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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o dostosowywaniu środowiska 
pracy do wymagań pracownika. W poradniku znajdziesz: 
−−−− wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, 

abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,  
−−−− cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
−−−− materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
−−−− zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
−−−− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
−−−− sprawdzian postępów, 
−−−− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału całej jednostki modułowej, 
−−−− literaturę. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schemat układu jednostek modułowych  

 
 
 

315[01].Z2 
Kształtowanie środowiska pracy 

315[01].Z2.02 
Określenie wymagań stanowiska 

pracy 
 

315[01].Z2.01 
Dostosowywanie środowiska 

pracy  
 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

4

2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
−−−− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
−−−− analizować i czytać ze zrozumieniem przepisy prawne, 
−−−− uczestniczyć w dyskusji, 
−−−− prezentować efekty swojej pracy, 
−−−− współpracować w grupie,  
−−−− wyciągać i uzasadniać wnioski z wykonanych ćwiczeń. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

 W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
−−−− określić ergonomiczne zasady organizacji pracy i stanowisk pracy, uwzględniające 

właściwości fizjologiczne i psychologiczne człowieka, 
−−−− sklasyfikować stanowiska pracy ze względu na obciąŜenie fizyczne, 
−−−− ocenić i skorygować stanowiska pracy na postawie danych fizjologicznych 

i biomechanicznych, 
−−−− ocenić zgodność organizacji i wyposaŜenia technicznego stanowisk pracy 

z wymaganiami ergonomii, 
−−−− ocenić produkowane wyroby pod względem wymagań ergonomii, 
−−−− zastosować metody likwidacji lub ograniczenia zagroŜenia dla zdrowia związane 

z prowadzonymi procesami pracy,  
−−−− przewidzieć wpływ wprowadzanych zmian na poszczególnych etapach procesu 

produkcyjnego na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, 
−−−− określić metody eliminacji niebezpiecznych źródeł i szkodliwych czynników 

występujących w procesach pracy, 
−−−− określić metody ograniczenia oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych, 

szkodliwych i uciąŜliwych występujących w procesach pracy, 
−−−− dobrać środki ochrony indywidualnej, 
−−−− skorzystać z przepisów prawa pracy, norm technicznych oraz dokumentacji maszyn, 

urządzeń i instalacji. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. ObciąŜenie fizyczne pracownika na stanowisku pracy 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
  Praca jest dla wykonującego ją człowieka źródłem obciąŜenia biologicznego, wpływa, na 
zmiany czynnościowe w poszczególnych układach i w całym organizmie ludzkim. Ze 
względu na rodzaj obciąŜenia występującego podczas wykonywania pracy wyróŜnia się:  
− pracę fizyczną – gdzie dominuje obciąŜenie fizyczne, charakteryzujące się pracą mięśni, 
− pracę umysłową – gdzie przewaŜa obciąŜenie psychiczne, które cechuje zaangaŜowanie 

uwagi i procesów myślowych.  
Pracę fizyczną róŜnicuje się na: 

− pracę dynamiczną, kiedy mięśnie wykonują ruch (kurczenie i rozciąganie), 
− pracę statyczną, gdy występuje jedynie napięcie mięśni bez ich ruchu. 

Praca fizyczna dynamiczna związana jest z aktywnością całego organizmu człowieka, 
która angaŜuje wiele grup mięśni oraz pobudza zarazem działanie układu krąŜenia 
i oddechowego. Wzrasta takŜe aktywność układu termoregulacji organizmu, 
odprowadzającego nadmiar wytwarzanej energii cieplnej. W trakcie pracy dynamicznej 
poszczególne grupy mięśni ulegają na przemian skurczom i rozkurczom, co jest związane 
z wydatkowaniem energii. Skurcze i rozkurcze umoŜliwiają intensywne przepompowywanie 
krwi wraz z tlenem i składnikami pokarmowymi przez pracujący mięsień i odbieranie 
produktów przemiany materii.   

W organizmie człowieka dynamiczny wysiłek fizyczny moŜe: 
− wywoływać hamowanie wydzielania soków trawiennych (w przypadku cięŜkich 

i długotrwałych wysiłków),  
− zmniejszyć objętość wody ustrojowej (utrata wraz z potem),  
− zmniejszyć objętość krwi bieŜącej, zwiększając zarazem jej prędkość przepływu,  
− zwiększyć stęŜenie potasu i adrenaliny we krwi,  
− zwiększyć aktywność układu współczulnego i rdzenia nadnerczy,  
− pojawić się tzw. białkomocz wysiłkowy (pół godz. po zakończeniu wysiłku). 

