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Ocena ryzyka dolegliwo ci 
uk³adu miê niowo-szkieletowego
mechanika pojazdów samochodowych 
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W artykule przedstawiono ocenê obci¹¿enia uk³adu ruchu osób wykonuj¹cych pracê 
mechanika pojazdów samochodowych. Czynno ci wykonywane w trakcie pracy wi¹¿¹ 
siê z mo¿liwo ci¹ zaistnienia szeregu zagro¿eñ, a ponadto wymagaj¹ wiele wysi³ku. Na 
podstawie badañ przeprowadzonych w zak³adach mechaniki samochodowej przedsta-
wiono wyniki analizy obci¹¿enia uk³adu miê niowo-szkieletowego. Analizy, wykonane pod 
wzglêdem obci¹¿eñ i ciê¿ko ci pracy mechanika pojazdów samochodowych dostarczaj¹ 
wskazówek do dzia³añ, zmierzaj¹cych do redukcji ryzyka zwi¹zanego z dolegliwo ciami 
miê niowo-szkieletowymi.
S³owa kluczowe: ryzyko, nara¿enie, dolegliwo ci miê niowo-szkieletowe, bezpieczeñstwo

Risk assessment of musculoskeletal system ailments arising from exposure of motor 
vehicles mechanics
The paper presents an assessment of the traffic load for employees working with mechanics 
vehicles. Actions performed during such work are connected with the possibility of the occurrence 
of a number of risks and require a lot of effort. On the basis of studies carried out in factories of 
automobile mechanics the article presents the results of the analysis of the load of their muscu-
loskeletal system. The analysis, in terms of work load and severity of motor vehicles mechanics, 
provides guidance to the efforts in order to reduce the risks associated with the occurrence of 
musculoskeletal disorders.
Keywords: risk, exposure, musculoskeletal complaints, safety

Wstêp
Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego 

na stanowiskach pracy i jej dokumentowanie 
jest obowi¹zkiem pracodawcy i podstaw¹ 
profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników 
w przedsiêbiorstwie [1]. G³ównym celem tej oceny 
jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz 
ochrona ¿ycia i zdrowia pracowników. Od spo-
sobu jej przeprowadzenia zale¿y w du¿ej mierze 
skuteczno æ funkcjonuj¹cego w miejscu pracy 
systemu zarz¹dzania bhp.

Ocena obci¹¿eñ, na jakie nara¿ony jest pra-
cownik, ma równie¿ istotne znaczenie w zapew-
nieniu ergonomicznych warunków pracy. Dane 
dotycz¹ce obci¹¿enia organizmu pracownika 
s¹ niejednokrotnie pomocne w eliminacji nieko-
rzystnych obci¹¿eñ, czy te¿ odpowiednim doborze 
pracowników do wykonywania konkretnych prac.

Maj¹c to na uwadze, w publikacji scharaktery-
zowano dolegliwo ci uk³adu miê niowo-szkiele-
towego mechanika samochodowego przy u¿yciu 
metody REBA. Jest to szybki sposób ergonomicznej 
oceny stanowisk pracy, na których pracownicy 
skar¿¹ siê na dolegliwo ci uk³adu ruchu. Metoda 
ta uwzglêdnia obci¹¿enie ca³ego uk³adu miê nio-
wo-szkieletowego, zwi¹zane z u¿yciem si³y w celu 
wykonania okre lonego zadania i konieczno ci¹ 
utrzymania niezbêdnej pozycji cia³a [2].

