłoszenia osoby towarzyszącej.
- termin zgłoszenia udziału w Konferencji /wypełniony formularz ”Zgłoszenie uczestnictwa” (zał. 1)/.
□ 25. 07. 2016 r. – informacja o zakwalifikowaniu referatu
□ 31. 07. 2016 r. – termin opłaty uczestnictwa
□ 5. 09. 2016 r. – termin nadesłania referatów: tytuł i tekst referatu w języku polskim, dwa podpisane
z tyłu wydruki (zał. 3), karta przekazania praw autorskich (zał. 2), opisana płyta CD z tekstem
oraz rysunkami
□ 12. 09. 2016 r. – Termin wydania Komunikatu nr 2 zawierającego finalny program Konferencji

4. WYTYCZNE ZGŁASZANIA KOMUNIKATU
Zgłoszenie referatu do programu konferencji następuje na zasadach określonych w pkt. 5.
i w terminach podanych powyżej. Referat ma mieć objętość 8 – 10 stron, aby mógł zostać uznany
za „rozdział w monografii” przy rejestracji dorobku naukowego w uczelniach.
Przy kwalifikacji referatów do programu Konferencji rozważane będą jedynie te, do których zostaną
nadesłane streszczenia w języku polskim i angielskim. Do streszczenia należy dołączyć: imię i nazwisko
autora/autorów, nazwę instytucji w języku polskim i w języku angielskim, adres, telefon, faks, e-mail,
tytuł referatu w języku polskim i w języku angielskim. Streszczenie (abstrakt) o objętości do 300 słów
należy przesłać drogą elektroniczną, faxem lub pocztą do organizatorów do dnia 11. 07. 2016 r.

5. ZASADY EDYTORSKIE PRZYGOTOWANIA REFERATÓW
Zasady edytorskie przygotowania referatów podano w załączniku zatytułowanym „Zasady
przygotowania referatów” (zał. 3). Wraz z referatem prosimy dołączyć wypełniony formularz „Prawa
autorskie” (zał. 2). Do referatów nie dołączać już abstraktów. Materiały konferencyjne zostaną
opublikowane jako monografia w twardej oprawie.
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