Wydatek energetyczny to ilość energii potrzebna do wykonania czynności w jednostce 
czasu. Jednostką miary wydatku energetycznego, zgodnie w układem SI jest dŜul (J) na 
jednostkę czasu, najczęściej – kJ/min. W wielu publikacjach stosowana jest równolegle nadal 
jednostka kalorymetryczna – kaloria (cal) lub kilokaloria (kcal), która była obowiązująca 
przez wiele lat przed wprowadzeniem układu SI. Przeliczenie odbywa się według zaleŜności:  
1 kcal = 4,19 kJ.  

Na ilość energii zuŜywanej przez organizm w czasie wykonywania pracy składa się 
wydatek energetyczny przemiany podstawowej i przemiany ogólnej (wydatek energetyczny 
brutto) oraz energia zuŜytkowana na wykonanie danej czynności, czyli tzw. wydatek 
energetyczny pracy efektywnej (lub netto). Przemiana podstawowa jest to ilość energii, jaką 
organizm zuŜywa na podtrzymywanie procesów Ŝyciowych. W spoczynku, np. w czasie snu 
wydatkowane jest ok. 272 kJ/godz. z tym, Ŝe same mięśnie zuŜywają ok. 25% tej energii. 
Poziom przemiany podstawowej zaleŜy od płci, wieku, wzrostu i masy ciała. U osób 
dorosłych wynosi ona ok. 5866–7961 kJ na dobę. U męŜczyzn, którzy mają ok. 30% większą 
masę mięśniową niŜ kobiety, wynosi ona ok. 4,6 kJ/godz./kg masy ciała, u kobiet ok. 
3,7 kJ/godz./kg masy ciała. Nawet najmniejszy wysiłek związany ze zmianą pozycji ciała 
podnosi znacznie poziom przemiany materii. Przy pracy fizycznej mięśnie zuŜywają 70–95% 
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wydatkowanej energii. Przeciętne zuŜycie energii na zwykłe, codzienne czynności (przemiana 
ogólna) ocenia się na około dodatkowych 1048 kJ/dobę u kobiet i ok. 1676 kJ/dobę 
u męŜczyzn. JeŜeli przyjmiemy, Ŝe męŜczyzna o masie ciała 70 kg zuŜywa na przemianę 
podstawową w czasie doby 7743 kJ, a jego działanie ogranicza się do czynności dnia 
codziennego (chodzenie, mycie, jedzenie, itp.), to na przemianę ogólną zuŜyje około 
9419 kJ/dobę. U kobiet o masie 65 kg wydatek energii na przemianę ogólną jest mniejszy 
i wynosi ok. 6939 kJ, w tym przemiana podstawowa 5882 kJ. 

Praca zawodowa powoduje zwiększenie tych wartości o energię wydatkowaną w czasie 
pracy, którą określamy jako energię efektywną netto i podajemy w ilości przypadającej na 
zmianę roboczą (8 h) lub na minutę dla scharakteryzowania poszczególnych czynności. 

Wydatek energetyczny jest jednym z elementów określających cięŜkość pracy fizycznej 
dynamicznej – wskaźnikiem cięŜkości pracy. 

W tablicach 1 i 2 przedstawiono przykładowe klasyfikacje stopnia cięŜkości pracy 
w zaleŜności od wielkości wydatku energetycznego.  
 
Tabela 1. Klasyfikacja cięŜkości pracy na podstawie wartości efektywnego wydatku energetycznego w ciągu 

zmiany roboczej [1] 

 
Tabela 2. Klasyfikacja cięŜkości pracy na podstawie wartości efektywnego wydatku energetycznego na minutę [1] 

Kobiety MęŜczyźni KLASA CIĘśKOŚCI 

kcal kJ kcal kJ 

Bardzo lekka 0,6 0,4 2,5 1,7 

Lekka 0,6÷1,7 0,4÷1,5 2,5÷7,1 1,7÷6,3 

Średnio cięŜka 1,7÷3,1 1,5÷2,1 7,1÷13,0 6,3÷8,8 

CięŜka 3,1÷4,2 2,1÷2,5 13,0÷17,6 8,8÷10,5 

Bardzo cięŜka > 4,2 > 2,5 > 17,6 > 10,5 
 

Najmniejszymi wydatkami energetycznymi charakteryzują się prace wykonywane na 
siedząco, np. prace biurowe. Zapotrzebowanie energii przy tych pracach wynosi mniej niŜ 
8,4 kJ/min. Utrzymanie pozycji siedzącej powoduje zuŜycie energii ok. 1,3 kJ/min, czynności 
niewymagające ruchu ok. 2,5 kJ/ min, natomiast maszynopisanie juŜ 4,6–6,7 kJ/min. W ciągu 