Metoda REBA odbywa siê w trzech krokach. 
S¹ to: ocena pozycji cia³a podczas pracy, zasto-
sowanie procedury oceny oraz koñcowa ocena 
ryzyka. Ca³o æ jest przeprowadzana przy pomocy 
nadawania odpowiednich kodów ró¿nym wa-
riantom obci¹¿enia czynnikami biomechanicz-
nymi. W celu identyfikacji pozycji cia³a, zakresy 
ruchu jego poszczególnych czê ci rozpatrywane 
s¹ w p³aszczy nie strza³kowej, gdzie uwzglêdnia 
siê sze æ segmentów: rêka z nadgarstkiem, 
przedramiê, ramiê, g³owa wraz z szyj¹, tu³ów 
oraz koñczyna dolna. Oznaczenie ich po³o¿enia 
odbywa siê w odniesieniu do koñczyn górnych, 
tu³owia i koñczyn dolnych [3].
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Analiza miejsca pracy pod k¹tem 
obci¹¿enia miê niowo-szkieletowego

Nadmierne i niew³a ciwe obci¹¿enie uk³adu 
ruchu zwi¹zane z prac¹ zawodow¹ jest przyczyn¹ 
wielu urazów i dolegliwo ci uk³adu miê niowo-
-szkieletowego. Rozmaite stanowiska pracy 
i wykonywane na nich czynno ci pracy powoduj¹ 
ró¿ne obci¹¿enie uk³adu miê niowo-szkieleto-
wego. Obci¹¿enie uk³adu miê niowo-szkieleto-
wego ma bezpo redni wp³yw na powstawanie 
wielorakich dolegliwo ci, przy czym obci¹¿enie 
to zale¿y od charakteru wykonywanych czyn-
no ci pracy. W celu dokonania oceny obci¹¿enia 
uk³adu miê niowo-szkieletowego pracownika 
konieczna jest analiza charakterystycznych 
parametrów danego stanowiska pracy, które de-
terminuj¹ zdolno æ do zrealizowania wskazanych 
poleceñ roboczych. Wykazanie i przestudiowanie 
zale¿no ci pomiêdzy pracownikiem, zadaniami 
roboczymi a rodowiskiem pracy daje bowiem 
podstawy do analizy obci¹¿enia uk³adu miê nio-
wo-szkieletowego. Rozpoznaniu podlegaj¹ zatem 
zmienne charakteryzuj¹ce:

– pracownika, czyli jego wiek, p³eæ, masa 
i wymiary cia³a, mo¿liwo ci fizyczne

– zadania robocze: pozycje robocze, czêsto-
tliwo æ realizowanych zadañ i czas ich trwania, 
masa, wysoko æ, odleg³o æ oraz wymiary pod-
noszonych lub przenoszonych przedmiotów, 
stabilno æ pod³o¿a

– rodowisko: temperatura, wilgotno æ, 
prêdko æ powietrza.

Biomechanicznymi czynnikami oddzia³uj¹cymi 
na obci¹¿enie uk³adu miê niowo-szkieletowego 
cz³owieka s¹ pozycja cia³a, wywierana si³a oraz 
czynnik czasu. Pozycja cia³a przyjmowana pod-
czas pracy zale¿na jest od przestrzeni stanowiska 
pracy, wykonywanych czynno ci oraz wymiarów 
antropometrycznych pracownika. Optymaln¹, 
najmniej obci¹¿aj¹c¹ pozycj¹ cia³a jest pozycja 
naturalna, czyli stoj¹ca z wyprostowanym krê-
gos³upem i koñczynami górnymi opuszczonymi 
wzd³u¿ cia³a. Niew³a ciwa pozycja przy pracy 
jest przyczyn¹ znacznego obci¹¿enia i zmêczenia 
uk³adu miê niowo-szkieletowego.

Praca mechanika samochodowego wi¹¿e siê 
z szeregiem zagro¿eñ oraz obci¹¿eniem uk³adu 
miê niowo-szkieletowego. Wykorzystanie meto-
dy REBA pozwala dokonaæ oceny ryzyka na takim 
stanowisku pracy w dwóch przyk³adowych 
pozycjach cia³a.

Czynniki nara¿enia oraz czasu 
– badania w³asne

Z badañ ankietowych, przeprowadzonych 
w grupie 50 losowo wybranych mechaników, 
w 5 warsztatach samochodowych na terenie 
województwa opolskiego wynika, ¿e ponad 
po³owa respondentów za przyczynê dolegliwo ci 
miê niowo-szkieletowych wskaza³a obci¹¿enie 
r¹k, przyjmowanie wymuszonych pozycji cia³a 
oraz podnoszenie ciê¿arów. ród³a zagro¿eñ 
wymienione przez ankietowanych przedsta-
wiono na rys. 1.

