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Ograniczanie obci¹¿enia
fizycznego pracowników
!"#!$"

W artykule przedstawiono elementy wp³ywaj¹ce na obci¹¿enie fizyczne podczas pracy, takie
jak: praca dynamiczna, obci¹¿enie statyczne, praca powtarzalna, rêczny transport ³adunków,
!%!!$!"&!#'(
Wskazano na sposoby ograniczenia obci¹¿enia oraz najwa¿niejsze elementy organizacji pracy
')!%'%*"!!*&!%%'#(+!"#!$"
355'%'%55'!%)!(+!"#!$"
!"!#$!%&%'()!'!"

        
$5!)55$555)55$57)#!5$$%!))#'9#!$
%!55!)955;5'9#)$)9#$#))
Methods of reduction of the work load and the proper workplace organization according to the prin!)7!$;+$97!577!55$57'7)5$
5+)5$;+!+
$5!))<);)5%7')!;55$5!'5!!+)
user-friendly to people with motion disabilities.
*"+##!,&),!+!#-!!,!#'()!#'+!,!#


Obci¹¿enie fizyczne na stanowiskach pracy
+%="#%%'>!
dynamiczna), utrzymywaniem niezmiennej pozycji
przy pracy (np. obci¹¿enie statyczne), powtarzaniem tych samych ruchów (praca powtarzalna),
 ( %'=  &! 55#
³adunków, a tak¿e ich pchania lub ci¹gniêcia.
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Ka¿da praca powoduje obci¹¿enie uk³adu
&D')59 *'  %'#
przekroczenia uznawanych za akceptowalne
5!E '"5(  5!$9  5' %9 !#
** #5%% )#+ !&5! %'%
!%!!%9+!"5#*')
'#5' 59 *!&!*  5! (%!$

))!3'!5!%%!$
(zawartych w przepisach prawnych) lub zalecanych
(przez ekspertów, lekarzy specjalistów, rehabilitantów) ma szczególne znaczenie w przypadku osób
!"9!5%!$9#'5(%!$
dysfunkcja dotyczy narz¹du ruchu lub tych, u któ%!$55%(+%)!
narz¹du ruchu. Zignorowanie tego problemu mo¿e
&! =  &+ & 5
! )#+ %*= 5#
')**#%7#'!%*!
W artykule przedstawiono metody ograniczenia
obci¹¿enia fizycznego pracowników z niepe³no!" #!$" ) %+%!$ !%!
pracy i sposobów jej wykonywania.

    
+%  !" #!$" % != %'% !%! !%
wymagaj¹cych du¿ego wysi³ku fizycznego. Poziom
%'#7%!+%=%*'5=%5'#5%!>5+GH3!!&'
)#++!&'*!&!*"*5mieszczaniem ³adunków po powierzchni p³askiej
)#+!$!$JGL'5%=55%##*
!%#'&D')5%95'#'%E
kr¹¿enia i oddechowy. Pracownicy j¹ wykonuj¹cy
#"+%=%!%)7%!nie. Praca wykonywana w pozycji siedz¹cej, pomimo
znacznie ni¿szego (relatywnie) poziomu wydatku
5%!9(=+!"#'#&D')5
!&!!%!$%'7%!%
+)G')#+!"!")!5!%5'#5%!JNL
/- 012+!#,2,!"+!22!,
+!,!#++!(,&("3+!,45
Poziom
obci¹¿enia
prac¹
Lekka
Ciê¿ka
Bardzo ciê¿ka

  
  !
kobiety
m "
do 1000
do 1500
1000 – 1100
1500 – 2000
powy¿ej 1100
powy¿ej 2000

#  $   

    