MęŜczyźni Kobiety KLASA CIĘśKOŚCI 

kcal kJ kcal kJ 

Bardzo lekka do 300 do 1256 do 200 do 837 

Lekka 300–800 1256–3350 200–700 837–2930 

Średnio cięŜka 800–1500 3350–6280 700–1000 2930–4187 

CięŜka 1500–2000 6280–8374 1000–1200 4187–5024 

Bardzo cięŜka ponad 2000 ponad 8374 ponad 1200 ponad 5024 

Dopuszczalna przy pracy 
dynamicznej 

2200 9210 1400 5862 

Dopuszczalna przy 
przenoszeniu cięŜarów 

2000 8374 1300 5443 
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zmiany roboczej wszelkie prace tego typu powodują wydatek energetyczny rzędu  
2095–3352 kJ netto i są określane jako prace lekkie. 

Podczas prac powodujących konieczność długotrwałego wysiłku fizycznego obciąŜenie 
nie powinno przekraczać norm fizjologicznych. W granicach norm fizjologicznych mieści się 
wydatek energetyczny określony w tabelach jako praca średnio cięŜka: 3771 kJ/zmianę 
u kobiet i do 6285 kJ efekt/zmianę u męŜczyzn. 

Do kategorii prac średnio cięŜkich zaliczamy prace wykonywane na stojąco, bez 
dźwigania duŜych cięŜarów. Najczęściej praca taka składa się z róŜnorodnych czynności 
o zakresie wydatku energetycznego od 8–21 kJ/min, z przewagą jednak czynności lekkich. 
Do takich prac zaliczamy prace przy obsłudze maszyn i urządzeń – prace tokarzy, ślusarzy, 
prace montaŜowe. 

Prace cięŜkie lub bardzo cięŜkie to prace wykonywane cięŜkimi narzędziami lub związane 
z dźwiganiem cięŜarów. Są to wszystkie prace związane z kopaniem, kuciem, załadunkiem. 

Praca np. kilofem powoduje wydatek energetyczny ok. 30 kJ/min, łopatą – ok. 25–
38 kJ/min, piłą – 38–50 kJ/min, młotem pneumatycznym – 21–33 kJ/min. Dźwiganie worków 
o masie 20 kg powoduje wydatek energii rzędu 21–25 kJ/min. Koszt energetyczny takiej 
pracy jest oczywiście uzaleŜniony od czasu trwania dźwigania, od wielkości i sposobu 
przenoszenia cięŜarów, odległości, na jaką się je przenosi. 

Za pracę bardzo cięŜką przyjmuje się pracę, podczas której średnie zuŜycie energii wynosi 
około 17 kJ/min dla męŜczyzn i ok. 10 kJ/min dla kobiet. Praca o takim wydatku, jeŜeli jest 
równomiernie rozłoŜona w czasie całej zmiany roboczej, nie powoduje przeciąŜenia, daje 
wydatek energetyczny do 8380 kJ/zmianę dla męŜczyzn i 5028 kJ/zmianę dla kobiet. Według 
norm fizjologicznych przyjmuje się, Ŝe są to górne granice obciąŜenia wysiłkiem fizycznym, 
które nie powinny być przekraczane. 

Największe wydatki energetyczne spotykane w przemyśle wynoszą do 40–50 kJ/min. Są 
to jednak sytuacje wyjątkowe, taki wysiłek nie moŜe trwać dłuŜej niŜ kilka minut w ciągu 
zmiany. 

Istnieje kilka metod określania wielkości wydatku energetycznego, z których najczęściej 
są stosowane: 
−−−− tabelaryczno-chronometraŜowa, 
−−−− gazometryczna, 
−−−− telemetryczna. 

Określanie wydatku energetycznego metodą chronometraŜowo-tabelaryczną Lehmanna 
polega na odczytaniu z tabel wartości wydatku energetycznego dla typowych czynności 
wykonywanych podczas pracy, uwzględnia zajmowaną podczas pracy pozycję ciała oraz 
określony przez rodzaj pracy stopień zaangaŜowania układu mięśniowego. 

Oceny dokonuje się dwuetapowo. W etapie pierwszym dokonuje się oceny wydatku 
energetycznego wynikającego z utrzymania określonej pozycji ciała podczas pracy. W tym 
celu naleŜy posłuŜyć się częścią A tablicy 3. W drugim etapie szacuje się wydatek 
energetyczny związany z wykonywaniem określonej czynności posługując się częścią B 
tablicy 3. Całkowity wydatek energetyczny jest sumą wyników otrzymanych w obu etapach. 