Dostosowanie przestrzennej konstrukcji 
stanowiska pracy do wymiarów antropometrycz-

nych pracownika zapewnia optymaln¹ pozycjê 
cia³a, która nie stwarza konieczno ci utrzymywa-
nia przez pracowników niewygodnych postaw, 
takich jak np. pochylenie czy skrêt cia³a. Jak 
wynika z opisywanych badañ, na stanowisku 
pracy mechanika samochodowego wystêpuje 
obci¹¿enie uk³adu miê niowo-szkieletowego, 
które ma bezpo redni wp³yw na powstawanie 
ró¿nego typu dolegliwo ci.

Okre lenie czêsto ci wystêpowania dolegli-
wo ci miê niowo-szkieletowych u mechaników 
samochodowych to kolejny rozpatrywany aspekt 
przeprowadzanych badañ. Analizowano grupê 
mê¿czyzn w wieku od 21 do 52 lat. Osoby bior¹ce 
udzia³ w badaniu wykonywa³y pracê na stano-
wiskach mechanika od co najmniej roku. W ba-
daniach wykorzystano kwestionariusz nordycki, 
uzupe³niony o skalê VAS (Visual Analogue Scale 
– wizualna skala analogowa, opisywana w [4]) 
oraz kwestionariusz w³asny. Warto ci w skali VAS 
zawarte s¹ w przedziale od 0 do 10. Podczas 
oceny czêsto ci wystêpowania dolegliwo ci 

Rys. 1. ród³a zagro¿eñ w toku pracy mechanika samochodowego podczas naprawy 
samochodów  osobowych i ciê¿arowych (oprac. na podstawie badañ w³asnych)
Fig. 1. Sources of hazards in the course of work of mechanics during the repair of cars 
and trucks (original analysis)

Rys. 2. Czêsto æ wystêpowania dolegliwo ci poszczególnych czê ci cia³a (oprac. na 
podstawie badañ w³asnych)
Fig. 2. The prevalence of symptoms of individual body parts (original analysis)

Fot. 1. Pozycja nr 1 podczas naprawy pojazdów (oprac.  w³asne)
Photo 1. Position no. 1 during the repair of a vehicle (original analysis)
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poszczególnych czê ci cia³a w skali VAS warto æ 
0 oznacza, ¿e dolegliwo ci nie wystêpuj¹ nigdy, 
warto ci 4-6 – ¿e wystêpuj¹ od czasu do czasu, 
a 10 – codziennie. Badani pracownicy najczê ciej 
skar¿yli siê na dolegliwo ci krêgos³upa (7,55 
w skali VAS, rys. 2.). W drugiej kolejno ci pod 
wzglêdem czêsto ci wystêpowania wymieniane 
by³y dolegliwo ci nóg. Z pewno ci¹ na wynik 
ten wp³yw mia³o ich obci¹¿enie powodowane 
podnoszeniem ciê¿kich czê ci pojazdów, czêsto æ 
utrzymywania niekomfortowej pozycji cia³a, 
jak równie¿ konieczno æ ci¹g³ej pracy w pozycji 
stoj¹cej.

Charakterystyka pracy na stanowisku 
mechanika samochodowego

Mechanik samochodowy wykonuje prace 
konserwacyjne i obs³ugowo-naprawcze pojaz-
dów oraz ich zespo³ów na uniwersalnych b¹d  
specjalistycznych stanowiskach za pomoc¹ 
narzêdzi. Czynno ci wykonywane na stanowisku 
pracy mechanika samochodowego mog¹ powo-
dowaæ przyjmowanie wymuszonych pozycji cia³a 
oraz nadmiern¹ aktywno æ uk³adu miê niowo-
-szkieletowego. Wymuszone pozycje cia³a przy 
pracy mechanika to przede wszystkim d³ugie 
stanie bez mo¿liwo ci siedzenia, pochylanie 
i skrêcenie tu³owia, kucanie, klêkanie z rêkoma 
uniesionymi powy¿ej linii g³owy. Do dzia³añ 
poprawiaj¹cych stan bhp, a jednocze nie elimi-
nuj¹cych nara¿enie pracownika zaliczyæ nale¿y 
zapewnienie pracownikom mo¿liwo ci zmiany 
pozycji przy pracy, ³atwego dostêpu do wypo-
sa¿enia na stanowisku pracy oraz dostosowa-
nie struktury przestrzennej stanowiska pracy 
do wzrostu pracownika i zasiêgu jego koñczyn.