Gdy wysi³ek fizyczny nie jest du¿y, obci¹¿enie
%'='!!#5%nej pozycji ca³ego cia³a lub tylko wybranych jego czê!3!9!'5(*%5&#*"5'wygodne pozycje cia³a, wykonywana przez d³u¿szy
!9=))!9*)
!&=!9&q)#+#&"+!"
%%G{|!$'%)%!$
)! >| }V T )3!)) 1," traction). Za pomoc¹ wyznaczenia czasu trwania
'#!#&+%#!&
') & 5=9 %* '5(* #*
wysi³ek statyczny (tab. 2.). W sytuacji du¿ego obci¹¿enia o charakterze statycznym, wynikaj¹cego
 %* %!* % !%9 )% (!=
szczególn¹ uwagê na organizacjê czasowo-prze5"5'!%!%=+!"9
np. dziêki lepszemu dostosowaniu stanowiska pracy
do wymiarów antropometrycznych pracownika lub
ograniczeniu obci¹¿enia zewnêtrznego.

Praca o charakterze powtarzalnym powoduje
+!"9%!%!!%5*"
&!**')'%#5&)"%'%!&!*')'!%#5&9!%
%+!$!*&!$"#5#9
co powoduje nadmierne obci¹¿enie prac¹.
%!&5=%'%!%!*5&'%#5&9)%!%=%'%55%#!%!9%'&'JLE
– wyd³u¿eniu cyklu pracy, np. zró¿nicowanie
!%!%'%%!$!'*nym cyklu lub rotacjê miêdzy stanowiskami pracy
– zorganizowaniu odpowiednio czêstych przerw
w pracy
– zmniejszeniu si³y potrzebnej do wykonywania
!%!!%9%'!"5nia narzêdzi i urz¹dzeñ z napêdem elektrycznym,
pneumatycznym lub hydraulicznym.
+%!"#!$"%czaj dobrze toleruj¹ pracê o charakterze powta)%9 *) =  !
zakresu ruchu w stawach koñczyn górnych i/lub
)!#)%!$

+) N V 5 '#!# &9 %*
którego dominuje wysi³ek statyczny [1]
/- 7#,,!,!)'-1&!&#,,!+
"#+)!,45
Poziom si³y skurczu

%&'()*
<5
5 – 10
10 – 20
> 20

'  
trwania skurczu
%*
60
30
15
5

W celu utrzymania statycznego obci¹¿enia
#'# &D')5  '!5)%  )% !%= ! %'% !%! %*"!%!$ %*
niewygodnych pozycji cia³a, czyli np. zwi¹zanych
z nadmiernym pochyleniem, zgiêciem lub skrêtem
5#9   % >% GH9 JYL V%!
te s¹ dodatkowym zagro¿eniem skutkuj¹cym
)!" &+ ! )#+
sprzyjaj¹cym powstawaniu kolejnego jej rodzaju.

 
zwi¹zane z podnoszeniem
i przenoszeniem ³adunków
Praca zwi¹zana z rêcznym podnoszeniem i prze #'( % #* !
fizycznej pracownika, niezbêdnej do podniesienia
³adunku o odpowiedniej masie. Zgodnie z polskim
prawem, maksymalna masa ³adunku jest ograniczo5!%!$5+YJ{99L35
w przypadku podnoszenia ³adunków o nietypowych
kszta³tach lub rozmiarach wymagania przepisów
 !*" 5= % 
³adunku, lub wymagane jest wykonywanie tych
!%!J{L
+)Y#!)5!%#'#!
rêcznego podnoszenia i przenoszenia ³adunków [8]
/-   8)!,,+ 1# 2 ,& +9# !(&, +!(
)!2,!(+)1!(4;5

Pracownik

Kobiety
&!%X
!&5>GDG)5H
Ch³opcy (16-18 lat)
Praca zespo³owa

' + 
!+
dorywcza
praca praca
% , 
sta³a
+ -*
12
30
8
12
25

20
50
14
20
42

W przypadku du¿ego obci¹¿enia uk³adu
&D')5 ! 
i przenoszenia ³adunków (np. ocenionego zgodnie
3DG[[{DNJSLH)%"%=*czania w efekcie:
T (+ ) !%! 
i przenoszenia
– dostosowania jego wymiarów i warunków
organizacji przestrzennej do wymiarów antropometrycznych pracownika
– unikania niepotrzebnego skrêtu i (lub) pochylania tu³owia podczas podnoszenia

