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kluczowych aspektów dotyczących zdrowia pracowników  7 

Działania wspierające dobrostan, zdrowie 
i aktywnośd zawodową pracowników 
(na podstawie: CHRODIS+, www.chrodis.eu) 

http://www.chrodis.eu/


Ergonomia (grec. ergon – praca, nomos – zasada, prawo) to interdyscyplinarna 
dziedzina zajmująca się zasadami i metodami dostosowania stanowiska,  urządzeo  
i narzędzi do cech fizycznych i psychicznych człowieka. - dopasowaniem warunków 
pracy do wymagao pracownika.  

 

Aby środowisko pracy nie powodowało negatywnych skutków zdrowotnych, a także 
nie było dla pracownika uciążliwe, a wręcz przeciwnie – pozytywnie wpływało na 
jego samopoczucie i stan zdrowia – każde stanowisko pracy musi byd 
skonstruowane zgodnie z zasadami ergonomii. 



Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego  
(Musculoskeletal disorders -MSDs) 
 

EU-OSHA „Factsheet 71 - Informacje wprowadzające na temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą”, 2007 
https://osha.europa.eu/pl/publications/factsheet-71-introduction-work-related-musculoskeletal-disorders/view 

upośledzenie struktur ciała, takich jak mięśnie, stawy, ścięgna, więzadła, nerwy, kości i miejscowy układ 
krążenia krwi, objawiające się ograniczeniem funkcji 

 

jeżeli MSDs są spowodowane lub nasilone przede wszystkim w wyniku pracy oraz przez wpływ 
bezpośredniego otoczenia, w którym praca jest wykonywana określane są jako zaburzenia układu mięśniowo-
szkieletowego związane z wykonywaną pracą (ang. work related musculoskeletal disorder –WRMSD). 
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Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS 
wg grup chorobowych (dane ZUS 2020) 



Przyczyny zaburzeo układu mięśniowo-szkieletowego 

 Fizyczne i biomechaniczne czynniki ryzyka 
• fizyczne obciążenie pracą  
• powtarzalnośd ruchów lub energiczne ruchy  
• praca w wymuszonej pozycji, niewygodna i statyczna postawa  
• mikroklimat 
• wysoki poziom hałasu powodujący napięcie ciała 
• wibracje w obrębie rąk i ramion lub całego ciała 
• nieprawidłowa organizacja stanowiska i źle zaprojektowane miejsce pracy 

Organizacyjne i psychospołeczne czynniki ryzyka 
• wysokie wymagania związane z pracą i/lub mała autonomia 
• brak przerw w pracy lub możliwości zmiany pozycji ciała 
• szybkie tempo pracy 
• długi czas pracy 
• zmęczenie 
• niski poziom zadowolenia z pracy 
• brak współpracy z pracodawcą i innymi współpracownikami 

Indywidualne czynniki ryzyka 
• wiek 
• przebyte choroby 
• wydolnośd fizyczna 
• styl życia 



• przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki - zmiany odczynowo 
zapalne najczęściej dotyczą pochewek ścięgien: zginaczy i prostowników 
nadgarstka i palców, odwodziciela kciuka (zespół de Quervain’a), głowy 
długiej mięśnia dwugłowego ramienia, ścięgna Achillesa, mięśnia 
piszczelowego tylnego, zginaczy goleni.  
 

• przewlekłe zapalenie kaletki maziowej - przyczyną choroby mogą byd 
powtarzające się mikrourazy, długotrwała praca w pozycji klęczącej 
(posadzkarze, dekarze, górnicy – zapalenie kaletek przedrzepkowych).  
 

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 



• Przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji 
klęczącej lub kucznej - występuje u osób wykonujących pracę w pozycji 
kucznej i na kolanach, przy jednoczesnym pochyleniu i zrotowaniu podudzi 
na zewnątrz. 
 

• przewlekłe zapalenie okołostawowe barku - dolegliwości w tej okolicy mogą 
byd wynikiem różnorodnych zmian, występuje u osób wykonujących prace 
monotypowe, wymagające unoszenia rąk ponad głowę. 

