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Szanowni Państwo,  

w imieniu Komitetu Organizacyjnego i swoim własnym mam zaszczyt i wielką przyjemność 

zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji „Ergonomia Wieku Podeszłego”.  

Mamy nadzieję, że interdyscyplinarna tematyka konferencji organizowanej przez Komisję 

Ergonomii Wieku Podeszłego Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu umożliwi 

upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie zagadnień szeroko pojętej ergonomii wieku 

podeszłego oraz jej zastosowania w różnych dziedzinach życia, zarówno z zakresu nauk medycznych, 

jak i pozamedycznych.  

Starzejące się społeczeństwo wymaga zupełnie innego spojrzenia na różne aspekty życia, tym 

bardziej że dynamika procesu starzenia się wyraźnie wzrasta i jest połączona z niską aktywnością osób 

powyżej 60. roku życia. Jednak wiele z tych osób chce i może aktywnie funkcjonować w społeczeństwie. 

Likwidacja barier blokujących normalne funkcjonowanie może sprawić, że osoba starsza przestanie 

czuć się wykluczona i powróci do normalnego życia. W tym szczególnym okresie, kiedy senior nie jest 

już w pełni sił, jego dobre samopoczucie oraz zdrowie zależą od przystosowania się do zmieniających 

się z wiekiem warunków życia. Zachowanie aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej stanowi jeden 

z czynników prognozujących dłuższe trwanie życia; jednocześnie umożliwia starszym osobom 

zachowanie autonomii i niezależności ekonomicznej. Ideą ergonomii wieku podeszłego jest 

przywrócenie osób starszych do jak najlepszego funkcjonowania w ich własnym środowisku; dlatego 

tak istotna jest zawodowa aktywizacja seniorów, aby przez długie lata mogli służyć społeczeństwu 

wiedzą i doświadczeniem. 

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów 

i studentów wyższych uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych, do projektantów wnętrz 

i infrastruktury zewnętrznej, pracowników organizacji użyteczności publicznej zajmujących się 

powyższą problematyką, a przede wszystkim do samych seniorów. Do udziału w konferencji zostaną 

zaproszeni wykładowcy z liczących się ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że tegoroczne spotkanie stanie się platformą wymiany myśli 

naukowej i doświadczenia, a jednocześnie doskonałą okazją do nawiązania współpracy naukowo-

badawczej między uczestnikami. 

Korzystając z okazji, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej 

Konferencji „Ergonomia Wieku Podeszłego”. 
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