– poprawienia sposobu chwytu lub doposa¿enia
³adunku w uchwyty, je¿eli nie wystêpuj¹
T'(!!#U)#+!&5!
i przenoszenia ³adunków, np. dziêki zastosowaniu
urz¹dzeñ wspomagaj¹cych
T %'%# !%! + &'9
zawsze, gdy jest to mo¿liwe.
Praca wymagaj¹ca podnoszenia i przenoszenia
³adunków nie jest zalecana osobom z niepe³no!""##!$#9)&#niczenie w obszarze koñczyn górnych i dolnych
'!=#%!!*%7%!*
do jej wykonywania.

  
V%!!%%*"!#%#%!$
si³ zwi¹zane s¹ m.in. z pchaniem, ci¹gniêciem,
9 !'9 #%! X9
peda³ów, przemieszczaniem ³adunków na wózkach.
Ich wykonywanie, np. podczas pchania lub ci¹gniêcia w pozycji stoj¹cej, wymaga zaanga¿owania
! !  ! +!" #' &-szkieletowy pracownika.
Zgodnie z polskim prawem maksymalna si³a
% !$#   '!= Y[[ 9 5miast przy ci¹gniêciu 250 N [5]. Jednak¿e, zgodnie
 *% 5  9 5=
%%*5'#!%+%=
5)!!'9(
w odniesieniu do osób w pe³ni sprawnych, jak i osób
!"555=5!%*9
'5(  5= %!  5
!%)!%!$''5!'
Obci¹¿enie zwi¹zane z u¿yciem du¿ych si³
 !%= &'  +# %'nywania pracy (np. z pozycji siedz¹cej na stoj¹c¹),
*#%+'!%'%#!$#95'
*#!&5!)#+'(!#!#%'%!%!9'5(%*5#%JG[L

      
p³aszczyzny pracy do wymiarów
antropometrycznych pracownika
` '5'! ! +!" #'#
&D')5#!%*mowana pozycja cia³a, która zale¿y od przestrzennej
organizacji stanowiska pracy. Oznacza to d¹¿enie
do takiej pozycji cia³a, w której jest pracownikowi
%9!""=5#*"!5nowisko pracy przede wszystkim do wymiarów
55%!%!$9 5'!$ *' %'= !9
#=5#9#='q!%(%!$)%!$9
'=9&+'=+%!(!
zasiêgi koñczyn (rys. 2.). W celu dostosowania
stanowiska pracy na etapie jego projektowania
'%5=%!$5%!$5)!$
antropometrycznych [11,12].
Najwa¿niejszym parametrem organizacji
5* 5' !%  )!
!'*5%'=!%%!%9'5(
+%=5%#)+%
!"9&'5#+)5##)*%'!`%'=!%%
!%9!%)5'9'5(*!%*"!niego wysi³ku fizycznego odbywa siê lub powinna
+%= & *!&!*9 5  %!$ '!
T*55&!5%'='!

%G3%'%'%!%%*%!*
!'&55#>X(EV 3D3 H
<!(  =3)2!(!)2,-#!,!
!,&,&>-+",!#,+?#A8>8BC
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a)

%N )!!&#)>)!+"+'"H'%malnego (na poziomie barku – barwa niebieska, na poziomie ³okcia – barwa fioletowa)
!!%9#{!5%)'+59%!!%X!nej – widok z góry, bazy odniesienia miar stanowi¹: p³aszczyzna pionowa BP, styczna do
pleców, oraz p³aszczyzna pionowa BA, czo³owa przednia [11]
<!(  D))++!)!,#2,&)&?-#2C+,&)3!))
&?,#&+1E-',,&-E1!,C+!('!,!
,,&2!2,&,!2)'+#!(,+!,&&!,E1!2),&-1'
,&-#2)#),B8#,!,,1,!,(,,,&-+
,&1,!B='2,245
a)

b)

%  *! #'5(  & '%)% >H T 5'
!%5)!+%#*"!*&('#)'9
>+H&#'%)%>X(EV 3D3 H
<!(  8),2!,)#-"+,&)3!))(?CE,&,+,+
,,&#)1!(,&&&!'+?-C),!,&!,&)3!))(
(source: CIOP-PIB)
a)

b)

b)

%{3%'(')''5%>H%>+H>X(E753%59
Bigstockphoto, Style Photographs)
<!(  =3)2,!1?C+##!1?-C&&!

