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Struktura dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS 
wg grup chorobowych (dane ZUS 2020) 



Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w 2020 roku 



Choroby związane z pracą 

• Zespoły bólowe kręgosłupa 

 

• Choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca i HA) 

 

• Choroby układu oddechowego 

 

• Zaburzenia zachowania i choroby psychosomatyczne 

 



Zespoły bólowe kręgosłupa 

• Stanowią od 1,5 do 2% wszystkich porad lekarskich w służbie zdrowia, 

• ok. 70% osób po 30 r. ż. chod raz cierpiało z powodu bólu kręgosłupa, 

• najczęstsza przyczyna ograniczenia aktywności zawodowej osób poniżej 45 r. ż., a w 
grupie wiekowej 50-64 lat, przewyższają je tylko schorzenia kardiologiczne oraz choroby 
reumatyczne.  

• ból kręgosłupa dotyczy przede wszystkim odcinków najbardziej ruchomych (najbardziej 
narażonych na zmiany zwyrodnieniowe i urazy),  

• Lokalizacja zespołów bólowych kręgosłupa: 

– odcinek lędźwiowy ok. 65%,  

– odcinek szyjny 33%,  

– okolicy piersiowej ok. 2% przypadków. 



Starośd i starzenie się  

Pojęcia, które nie zostały jednoznacznie zdefiniowane, zarówno przez nauki biologiczne jak 
i społeczne.  

• Starośd - zjawisko, faza życiowa,  

• Starzenie się - jest procesem 

WHO za początek starości uznaje 60 rok życia.  

    Wyróżnia w niej trzy zasadnicze etapy: 
- od 60 – 75 r. ż. – wiek podeszły (tzw. wczesna starośd); 
- od 75 – 90 r. ż. – wiek starczy (tzw. późna starośd); 
- 90 r. ż. i powyżej – wiek sędziwy (tzw. długowiecznośd). 

 

 



Każda praca (czynnośd robocza) stanowi dla wykonującego ją pracownika źródło 

obciążenia biologicznego.  

 

Choroby układu ruchu związane są z wykonywaniem zarówno lekkiej pracy fizycznej, 

jak i ciężkiej, wymagającej dużego wysiłku fizycznego. 



Zespoły bólowe kręgosłupa 

Pozazawodowe czynniki ryzyka: 

• Uwarunkowania genetyczne, konstytucjonalne, metaboliczne i hormonalne procesu 
zniekształcająco-zwyrodnieniowego w obrębie kręgosłupa, 

• Wiek, płed, masa ciała, 

• Uszkodzenie krążka międzykręgowego, 

• Wrodzone wady kręgosłupa, 

• Wrodzone choroby układowe (dysplazje chrzestne i łącznotkankowe), 

• Wady postawy lub ustawienia miednicy, 

• Uszkodzenia pourazowe, 

• Obciążenia kręgosłupa związane z aktywnością pozazawodową. 

 



Zespoły bólowe kręgosłupa 

Zawodowe czynniki ryzyka: 

• Ciężka praca fizyczna,  

• Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów,  

• Nadmierny długotrwały ucisk na ograniczone odcinki kręgów, 

• Długotrwała praca w pozycji jednostronnie obciążającej kręgosłup, 

• Praca w wymuszonej pozycji, długotrwała praca siedząca lub stojąca w pozycji 
niefizjologicznej, 

• Praca w narażeniu na wibracje ogólną,  

• Niedostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy, 

• Praca w niekorzystnych warunkach mikroklimatu szczególnie zimnego.  



Zespoły bólowe kręgosłupa 

Zawody szczególnego ryzyka: 

– Pracownicy biurowi, 

– Pracownicy budownictwa, 

– Pracownicy leśnictwa, 

– Górnicy, 

– Rolnicy, 

– Pielęgniarki, 

– Stomatolodzy, 

– Kierowcy. 

Zawodowe czynniki ryzyka wiążą się z: 

• Obciążenie wysiłkiem fizycznym 

• Robotnicy niewykwalifikowani 

• Obciążenia statyczne: 

• Praca siedząca, np. obsługa komputera. 

 



Zespoły bólowe kręgosłupa 

Prewencja: 

• Działania mające na celu zminimalizowanie przeciążeo układu ruchu, 

• Szkolenia z zakresu ergonomii i profilaktyki chorób związanych z pracą, 

• Uczniowie – wykształcenie nawyku prawidłowej pracy, 

• Prawidłowa organizacja i wyposażenie miejsca pracy zgodnie z zasadami współczesnej 
ergonomii, 

• Wykonywanie prostych dwiczeo fizycznych w trakcie przerw w pracy, 

• Uczestniczenie w różnych formach aktywności fizycznej w czasie wolnym od pracy, 

• Badania profilaktyczne pracowników ukierunkowane na wczesne wykrywanie przeciążeo 
układu ruchu. 