Podnoszenie i przenoszenie ciê¿arów to ko-
lejna trudno æ, z któr¹ zmagaj¹ siê mechanicy 
samochodowi. U¿ywanie urz¹dzeñ transporto-
wych eliminuj¹cych pracê rêczn¹ (np. wózków, 
podno ników), zapoznanie pracowników z nor-
mami i technikami podnoszenia i przenoszenia 
ciê¿arów oraz przestrzeganie tych zasad, stoso-
wanie przenoszenia zespo³owego przez dwóch 
lub trzech pracowników – wszystko to ma istotne 
znaczenie dla zdrowia pracowników.

Pozycje robocze, które s¹ widoczne na fot. 
1. i 2., przyjmuje mechanik w nowoczesnym 
autoryzowanym serwisie samochodowym. Praca 
wykonywana jest w du¿ych pomieszczeniach, 
gdzie znajduj¹ siê 32 równorzêdne stanowiska 
naprawcze, wspó³pracownicy oraz sprzêt dia-
gnostyczny i naprawczy. Przedmiotem pracy 
mechanika jest usuwanie usterek mechanicznych 
i diagnostyka samochodów osobowych i przy 
jej wykonywaniu korzysta on z narzêdzi rêcznych, 
pneumatycznych, podno nika kolumnowego 
i innych rodków technicznych. Poziom odpo-
wiedzialno ci za pracê jest du¿y. Podczas pracy 
mo¿na wyró¿niæ typowe pozycje cia³a. W toku 
obserwacji stanowiska roboczego wybrano 
do badañ dwie najczê ciej przyjmowane przez 
mechanika pozycje cia³a (fot. 1. i 2.).

Ocenê ryzyka wykonan¹ na stanowisku pracy 
mechanika samochodowego wed³ug metody 

REBA uzyskano z po³¹czenia oceny po³o¿enia 
tu³owia z uwzglêdnieniem wywieranej si³y oraz 
oceny po³o¿enia koñczyny górnej z uwzglêd-
nieniem wygody uchwytu. W celu oceny ryzyka 
metod¹ REBA wyznaczone zosta³y kategorie 
po³o¿enia koñczyny górnej oraz po³o¿enia tu³o-
wia. W nastêpnym kroku oceny kategorie pozycji 
po³¹czone zosta³y z ocen¹ si³y – w przypadku 
kategorii pozycji tu³owia (po³o¿enie pleców, szyi 
i nóg), b¹d  rodzajem chwytu – w przypadku 
kategorii po³o¿enia koñczyny górnej, obejmuj¹cej 
przedramiê, ramiê i nadgarstek. Do kategorii 
po³o¿enia koñczyny górnej dodawany jest kod 
chwytu, w zale¿no ci od tego, czy chwyt jest oce-
niany jako dobry, redni, z³y b¹d  nieakceptowa-
ny. Kod chwytu przyjmuje warto ci od 0 do 3.