 

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 



• przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej - zapalenie dotyczy przyczepów 

ścięgien mięśni prostowników nadgarstka do  nadkłykcia bocznego kości ramiennej 

(tzw. łokied tenisisty) jako skutek częstych naprzemiennych ruchów prostowania 

i odwracania nadgarstka przy zgiętym łokciu, lub ścięgien mięśni zginaczy nadgarstka do 

nadkłykcia przyśrodkowego (tzw. łokied golfisty) spowodowanego powtarzanymi 

ruchami nadgarstka wykonywanymi wbrew oporowi. 

 

• zmęczeniowe złamanie kości - występuje w następstwie przeciążeo przekraczających 

zdolności wytrzymałościowe kości, proces chorobowy lokalizuje się najczęściej w 

częściach przynasadowych kości kooczyn dolnych (tzw. złamanie marszowe).    

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 



• zespół cieśni nadgarstka - spowodowany jest uciskiem nerwu pośrodkowego  
w kanale nadgarstka, przyczyną może byd praca wymagająca rozwijania dużej siły, 
ruchów zginania i prostowania w nadgarstku, zwłaszcza w zgięciu łokciowym ręki, 
narażenie na stale powtarzające się mikrourazy lub długotrwały ucisk.  

 

• zespół rowka nerwu łokciowego - spowodowany jest uciskiem nerwu w kostnej 
rynience za nadkłykciem przyśrodkowym, warunki do powstania stwarza praca 
wymagająca ciągłego utrzymywania łokcia w pozycji zgiętej i w oparciu o podłoże. 

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 



• zespół kanału de Guyon - spowodowany jest uciskiem nerwu łokciowego w 
kanale Guyona, przyczyną mogą byd ucisk i mikro urazy dłoni np. podczas pracy 
młotem pneumatycznym 

 

 

• uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę  
w pozycji kucznej 

 

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 



KODEKS PRACY – DZIAŁ DZIESIĄTY  
Bezpieczeostwo i higiena pracy  

 

Rozdział I – Podstawowe obowiązki pracodawcy 
Art. 207 § 2. Pracodawca jest obowiązany chronid zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięd nauki i techniki.  
 
Rozdział VI – Profilaktyczna ochrona zdrowia 
Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosowad środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym 
chorobom związanym z wykonywaną pracą. 
 
 
 



Pracodawca powinien zadbad o: 

• Właściwe wyposażenie i organizację stanowiska pracy 

• Wyposażenie w narzędzia i urządzenia odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy 

• Właściwą organizację pracy 

• Zatrudnienie pracowników odpowiednio przeszkolonych i mających aktualne orzeczenie 

lekarskie o możliwości zatrudnienia na danym stanowisku.  

 
 



Ręczne prace transportowe 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139)  



Pchanie i ciągnięcie 



Lift Rate 
(Lifts/hour) 

Częstośd podnoszenia 
(liczba podniesieo /godzinę) 

Average Twisting Velocity 
(Deg/Sec) 

Średnia prędkośd skręcania tułowia 
( °/s) 

Maximum Moment 
(Nm) 

Maksymalny moment siły 
(Nm) 

Maximum Sagittal Flexion 
(Degrees) 

Maksymalne zgięcie w płaszczyźnie strzałkowej (°) 

Maximum Lateral Velocity 
(Deg/Sec) 

Maksymalna prędkośd zgięcia bocznego 
(°/s) 

Podnoszenie z podłogi 



Podnoszenie z podłogi 



Podnoszenie z podłogi i układanie na stole 



Ocena ryzyka wystąpienia dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa  
przy użyciu egzoszkieletu iLMM  

podnoszenie i obracanie gaśnic proszkowych o masie całkowitej 9,5 kg 

 sposób tradycyjny z wykorzystaniem obrotnicy 



Technika podnoszenia 
 

Wykonuj podnoszenie w sposób ograniczający nacisk na krążki międzykręgowe i zapobiegający urazom kręgosłupa: 
 