Sposób wykonywania pracy:  

     jednostajne czynności ruchowe wykonywane podczas 
określonych procesów technologicznych, obciążające stawy 
kooczyn górnych lub dolnych, tkanki okołostawowe, różne 
odcinki kręgosłupa oraz pnie nerwów obwodowych 



Przyczyny rozwoju chorób zawodowych narządu ruchu: 

• skumulowanie mikrourazów i długotrwałych przeciążeo układu ruchu,  

• mechaniczne zużycie tkanek, 

 

Mogą dotyczyd mięśni i ich przyczepów, ścięgien, pochewek ścięgnistych, kaletek 

maziowych, łąkotki  i struktury kostnej, 

• początkowo zmiany nie powodują objawów, 

• po wielu miesiącach lub latach stanowią przyczynę upośledzenia funkcji układu 

ruchu i dolegliwości bólowych 



Przy ocenie narażenia zawodowego uwzględnia się w 
odniesieniu do:  

Sposobu wykonywania pracy - stopieo obciążenia wysiłkiem 

fizycznym oraz chronometraż czynności, które mogą powodowad 

przeciążenie odpowiednich struktur układu ruchu. 



Zawodowe czynniki ryzyka mające wpływ na wielkośd  
obciążenia układu ruchu 

• wysiłek fizyczny 

• ręczne przemieszczanie ciężarów 

• stosowanie dodatkowej siły 

• powtarzalnośd zadao i rytm pracy  

• czas trwania zwiększonego obciążenia, stosowanie przerw miedzy czynnościami 

• długotrwały ucisk na tkanki i struktury narządu ruchu 

• praca w pozycji wymuszonej 

• niedostosowane ergonomiczne stanowiska pracy - czynności są wykonywane w sposób niefizjologiczny 

• rodzaj obsługiwanych narzędzi, ich masa, sposób uchwytu 

• zmienne warunki mikroklimatyczne 

• wibracja 



Źródło: Beata Świątkowska, 
Wojciech Hanke. Choroby 
zawodowe w Polsce w 2021 r., 
Instytut Medycyny Pracy im. 
prof. J. Nofera, Centralny 
Rejestr Chorób Zawodowych, 
Łódź 2022 



Etiologia zawodowa ZCN – grupy zawodowe 

• rzeźnicy, kucharze, pomocnicy kucharza 

• pakowacze zamrożonego mięsa 

• sprzedawcy drobiu i mięsa 

• maszynistki  

• cieśle  

• pracownicy fabryk konserw  

• leśnicy  

• drukarze  

• stomatolodzy i technicy dentystyczni,  

• osoby sprawdzające kody kreskowe, 

• pielęgniarze,  

• szlifierze szkła, 

• wiertacze skał,  

• szwacze, krawcy, krojczy,  

• ślusarze, 

• fryzjerzy,  

• pracownicy fabryk produkujących samoloty, 
samochody, tworzywa sztuczne, 

• elektronicy.  

 

Rozpoznanie choroby zawodowej następuje po 
indywidualnej analizie stanowiska pracy ! 



Zespół rowka nerwu łokciowego - etiologia zawodowa 

• Zawody predysponujące: szlifierze szkła kryształowego, dmuchacze szkła, dawniej 
telefonistki. 

• Polakowska i Głuszcz-Zielioska w 1994r. stwierdziły zespół rowka nerwu łokciowego  u 
22,6% badanych lekarzy dentystów. 

• Conic i wsp. 1999r. stwierdzili zespół rowka nerwu łokciowego u 24,6% operatorów pił 
mechanicznych z objawami choroby wibracyjnej. 



Zespół kanału de Guyon – grupy zawodowe 

Zawody predysponujące do rozwoju zespołu kanału de Guyon: 
• szlifierze, polerowacze 
• pracownicy zatrudnieni przy taśmach produkcyjnych 
• praca w narażeniu na ucisk przez wibrujące narzędzia  
• ogrodnicy (obsługa maszyn do strzyżenia trawników) 
• praca wymagająca wykonywania w nadgarstku z dużą siłą ruchów zakręcania/odkręcania, 

zginania /zginania łokciowego nadgarstka  
• praca związana z koniecznością silnego chwytania 
• praca związana z koniecznością wykonywania powtarzalnych ruchów silnego uciskania 

powierzchnią dłoniową ręki na narzędzia pracy. 
 