W ca³kowitej ocenie ryzyka uwzglêdniany 
jest tak¿e charakter wywieranej si³y. W celu 
uwzglêdnienia dodatkowego obci¹¿enia wy-
nikaj¹cego z charakteru pracy (statyczna lub 
powtarzalna), b¹d  te¿ obci¹¿enia zwi¹zanego 
z wywieraniem si³y zewnêtrznej podczas nag³ych 
zmian po³o¿enia cia³a, konieczny jest jeszcze 
jeden krok prowadz¹cy do oceny koñcowej. St¹d 
te¿ ocena koñcowa uzyskiwana jest po dodaniu 
kodu charakteru wywieranej si³y. Je¿eli wystêpuje 
obci¹¿enie statyczne (niezmienna pozycja cia³a 
utrzymywana jest przez d³u¿ej ni¿ 1 min), kod 
zwiêkszany jest o 1. Podobnie jest w przypadku 
wykonywania pracy powtarzalnej – uznaje siê, 
¿e praca powtarzalna wystêpuje wówczas, gdy 

Rys. 3. REBA – ca³o ciowa ocena postawy cia³a podczas pracy na stanowisku mechanika samochodowego – pozycja nr 1
(oprac. w³asne na podstawie [4,5])
Fig. 3. REBA – global assessment of body posture while work as a car mechanic – position no. 1 (original analysis based 
on [4,5])
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stowanymi nogami. K¹t zgiêcia ramienia mo¿na 
okre liæ jako > 90o, k¹t zgiêcia miêdzy ramie-
niem a przedramieniem wynosi 90o. Widoczne 
jest równie¿ nienaturalne zgiêcie d³oniowe 
nadgarstka, szczególnie podczas napraw czê ci 
drugoplanowych. Zgodnie z za³o¿eniami metody 
REBA po³o¿enie cia³a podczas naprawy pojazdów 
samochodowych w pozycji nr 1 mo¿na opisaæ 
kodami, co przedstawia rys. 3.

Praca mechanika w pozycji nr 2 (fot. 2.) przy 
wykorzystaniu podno nika elektromechaniczne-
go umo¿liwia wykonanie naprawy zawieszenia, 
wymiany t³umika itp. Czynno ci te wymagaj¹ 
przyjêcia pozycji stoj¹cej, uniesienia koñczyn gór-
nych oraz odchylenia tu³owia do ty³u, jednak k¹t 
odchylenia do ty³u jest mniejszy ni¿ 20o. Widoczne 
s¹ tak¿e skrêt i pochylenie g³owy.

Zgodnie z za³o¿eniami metody REBA po-
³o¿enie cia³a podczas wykonywania czynno ci 
w pozycji nr 2 mo¿na opisaæ kodami, tak jak 
to przedstawiono w tabeli 1. Przyjête pocz¹t-
kowo kody ramion, nadgarstka i g³owy zosta³y 
zwiêkszone ze wzglêdu na modyfikacje stanu po-
cz¹tkowego. W tym przypadku chwyt oceniono 
jako dostateczny, co spowodowa³o zwiêkszenie 
wyniku oceny analizowanej czê ci cia³a o 1.

Mechanik w pozycji nr 2 utrzymuje koñczyny 
górne w pozycji statycznej, wykonuj¹c czynno ci 
powtarzalne (+2). Wynik koñcowy w odniesieniu 
do tej pozycji, identycznie jak w stosunku do po-
zycji nr 1, odczytany z tablic REBA, wynosi 11, co, 
zgodnie z tabel¹ 2. wskazuje na doln¹ granicê 
ryzyka bardzo du¿ego.

Pomimo ¿e analizowane pozycje cia³a s¹ ró¿-
ne, ich oceny obci¹¿enia miê niowo-szkieletowe-
go zgodnie z zasadami metody REBA daj¹ ten 
sam 11-punktowy wynik (tabela 2.).

Zakres od 11 do 15 wskazuje na bardzo du¿e 
obci¹¿enie cia³a podczas wykonywania prac 
naprawczych samochodu. Mimo ¿e serwis 

jest wyposa¿ony w nowoczesne narzêdzia 
i stanowiska robocze, pracownik jest nara¿ony 
na ryzyko dolegliwo ci uk³adu miê niowo-szkie-
letowego. W obu analizowanych pozycjach ko-
nieczne jest podjêcie dzia³añ w celu eliminacji lub 
zmniejszenia dolegliwo ci ze strony uk³adu ruchu, 
jak i zastosowanie interwencji ergonomicznej 
w celu zmniejszenia poziomu ryzyka. W celu 
podwy¿szenia komfortu pracy na stanowiskach 
korzysta siê z wózków narzêdziowych i sto³ów 
warsztatowych, a u¿ywane nowoczesne narzê-
dzia o ergonomicznych kszta³tach i niewielkiej 
wadze ograniczaj¹ ryzyko. Wa¿ne jest ci¹g³e 
doskonalenie stanowiska serwisowego, np. eli-
minacja kana³ów naprawczych i wprowadzanie 
w zamian podno nika, który umo¿liwia uniesienie 
pojazdu na dogodny poziom, z uwzglêdnieniem 
wysoko ci cia³a pracownika.