%Y5%'!!%%!%EHT5'!%5
)!+%!"9+HT5'!%#)!*"%'!
>X(EV 3D3 H
<!(  =+F#,!(,&&!(&,2,&#2C>,&+,+,##
!,&+!#-!!,!#-C>!,&&!(&,+F#,),?#A8>8BC

Zalecany do pracy sta³ej obszar pracy to taki,
'5(#='='%&5%)%&"'!'9%'=
& &% * %'!" '!"  +'"
(na rys. 2. obszar oznaczony odpowiednimi liniami),
a na dodatek uwzglêdnia zarówno osoby w pe³ni
9*'+%!"
`%'#!%!%%**%'='!+%=&''9{!955
w przypadku pracy lekkiej – obni¿ona o 5 – 7,5 cm,
a ciê¿kiej – nawet o ok. 15 cm [11].
( %'= '!9 *'  5%)%
+!%9%+%=5%%#))!5+(+%
*9*'+%!"
+%5=5'!%%(
antropometrycznych pracownika, nale¿y:
T #!= 5% !%9 )5% 5rownicze i produkty co najwy¿ej w maksymalnym
zasiêgu koñczyn pracownika (linia oznaczona barw¹
niebiesk¹ lub fioletow¹; rys. 2.); zalecane jest jednak
#!*!&!*#%%!$5(
w zasiêgu normalnym (pole zacienione barw¹
niebiesk¹; rys. 2.)
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%%!'!%#!$%5%'55#&'>X(EV 3D3 H
<!(  !###!,&()!(!+F#,+,,&#&2,&&+?#A8>8BC

T #!= %5' 5%  #'5%
pracy w miejscach ³atwo dostêpnych oraz w zasiêgu
wzroku pracownika
T=+"!=!*5
pracy (urz¹dzeñ i narzêdzi pracy, elementów
sterowniczych, przedmiotów pracy, oznaczeñ
graficznych)
T 5= %% %5'!$ miotów pracy, w tym tak¿e wykorzystywanych
narzêdzi lub elementów sterowniczych, do wymiarów antropometrycznych r¹k pracownika pod
)& )'!  '55#9  5' (+9
aby kszta³t uchwytów narzêdzi lub przedmiotów
pracy by³ jak najbardziej zbli¿ony do kszta³tu rêki
!&5*5%#!$%!
T5=)'='55
elementów, których dzia³anie jest zwi¹zane z prac¹
wykonywan¹ koñczynami dolnymi, do wymiarów
antropometrycznych nóg pracownika
T = ! 5# ! !%
)#+ )= %'% !% nie w pozycji stoj¹cej i siedz¹cej w czasie zmiany
roboczej.

Przyk³ady dostosowania
      
.    
Przystosowanie stanowiska pracy w zakresie
obci¹¿enia fizycznego oraz dostosowania przestrzennego do wymiarów antropometrycznych
(+  !" #!$"  &
na takich samych zasadach, jak wobec osób pe³%!$**'9)!7%!
i cechy antropometryczne osób z niepe³nosprawno!"*"9%"%cyjne i dostosowanie przestrzenne stanowiska oraz
%#)*!!'JL)
5!$&*9&'%%*=!%
#*&+&!