• Przykucnij uginając nogi tylko w stawach biodrowych i kolanowych. Jeżeli to konieczne przyklęknij na jednym kolanie, a 

drugie wysuo przed siebie.  
• Powoli prostuj się w stawach biodrowych i kolanowych (nie zmieniaj pozycji tułowia). Jeżeli przyklęknąłeś, wyprostuj 

najpierw tę nogę, a potem drugą utrzymując wyprostowany tułów. 
• Utrzymuj obiekt tak blisko ciała jak to jest możliwe na wysokości pępka. 
• Używaj stóp do zmiany kierunku poruszając się małymi krokami.  
• Unikaj skręcania tułowia. Staraj się by barki były zawsze równoległe do bioder. 
• Opuszczaj obiekt ostrożnie uginając tylko biodra i kolana. 
Pamiętaj: 
•  Nie próbuj podnosid w pozycji pochylonej ku przodowi ze zgięciem w talii. 
•  Nigdy nie podnoś ciężkich obiektów powyżej poziomu barków. 
• Unikaj obrotów i skrętów tułowia gdy trzymasz ciężki obiekt.  

 
 



Pozycja ciała podczas pracy 

Pozycja wymuszona to pozycja, która jest narzucona konstrukcją stanowiska pracy lub 
rodzajem wykonywanej czynności. Nie jest możliwa modyfikacja tej pozycji pod 
wpływem subiektywnego odczucia pracownika, zgodnie z jego preferencjami.  

 

 



Praca w pozycji stojącej 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

 

 
§ 49.  
1. Przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnid pracownikom 

możliwośd siedzenia. 
2. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnid 

pracownikom możliwośd odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej. 
3. Siedziska powinny spełniad wymagania Polskich Norm. 

         



Pozycja ciała podczas pracy 

Stanowisko umożliwiające pracę  
w pozycji stojącej lub siedzącej 



 

Segment 
układu ruchu 

Wielkośd ryzyka 

Brak ryzyka Małe ryzyko Umiarkowane ryzyko Duże ryzyko Bardzo duże ryzyko 

Palce 
Brak lub 
sporadyczne 
ruchy 

Do 50 ruchów/min. 
50-150 ruchów/min. 
Intensywne pisanie na 
klawiaturze przez 2 godz. 

150-200 ruchów/min. 
Intensywne pisanie na 
klawiaturze do 4 godz./dzieo. 

Ponad 200 ruchów/min. 
Intensywne pisanie na 
klawiaturze przez  
ponad 4 godz./dzieo. 

Przedramię/ 
nadgarstek 

Brak lub 
sporadyczne 
ruchy 

Do 5 ruchów/min. 5-10 ruchów/min. 
Ponad 10 ruchów/min  
do 4 godz./dzieo. 

Ponad 10 ruchów/min przez 
ponad 4 godz./dzieo. 

Ramię/łokied 
Brak lub 
sporadyczne 
ruchy 

Do 5 ruchów/min. 5-10 ruchów/min. 
Ponad 10 ruchów/min  
do 4 godz./dzieo. 

Ponad 10 ruchów/min przez 
ponad 4 godz./dzieo. 

Bark 
Brak lub 
sporadyczne 
ruchy 

1 ruch/min. Do 3 ruchów/min. 
Ponad 3 ruchy/min  
do 4 godz./dzieo. 

Ponad 3 ruchy/min przez 
ponad 4 godz./dzieo. 

Kolana/kostki 
Brak lub 
sporadyczne 
ruchy 

Rzadko klęczenie, 
kucanie, wchodzenie/ 
schodzenie z drabiny 
lub używanie kolana 
jako młotka 

Okresowo klęczenie, 
kucanie, wchodzenie/ 
schodzenie z drabiny lub 
używanie kolana jako 
młotka 

Często klęczenie, kucanie, 
wchodzenie/ 
schodzenie z drabiny lub 
używanie kolana jako młotka 
częściej niż raz/min  
do 4 godz./dzieo. 

Często klęczenie, kucanie, 
wchodzenie/ 
schodzenie z drabiny lub 
używanie kolana jako młotka 
częściej niż raz/min przez 
ponad 4 godz./dzieo. 