Podsumowanie
Na stanowisku pracy mechanika samocho-

dowego wystêpuje wiele ró¿nych zagro¿eñ. 
Stopieñ nara¿enia na nie zale¿y od zakresu 
wykonywanych prac, wyposa¿enia hali napraw 
oraz wiedzy i do wiadczenia samego pracownika. 
Praca wykonywana jest w ró¿nych pozycjach, 
czêsto wymuszonych i w ograniczonej prze-
strzeni. Ponadto praca odbywa siê na ró¿nych 
poziomach (kana³, drabinki, podesty), w na-
ra¿eniu na oddzia³ywanie rozmaitych p³ynów 
i materia³ów eksploatacyjnych (benzyny, oleje, 
p³yn hamulcowy, ch³odniczy, smary itp.). Zatem 
praca mechanika samochodowego obci¹¿a uk³ad 
miê niowo-szkieletowy.

Profilaktyka ograniczaj¹ca ryzyko wystêpu-
j¹cych zagro¿eñ zwi¹zanych z dolegliwo ciami 
miê niowo-szkieletowymi powinna skupiaæ siê 
przede wszystkim na odpowiedniej organizacji 
pracy, np. ograniczeniu czasu wykonywania 
czynno ci w niekorzystnych pozycjach cia³a, 
wykorzystaniu urz¹dzeñ lub narzêdzi pomocni-
czych, czy te¿ podejmowaniu prac zespo³owo. 
Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest równie¿ przestrze-
ganie przepisów bhp, podnoszenie wiadomo ci 
pracowników poprzez szkolenia, jak te¿ czêste 
badania lekarskie.
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Fot. 2. Pozycja nr 2 podczas naprawy podwozia pojazdów (oprac. w³asne)
Photo 2. The item marked as 2 when repairing the chassis vehicles (original analysis)

Tabela 1. Kody po³o¿enia koñczyn górnych i tu³owia dla 
pozycji nr 2
Table 1. Location codes of the upper limbs and trunk for 
position No. 2

Kod
Stan 

pocz¹t-
kowy

Mody  -
kacja

Stan 
koñcowy

Ramiona 4 1 5
Przedramiona 2 0 2
Nadgarstki 2 1 3
G³owa 2 1 3
Tu³ów 2 0 2
Koñczyny dolne 1 0 1
ród³o: oprac. w³asne

Source: own study 

Tabela 2. Interpretacja wyników REBA
Table 2. Interpretation of REBA results

REBA interpretacja
wynik ryzyko

1 znikome
2÷3 ma³e
4÷7 rednie

8÷10 du¿e
11÷15 bardzo du¿e

ród³o: [4]
Source: [4]

ta sama czynno æ powtarzana jest czê ciej ni¿ 4 
razy na minutê [5].

Pozycjê oznaczon¹ jako nr 1 (fot. 1.) pra-
cownik przyjmuje w przypadku m.in. kontroli 
p³ynów eksploatacyjnych, demonta¿u elemen-
tów niezbêdnych do wymiany paska rozrz¹du. 
Jest to pozycji stoj¹ca, wymuszona, ze znacznym 
obci¹¿eniem uk³adu miê niowo-szkieletowego. 
Wystêpuje pochylenie tu³owia i g³owy w przód 
o k¹t wiêkszy ni¿ 20 . Wykonywanie prac na-
prawczych wymaga tak¿e czêsto skrêtu g³owy. 
Pracownik utrzymuje pozycjê stoj¹c¹ z wypro-