#,#!"#$!#"""
++F"""&"$!")!M
antropometrycznych pracownika
55=)=%*&!
%*%!*!%#=!$%)&9
czy nadmiernego skrêcania tu³owia. +%"-

#,#!!$!!#,,N+!
!),M#,!"&+)S!$!#M-
!#$!%R"(M"&
Uchwyty i r¹czki narzêdzi oraz elementów
5!%!$%+%=*'*+*+)
&5'55#&'!&5*miocie. Umo¿liwi to ³atwe jego uchwycenie i utrzy 55#!$%5(=
&!&>%H

#,#!"$!")(F%"&
S"!#!"!+"!+!+)S!$!#-"
!#$!%%+&
%5%+&*5!%'!)!(+!"
)*"!+!$5>X(EV 3D3 H
<!(  =+F#,),2,&#,(,&1!+,
,& + !,&  + # 2  !,& +!#-!!,!#
allowing easy access (source: CIOP-PIB)

zaniem jest wyposa¿enie stanowiska pracy w stó³
#)!*"%'!>%YH'"+&
szczególnie korzystne dla osób z ograniczon¹ spraw!"'&#9'5(%%'%=
!%!%*"!%!$!$%)'&5#5#

Umieszczenie najwa¿niejszych elementów stanowiska
")!N+""#$!%!%"#$!%
-%#!N()")!
&!)5%5!9&#'5%
!%%+%=#!*
%'!9&#"'!'9!()
 %'# (+  !" %kaj¹c¹ z zaburzeñ wzrastania, osób z ograniczon¹
#!$!"'q!%(%!$#*"!%!$
siê i pracuj¹cych na wózku inwalidzkim. Wobec osób
+#55='
*%'!95'(+9+%+)5
*&%'!'!*T5'9*'+)5)
osób w pe³ni sprawnych (rys. 3.). W przypadku osób
!"#!$!"#*"!%!$&
na wózku, umiejscowienie wszystkich najwa¿niejszych
elementów pracy w miejscach ³atwo dostêpnych oraz
w zasiêgu wzroku nie bêdzie wymusza³o na nich przyjmowania niewygodnych pozycji cia³a i nie powinno
&+=!$!>%H

Dostosowanie no¿nych elementów sterowniczych do
#M-!%#$!%R"+"&
55+%=
#)&9)'!9'55#
%*%`5!5%#)&=
wymiary antropometryczne, zakresy ruchu oraz
)!  +%  !"
)55%"  +%= 5 &!%!$
elementów sterowniczych.

Organizacja stanowiska pracy z uwzglêdnieniem typu
wózka inwalidzkiego
Przy organizacji pracy i rozmieszczaniu elementów
!%)%#)&=7'59&'%)%
podczas pracy w pozycji siedz¹cej osób poruszaj¹cych
&('!$)'!$(&)!
od rodzaju wózka (aktywnego lub pasywnego).
W przypadku wózka aktywnego maksymalny zasiêg
+!%"'*5&'%%')!5
pochylenia tu³owia w bok (rys. 5.).

= "# #!$# !&5
*5"!)!%!$
!5*''!!!'5%)5*#!%!%'9
dostosowanie stanowiska pracy dla pracownika
poruszaj¹cego siê na wózku inwalidzkim, dziêki
ograniczeniu masy ³adunku i dostosowaniu wy'! !%% !%  &# #)
%'% !%! "%!$  &!%
55#'(V%!5%+%=
jednak wykonywane dorywczo, ze szczególnym
#)&)!%!$!'

(!!"$!")(F%"&+S(
"#!2!"(
="##!$#!&5#**%)!7%!*)!
si³owych cz³owieka, dlatego w pracy osób z niepe³!""##!$#%+%=%))#+!!!%!!%
wymagaj¹ce ciê¿kiej i bardzo ciê¿kiej pracy fizycznej.

Zmniejszenie si³y zamykania drzwi
z samozamykaczem
W wielu zak³adach pracy stosowane s¹ drzwi z sa%'!55!%+&*
do ich otworzenia le¿y w gestii instalatora. Ze wzglêdu
!)&*'!$#!$#
'q!%(%!$(+!"##!$#95=%%=*%*
50 N (rys. 7.). Osoby poruszaj¹ce siê na wózkach
inwalidzkich, korzystaj¹ce z kul lub lasek, a tak¿e
+%+#5"=+)%5!9*)5+&
jest wiêksza ni¿ 50 N. W sytuacjach awaryjnych,
'!!'#!*9*+&
do otwarcia drzwi bêdzie dodatkowym czynnikiem
zwiêkszaj¹cym bezpieczeñstwo pracowników.