Neuropatia nerwu strzałkowego 

Zawody zwiększonego ryzyka neuropatii n. strzałkowego: 
• zawody wykonywane w pozycji kucznej i klęczącej 
• parkieciarze, 
• brukarze 
• górnicy 
• pracownicy ogrodnictwa, rolni - tzw. porażenie zbieraczy truskawek   



Praca monotypowa:  

• jednostajna praca wymagająca zaangażowania tylko jednej grupy mięśni lub elementu 
układu ruchu, 

• zajmuje większą częśd zmiany roboczej, 

• wykonywane czynności powtarzają się w odstępach krótszych niż 5 minut. 

 

Ruchy monotypowe charakteryzuje:  

 powtarzalnośd i rytmicznośd wymuszona rytmem pracy,  

 wymuszona pozycja ciała,  

 ucisk lub rozciąganie określonych struktur narządu ruchu lub obwodowego układu 
nerwowego. 



Wymuszona pozycja ciała: 

• nie można jej zmienid przez większą częśd zmiany roboczej, 

• jest wymuszona kształtem i rozmiarem stanowiska pracy (małe 
pomieszczenia, tunele czy wykopy) lub brakiem możliwości dopasowania 
wyposażenia stanowiska pracy do pracownika, 

• powoduje znaczne obciążenie statyczne. 

 
np. długotrwałe stanie lub siedzenie, praca z rękami uniesionymi powyżej 
poziomu barków, praca w pozycji kucznej lub klęczącej.  

 



Przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki 

Najczęstsza lokalizacja  

• kooczyny górne: zapalenie ścięgien mięśni palców rąk (z. de Quervaina –  wspólna pochewka 
ścięgien odwodziciela i prostownika kciuka, tzw. „palec trzaskający” – zginacz długi kciuka lub 
zginacze powierzchowne palców), zapalenie zginaczy nadgarstka oraz zapalenie mięśni 
obręczy barkowej (grupa rotatorów), 

• kooczyna dolna: zapalenie ścięgna Achillesa, mięśnia piszczelowego tylnego, mięśni 
strzałkowych i prostowników palców stóp 

 
Grupy zawodowe: 

pracownicy wykonujący prace fizyczne wymagające powtarzalnych ruchów zginania rąk w stawach 

nadgarstkowych lub ucisku na dłoniową powierzchnię rąk oraz prace manualne angażujące mięśnie palców 

rąk, np. u osób piszących na maszynach, muzyków, operatorów taśm produkcyjnych (montaż, składanie 

elementów), u prasowaczek. 



Przewlekłe zapalenie kaletki maziowej 
najczęściej dotyczy: 

 

• kaletki podbarkowo-podnaramiennej w obrębie barku  

U osób wykonujących pracę wymagającą unoszenia kooczyn górnych zwłaszcza powyżej poziomu barków – jest 
składową okołostawowego zapalenia barku. 

 

• powierzchownej kaletki łokciowej 

U osób wykonujących pracę z opieraniem łokci na twardym podłożu, może rozwinąd się urazowe zapalenie kaletki 
wyrostka łokciowego tzw. „łokied górników” lub „łokied studentów”. 

 

• kaletki maziowej przedrzepkowej w obrębie kolan 

U osób wykonujących długotrwałą pracę w pozycji klęczącej (np. posadzkarzy, parkieciarzy, dekarzy, górników) może 
się rozwinąd zapalenie kaletki połączone z powstaniem wysięku tzw. „kolano posadzkarza”, „kolano 
pokojówki”/„kolano pomocy domowej”  

 

 

 

 

 

 



• do przewlekłego uszkodzenia łakotki dochodzi u pracowników, którzy często wykonują pracę w 
pozycji klęczącej lub w przysiadzie, ze zgiętym kolanem i jednoczesna rotacją zewnętrzną podudzia 
przez znaczną częśd zmiany roboczej, 

• uszkodzeniu ulega łąkotka przyśrodkowa (częściej) i/lub boczna, 

 

• uszkodzenie łąkotki spowodowane nagłym urazem należy rozpatrywad w kategorii wypadku przy 
pracy 

Przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę  
w pozycji klęczącej lub kucznej 



Czynności predysponujące: 

• wymagające unoszenia kooczyn górnych zwłaszcza powyżej poziomu barków,  

• ręczne podnoszenie ciężkich przedmiotów i układanie ich na wysokich półkach (przerwanie 
ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego), 

• przesuwanie ciężarów - ruch wypychania barku do przodu z napięciem mięśni obręczy 
barkowej, 

• ruch odwodzenia ramienia, 

• większe ryzyko gdy ruch jest wykonywany wbrew oporowi. 

