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OFERTA TECHNOLOGICZNA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

Pakiet diagnostyczny dla pracowników wykonujących 
prace trudne i niebezpiecznie w przemyśle 
 
 Poziom gotowości technologicznej TRL: 5 

 Status Własności Intelektualnej: know-how  

 Syntetyczny opis: 

Opracowanie innowacyjnej metody diagnozy tj. Pakietu testów diagnostycznych dla osób 

wykonujących zawody wysokiego ryzyka w przemyśle.  

Autorzy: 

 dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl. 

Korzyści z wdrożenia 

 Obecnie w naszym kraju badania tzw. zawodów wysokiego ryzyka są obligatoryjne. Wykonują 

je wszystkie pracownie psychotechniczne (podmioty do tego uprawnione): Orzecznictwo 

psychologiczne w Polsce, w szczególności Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 

1996.62.287 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 

Kodeksie Pracy (Dz. U. 69. 332 z późniejszymi zmianami) wskazują wykonywane zawody 

przemysłu klasyfikowane do tzw. zawodów trudnych i niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu 

i życiu, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, podlegające obowiązkowym 

badaniom w ramach medycyjny pracy m.in. psychologicznym.  

 Brak jest na polskim rynku tzw. Pakietu tj. kompleksowych, specjalistycznych narzędzi 

skierowanych wyłącznie dla osób pracujących w przemyśle w zawodach wysokiego ryzyka, 

który ułatwi pracę wszystkim w pracowniach psychotechnicznych.  

 Główną zaletą JEST KOMPLEKSOWOŚĆ PAKIETU DIAGNOSTYCZNEGO, który w całości 

skierowany jest do zawodów wysokiego ryzyka w przemyśle. Dotychczasowe rozwiązania 
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polegały na kompletowaniu pakietu metod z ogólnodostępnych na rynku, 

niewyspecjalizowanych tj. skierowanych do wszystkich pracowników niezależnie od profesji. 

Natomiast w ramach niniejszego projektu powstanie dedykowany pakiet metod 

(uwzględniających całość potencjału pracownika w zawodach wysokiego ryzyka: 

psychofizjologicznego i psychospołecznego), co gwarantuje poprawność diagnostyczną: trafność 

i rzetelność narzędzia, poprawność diagnozy oraz takie walory jak: przyjazność użytkowania, 

wygoda korzystania z 1 narzędzia o kompleksowym wymiarze. 

Zastosowania/branża gospodarki/rynki zbytu: 

 pracownie diagnostyczne, psychotechniczne w Polsce (w ramach obligatoryjnych badań 

medycyny pracy)  

 agencje zatrudniania w Polsce (w ramach rekrutacji/selekcji na zlecenie podmiotów przemysłu) 

 działy HR w spółkach przemysłowych (zatrudniające osoby z tzw. zawodów wysokiego ryzyka)  

Szczegóły techniczne:  

Niniejszy projekt stanowi nowatorski kierunek badań i oceny wybranych obszarów 

psychofizjologicznych i psychospołecznych pracownika wykonującego pracę w warunkach 

niebezpiecznych dla zdrowia i życia, na podstawie których opracowany zostanie pakiet 

diagnostyczny dedykowany zawodowom wysokiego ryzyka w przemyśle.  

Słowa kluczowe: diagnostyka, zawody wysokiego ryzyka 

 

 

Rys. 1 Podpis: Odliczanie przed diagnozą, autor: Małgorzata Dobrowolska  
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