Metoda gazometryczna określania wydatku energetycznego oparta jest na pomiarach 
wskaźników wymiany gazowej, jaka zachodzi w procesie pracy między człowiekiem 
a otoczeniem. Przy jej pomocy określa się ilość tlenu lub dwutlenku węgla, względnie 
pobieranego, czy wydalanego powietrza. Metoda pozwala określić ilość: tlenu pobieranego 
dla wykonywania czynności, maksymalnego poboru tlenu dla danego osobnika w dniu 
pomiaru. Ilość tlenu, jaką człowiek jest zdolny przyjąć zaleŜna jest od jego stanu fizycznego, 
stopnia wytrenowania i przystosowania do pracy. Uzyskane wyniki badań konfrontuje się 
z wartościami przyjętymi dla danego stopnia cięŜkości pracy. Występuje takŜe moŜliwość 
dokonania oceny wydolności organizmu. Badania gazometryczne moŜna wykonywać 
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sposobem pośrednim i bezpośrednim, stosując specjalistyczną aparaturę, którą pracownik 
winien nosić w trakcie wykonywania czynności roboczych. 
 
Tabela 3. Uproszczona metoda szacowania wydatku energetycznego podczas pracy (G. Lehmann) [10] 
Część A 

Wydatek energetyczny Pozycja ciała 
kcal/min kJ/min 

Siedząca 
Na kolanach 
Kuczna 
Stojąca 
Stojąca pochylona 
Chodzenie 

0,3 
0,5 
0,5 
0,6 
0,8 

1,7–3,5 

1,26 
2,10 
2,10 
2,51 
3,35 

7,12–14,65 
 
Część B 

Wydatek energetyczny Zakres obciąŜenia mięśni 
kcal/min kJ/min 

Praca palców, ręki 
i przedramienia 
 
 
Praca jednego 
ramienia 
 
 
Praca obu ramion 
 
 
 
Praca całego ciała 
(mięśni kończyn 
i tułowia) 

lekka 
średnia 
cięŜka 
 
lekka 
średnia 
cięŜka 
 
lekka 
średnia 
cięŜka 
 
lekka 
średnia 
cięŜka 
bardzo cięŜka 

0,3–0,6 
0,6–0,9 
0,9–1,2 

 
0,7–1,2 
1,2–1,7 
1,7–2,2 

 
1,5–2,0 
2,0–2,5 
2,5–3,0 

 
2,5–4,0 
4,0–6,0 
6,0–8,5 
8,5–11,5 

1,3–2,5 
2,5–3,8 
3,8–5,0 

 
2,9–5,0 
5,0–7,1 
7,1–9,2 

 
6,3–8,4 
8,4–10,5 
10,5–12,6 

 
10,5–16,7 
16,7–25,1 
25,1–35,6 
35,6–48,1 

 
Metoda telemetryczna określania wydatku energetycznego oparta jest na 

proporcjonalności skurczów serca do wydatku energetycznego. MoŜliwość zapisywania ich 
na taśmie EKG, czy magnetofonowej zwiększa jej dokładność interpretacji. Na podstawie 
wartości częstotliwości skurczów serca oblicza się wydatek energetyczny, w czym pomocne 
są odpowiednie tablice. Na podstawie tej metody moŜna równieŜ określić stopień 
uciąŜliwości i cięŜkości pracy, odnosząc wyniki do wartości granicznych. 

Praca statyczna (wysiłek statyczny) powstaje w warunkach bezruchu, podczas 
długotrwałym skurczu mięśni. Wysiłek statyczny występuje w róŜnym stopniu przy 
wykonywaniu większości prac i wpływa w znacznym stopniu na jej uciąŜliwość. Przy pracy 
statycznej swobodny przepływ krwi jest zahamowany przez skurcz mięśnia, a zbierające się 
produkty przemiany materii powodują zakwaszenie, zmęczenie i bóle mięśniowe. Typowe 
przykłady pracy statycznej to podtrzymywanie cięŜarów, utrzymywanie wymuszonej pozycji 
ciała, trzymanie w rękach cięŜkich narzędzi. 

Cechą charakterystyczną dla pracy statycznej jest względnie małe zuŜycie energii – niski 
wydatek energetyczny. Skutki obciąŜenia człowieka wysiłkiem statycznym: 
−−−− wywołuje szybki rozwoju zmęczenia (szybszy niŜ wysiłek dynamiczny), 
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−−−− występuje zmniejszony przepływ krwi przez napięte mięśnie, przy towarzyszących 
reakcjach hemodynamicznych jak: wzrost ciśnienia krwi, i przyspieszenie pracy serca, 

−−−− ma miejsce ucisk mechaniczny na naczynia krwionośne, 
−−−− złe jest zaopatrzenie komórek w tlen i odprowadzenie z nich szkodliwych substancji 

pochodzących z przemiany materii (ich lokalne gromadzenie się i ucisk na nerwowe 
zakończenia bólowe), 

−−−− szybki ubytek mięśniowych zapasów, 
−−−− lokalne zakłócenie homeostazy. 