 

 

Przewlekłe zapalenie okołostawowe barku 



Czynności predysponujące: 
 
wielokrotnie powtarzane ruchy 
• odwracanie i nawracanie przedramienia, 
• prostowanie  i zginanie w stawie nadgarstkowym, 
• prostowanie i zginanie w stawach łokciowych, 
• kombinacje w/w czynności szczególnie wbrew oporowi, 
• szczególnie  obciążające są czynności z chwytaniem przedmiotów i ich 

pociąganiem lub związane z wkręcaniem śrubokrętem z silnym 
zaciskiem ręki. 

 
Zawody:   
wykrawacz mięsa, szlifierz szkła kryształowego, stomatolog, ślusarz, tokarz, 
malarz, stolarz, hydraulik, rzeźbiarz, skrzypek, masażysta, garncarz, kucharz, 
gospodynie domowe (np. podczas mieszania dżemów, budyniów) 

„Łokied tenisisty” i „Łokied golfisty”   



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. 



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.  
 

Realizując te zadania pracodawca musi uwzględniad wszystkie normy i przepisy, ale także 
wykorzystywad aktualne osiągnięcia nauki i techniki.     

 



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)  



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.  

 
 



Job Hazard Analysis Tools 
Musculo-skeletal system disorders risk evaluation system 

Industrial Lumbar Motion Monitor (iLMM) - Przemysłowy 
Monitor Ruchu Odcinka Lędźwiowego Kręgosłupa  
 
Dzięki wykorzystaniu iLMM można zarejestrowad położenie 
kręgosłupa podczas typowych czynności osób badanych  
w trakcie obciążenia zewnętrznego  

 
 



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 



Pchanie i ciągnięcie 



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. 

         



Praca w pozycji siedzącej 

Minimalne wymagania ergonomiczne dotyczą m.in. 
Monitora ekranowego 
Klawiatury 
Konstrukcja stołu 
Krzesło 



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 mied możliwośd informowania 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.  

 



• Tempo pracy – powinno byd ustalane i dostosowane do możliwości pracownika 

• Godziny pracy – wydłużanie czasu pracy nie jest wskazane, szczególną uwagę należy zwracad na 
wprowadzenie przerw w trakcie pracy 

• Zmiennośd – korzystne jest zróżnicowanie pracy, jednak niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ilości 
czasu na przystosowanie się do nowego zadania 

• Praca zmianowa – nie jest wskazana - objawy nietolerancji pracy zmianowej nasilają się w wieku 40–45 lat 

• Rola – precyzyjne określenie wymagao 

• Perspektywy – zapewnienie poczucia bezpieczeostwa zatrudnienia 

• Kontrola – zapewnienie pracownikowi kontroli wykonywanej pracy 

 

Wytyczne i rekomendacje dotyczące stanowisk pracy, na których zatrudnione są osoby starsze 

Organizacja pracy 



• Powtarzalnośd pracy – należy unikad powtarzalnych czynności  

• Pozycja ciała – starsi pracownicy mają mniejszą wytrzymałośd mięśni, więc gorzej tolerują długi czas pracy  
w pozycji wymuszonej oraz z obciążeniem statycznym 

• Szybkośd – czynności wymagające dużej szybkości ruchów nie są wskazane dla osób starszych, ponieważ mniejsza 
jest u nich liczba szybkokurczliwych włókien mięśniowych i gorsza jest koordynacja nerwowo-mięśniowa 

• Precyzja – prace wymagające dużej precyzji nie są wskazane dla pracowników starszych ponieważ wiążą się one 
najczęściej z dużym obciążeniem statycznym, dodatkowo z wiekiem następuje pogorszenie wzroku oraz 
ograniczenie zdolności manualnych 

• Podnoszenie/przenoszenie ciężkich przedmiotów – ze względu na zachodzące z wiekiem zmiany w układzie 
ruchu czynności takie są szczególnie źle tolerowane przez osoby starsze, ich wykonywanie wiąże się ze 
zwiększonym ryzykiem uszkodzenia układu ruchu lub wypadku  

• Praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego – zdolnośd organizmu do wykonywania ciężkiej lub długotrwałej 
pracy fizycznej maleje wraz z wiekiem, jednocześnie rośnie ryzyko przeciążeo poszczególnych układów, co w 
konsekwencji może prowadzid do zmęczenia, urazów i wypadków w pracy.  

Wytyczne i rekomendacje dotyczące stanowisk pracy, na których zatrudnione są osoby starsze 

Czynniki ergonomiczne 



Dziękujemy za uwagę 
 
zapraszamy do kontaktu: 
jadwiga.magnuska@imp.lodz.pl 
marta.wiszniewska@imp.lodz.pl 
kinga.polanska@imp.lodz.pl 
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