Podsumowanie
Ograniczenie obci¹¿enia fizycznego osób z nie!"#!$"!!%+%=
przeprowadzone w zakresie zminimalizowania du¿ego wysi³ku fizycznego, utrzymywania niezmiennej
pozycji przy pracy, obci¹¿enia zwi¹zanego z podno#'(95)!
ruchów, czy du¿ej si³y u¿ywanej podczas pracy.
Jednak¿e najwa¿niejszym elementem w przypadku ka¿dego stanowiska pracy jest dostosowanie
%'!!%%!%%(55%!%!$!'9!()!(+
!""##!$#

`!*5'!%)%#)&=
%'%(%!$!%!9'5(%!$'
(+55=%#)%!$)!!'(95%5'(+
!""##!$#5
*!!%)!(+%!$
jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu na przyk³ad danych
antropometrycznych, natomiast w przypadku osób
%!$9)&#5%(=
%7#'!*9#+%=")!
psychofizycznych ka¿dej z tych osób indywidualnie.
)%*'=9%gañ ergonomicznych dotycz¹cych stanowisk pracy
osób w pe³ni sprawnych jest wystarczaj¹ce równie¿
)(+#'"!""##!$#9&!"+!!=
tak¿e na takich stanowiskach pracy.

    
JGL '9 D#Zasady ergonomii w optymaliF!"$!-"& W: Bezpieczeñstwo pracy i ergono  !'`GSS9V 395N9SYDSY
JNL " %5(N*GSS
7)'5%!%!$'(*(GSS
[9NS
JYL 3D G[[{DGEN[[S B!R#, )#" E
7S!$!2!"!EAN$T "F!
pracy i ruchów w relacji do maszyny (oryg.). Wprowadza:
VX >  Y=;
[4] PN-EN 1005-5:2007 B!R#, )#" E
7S!$!2!"!EAN$T ""
+,"% "$! """&  +S% N#,$!%
powtórzeñ (oryg.). Wprowadza: EN 1005-5:2007
J{L "53!%3)5%' !*
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
%&!%!$!!$55%!$N[[[N9
YGYN[[[N9SY[9N[[S{9N
JL " % 5(   G[ 
GSS    %'# ! !() #!")%!$
)#+')%!$)'+5GG9{{
N[[N9GN9G[SN
JL " % 5(   N 
2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych m³odocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych
!N[[9N[N[[{GY9
GG{N[[G[9N
JL''9 q'95#39#*'>N[GH
-!%S!2!"!!#,(!F
stanowiska pracy.W: Projektowanie obiektów, pomieszczeñ
oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytycz ` '`V 3D3 9GSDN[[
JSL 3D G[[{DNGEN[G[ Bezpieczeñstwo maszyn
E 7S!$! 2!" ! E AN$T  DN
)!#! )#" ! !& N$! f+ VX
 >Y=;
JG[L 3D G[[{DYGEN[[S Bezpieczeñstwo maszyn
E 7S!$! 2!" ! E AN$T  q
,$! (! #! " -#+ )#" ?"( C 
f+VX >Y=;
[11] Gedliczka A. (2001) Atlas miar cz³owieka. Warszawa, CIOP
[12] Nowak E. (2000) Atlas antropometryczny populacji
#!FE++F,! Warszawa, IWP

8-!F!"+)&F,  8*0    >>    xD)
","  #! F,! -!,M'
pomieszczeñ oraz przystosowania stanowisk
"+#M-!#"&#"2!"&
,-&{'!()&8()
"F(*!,0+!>'8!",,
' !!  ' 8++!!   ' #M2!#(  |!N VF#%'  $+M
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
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