Ryzyko dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w zależności od liczby ruchów i czasu pracy   

Pavlovid-Veselinovid S. Repetition as a risk factor for the 
development of musculoskeletal disorders. Safety 
Engineering 2013, 3(1):39-45 



Edukacja pracowników w zakresie stosowania podstawowych zasad ergonomicznego wykonywania pracy 
 
1. Pracuj w neutralnej pozycji 
2. Ogranicz używanie nadmiernej siły, korzystaj z urządzeo ułatwiających podnoszenie i przemieszczanie przedmiotów  
3. Przedmioty na stanowisku pracy trzymaj w bliskim zasięgu i na tym samym poziomie 
4. Pracuj na odpowiedniej wysokości - dostosuj wysokośd powierzchni pracy do swojego wzrostu 
5. Zmniejsz nadmierną liczbę ruchów używając odpowiednich narzędzi, właściwie skonstruowanych stanowisk pracy 
6. Zmniejsz obciążenie statyczne 
7. Ogranicz lokalny ucisk 
8. Zachowaj odstęp (odpowiednią przestrzeo do pracy) 
9. Korzystaj z ruchu (zmian pozycji ciała podczas pracy), dwiczeo i rozciągania (przed pracą oraz w czasie przerw) 
10. Utrzymuj komfortowe warunki pracy 

Zapewnienie odpowiedniego szkolenia i instrukcji dla pracowników 

Opieka profilaktyczna nad pracownikami 



Działania mające na celu ograniczenie ryzyka powstawania zaburzeo układu  
mięśniowo-szkieletowego nie są wyłącznym obowiązkiem pracodawcy 

 

Muszą je podejmować również sami pracownicy  

 

 
Pracownicy powinni informowad o pojawiających się u nich związanych  
z pracą dolegliwościach mięśniowo-szkieletowych. 
 
Dolegliwości nigdy nie powinny byd bagatelizowane, ale skłaniad do poszukiwania ich przyczyny  
i możliwości ograniczenia poprzez poprawienie stanowiska pracy lub sposobu wykonywania pracy.  

 



Organizując stanowiska pracy, na których zatrudnione są osoby starsze należy dążyd  
do ograniczenia: 
 
• prac wymagających dużego lub długotrwałego wysiłku fizycznego 
• narzuconego tempa pracy, prac wykonywanych z dużą szybkością 
• wydłużania godzin pracy  
• pracy zmianowej 
• prac wymagających precyzji i powtarzalnych czynności 
• konieczności utrzymywania wymuszonej, niewygodnej pozycji ciała 
• prac związanych z przemieszczaniem ciężkich przedmiotów 
• pracy w warunkach ekspozycji na hałas, wibrację, mikroklimat gorący i zimny, 

nieprawidłowe oświetlenie 
 



Paradoks aktywności fizycznej 



Schemat koncepcyjny proponowanych mechanizmów paradoksu zdrowotnego aktywności fizycznej. 

Holtermann A, 
Krause N, van der 
Beek AJ, Straker L. 
The physical activity 
paradox: six reasons 
why occupational 
physical activity 
(OPA) does not 
confer the 
cardiovascular 
health benefits that 
leisure time physical 
activity does. Br J 
Sports Med. 2018 
Feb;52(3):149-150. 
doi: 
10.1136/bjsports-
2017-097965. 



Charakterystyka aktywności fizycznej 

•  "działania o dużej intensywności" to działania wymagające dużego wysiłku 
fizycznego i powodujące duży wzrost częstości oddechów lub tętna,  

• "działania o umiarkowanej intensywności" to działania wymagające 
umiarkowanego wysiłku fizycznego i powodujące mały wzrost częstości 
oddechów lub tętna. 

https://www.who.int/publications/m/item/global-physical-activity-questionnaire 



WHO-EURO-2021-1204-40953-58211-pol.pdf 

1. Aktywnośd fizyczna jest dobra dla serca, całego ciała i umysłu. Regularna aktywnośd fizyczna 
może zapobiegad chorobom serca, cukrzycy typu 2 i nowotworom, które są przyczyną prawie 
trzech czwartych zgonów na całym świecie i może pomagad w ich leczeniu. Aktywnośd fizyczna 
może również łagodzid objawy depresji i lęku oraz poprawiad procesy myślenia, uczenie się, a 
także ogólne samopoczucie. 
 

2. Każda aktywnośd fizyczna jest lepsza niż żadna, a im jej więcej, tym lepiej. Dla zdrowia i 
dobrego samopoczucia, WHO zaleca wszystkim dorosłym co  najmniej 150-300 minut 
aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo (lub równoważną 
ilośd intensywnej aktywności), a wszystkim dzieciom i młodzieży średnio 60 minut aerobowej 
aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności dziennie. 
 

3. Liczy się każda aktywnośd fizyczna. Aktywnośd fizyczną można podejmowad w ramach pracy, 
uprawiania sportu lub wypoczynku, a także podczas przemieszczania się - (spacer, jazda na 
rolkach i rowerze) oraz codziennych obowiązków domowych. 



4.  Wzmacnianie mięśni przynosi korzyść każdemu. 
 Osoby starsze (w wieku 65 lat i powyżej) powinny dodatkowo 
 podejmować aktywność fizyczną wzmacniającą równowagę i 
 koordynację, jak również wzmacniać mięśnie, co pomaga w 
 zapobieganiu upadkom i poprawia zdrowie. 
 
5.  Nadmiernie siedzący tryb życia może być niezdrowy. 
 Może on zwiększać ryzyko chorób serca, nowotworów i cukrzycy 
 typu 2. Ograniczenie czasu spędzonego w pozycji siedzącej i 
 aktywność fizyczna są dobre dla zdrowia. 
 
6 . Zwiększenie aktywności fizycznej i ograniczenie czasu spędzonego 
 w pozycji siedzącej może przynieść korzyści każdemu w tym 
 kobietom w ciąży i w połogu oraz osobom z chorobami przewlekłymi 
 lub niepełnosprawnością 

 

WHO-EURO-2021-1204-40953-58211-pol.pdf 



Wiek 18-64  

 

•  150-300 min aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub 75-150 min aktywności 
fizycznej o dużej intensywności tygodniowo (chodzenie, bieganie, pływanie i jazdę na rowerze) 

• Minimum 2 razy w tygodniu dwiczenia wzmacniające o umiarkowanej intensywności wszystkich grup 
mięśniowych 

• Unikanie przebywania w pozycji siedzącej 

• Zastępowania siedzącego trybu życia na aktywniejszy  

 

Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behavior British Journal of Sports Medicine 2020;54:1451-1462. 

WHO-EURO-2021-1204-40953-58211-pol.pdf 



 Wiek 65+ 
• 150-300 min aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub 75-150 min 

aktywności fizycznej o dużej intensywności tygodniowo (chodzenie, bieganie, pływanie i jazdę 
na rowerze) 

• Minimum 3 razy w tygodniu wieloaspektowe dwiczenia o umiarkowanej intensywności 

• Zastępowania siedzącego trybu życia na aktywniejszy  

Dodatkowo 

• Minimum 2 razy w tygodniu dwiczenia wzmacniające  
o umiarkowanej intensywności wszystkich 
 grup mięśniowych 

WHO-EURO-2021-1204-40953-58211-pol.pdf 



https://www.youtube.com/watch?v=WyOADbREv3o 

Ćwiczenia wieloaspektowe dla osób starszych wg wytycznych WHO 
 



FIZJOPROFILAKTYKA 
Postępowanie fizjoterapeutyczne polegające na 
przeciwdziałaniu, spowolnieniu, zahamowaniu lub 
wycofaniu się niekorzystnych skutków 
nieprawidłowego stylu życia, zmian inwolucyjnych oraz 
procesów chorobowych m.in. poprzez: 
• popularyzację aktywności fizycznej, 
• edukację zdrowotną,  
• redukcję czynników ryzyka, 
• diagnostykę ̨funkcjonalną celem uniknięcia lub 

zahamowania rozwoju problemów funkcjonalnych 
lub schorzeó. 

https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywny-senior 



Przykładowe dwiczenia 

 https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywna-przerwa-w-pracy 
 
 https://pracanazdrowie.pl/wp-content/uploads/jak-zaklad-

pracy-moze-zadbac-o-kondycje-fizyczna-personelu.pdf 
 
 https://medycynapracyportal.pl/wp-

content/uploads/wydawnictwa/fizjologiczne_i_ergonomicz
ne_aspekty_organizacji_pracy_zdalnej.pdf 
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Dziękujemy za uwagę 
 
zapraszamy do kontaktu: 
kinga.polanska@imp.lodz.pl 
magdalena.janc@imp.lodz.pl 
 

mailto:kinga.polanska@imp.lodz.pl
mailto:magdalena.janc@imp.lodz.pl