Miernikiem wielkości wysiłku statycznego jest procent maksymalnej siły mięśniowej 
(MVC), rozwijanej podczas wykonywania pracy. O zakwalifikowaniu danego rodzaju 
wysiłku jako statycznego przesądza czas utrzymywania skurczu mięśniowego. Kryteria 
kwalifikowania wysiłku do statycznego zawiera tablica 4. 
 
Tabela 4. Czas utrzymywania skurczu mięśniowego, powyŜej którego wysiłek staje się statyczny [10] 
Poziom siły [% MVC] Maksymalny czas trwania skurczu 

mięśniowego [s.] 
         poniŜej 5                  60 
           5–10                  30 
          10–20                  15 
      powyŜej 20                   5 

 
Przyjmuje się w przybliŜeniu, Ŝe praca statyczna moŜe być wykonywana bez objawów 

zmęczenia, jeŜeli siła niezbędna do wykonywania tego wysiłku nie przekracza 15% 
maksymalnej siły zaangaŜowanych mięśni, ale przy długotrwałej pracy stycznej nie powinna 
przekraczać 5% MVC. 

Do oceny stopnia obciąŜenia statycznego powszechnie stosowana jest trzystopniowa 
skala, w myśl której wyróŜnia się obciąŜenie: małe, średnie i duŜe. Ocenę przeprowadza się 
bazując na następujących informacjach: pozycja przy pracy, wielkość i czas dźwigania 
cięŜarów w czasie zmiany roboczej, stopień monotypowości ruchów. W tabelach 5, 6 i 7. 
przedstawione są szacunkowe metody oceny stopnia obciąŜenia statycznego.  
 
Tabela 5. Ocena stopnia obciąŜenia statycznego związanego z ręcznym podnoszeniem i przenoszeniem 

cięŜarów (wg P. Kocka) [10] 
Wielkość przenoszenia cięŜaru w kg Czas 

podnoszenia 
i przenoszenia 
cięŜarów 

 
obciąŜenie małe 

 
obciąŜenie średnie 

 
obciąŜenie duŜe  

 męŜczyźni kobiety męŜczyźni kobiety męŜczyźni kobiety 
Sporadycznie 
(8% dniówki) 

33 19 38 22 45 25 

Stale             
(30% dniówki) 

8 4 12 7 16 10 

 
Tabela 6. Ocena stopnia obciąŜenia statycznego związanego z wywieraniem siły lub utrzymywaniem cięŜarów [10] 

                                                             
Stopień obciąŜenia statycznego 

Praca statyczna związana z wywieraniem siły 
lub trzymaniem cięŜarów w łączącym czasie 
nie przekraczającym 15% zmiany roboczej 

Mały (S 1) 
Średni (S 11) 
DuŜy (S 111) 

PowyŜej 50N (5 kg) 
50 do 100N (5 do 10 kg) 
100N (10 kg) i więcej 
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Tabela 7. Ocena stopnia obciąŜenia statycznego związanego z pozycją pracy [10] 
Stopień 

obciąŜenia 
statycznego 

Pozycja ciała przy 
pracy 

 
 Przykłady 

Dopuszczalny czas 
wysiłku 

statycznego w % 
dniówki 

Siedząca 
niewymuszona 

większość prac 
biurowych 

Stojąca niewymuszona 
z moŜliwością 
okresowej zmiany 
pozycji na siedzącą 

ślusarz, stolarz 

 
                                  
 

Mały 

Siedząca lub stojąca na 
przemian z chodzeniem 

nadzór techniczny, 
bibliotekarz, nauczyciel 

 

Siedząca wymuszona, 
niepochylona bądź 
nieznacznie pochylona 

pisanie na maszynie, 
praca z komputerem, 
obsługa taśm i pras, 
kierowca 

Stojąca niewymuszona 
bez moŜliwości zmiany 
pozycji na siedzącą 

obsługa niektórych 
obrabiarek, malowanie 
i lakierowanie, praca 
ekspedient 

 
                                 
 
 
 

Średni 

Stojąca wymuszona, 
niepochylona 
z moŜliwością zmiany 
pozycji na siedzącą 

motorniczy, 
suwnicowy 

 
                                             
 

          do 70% 

Siedząca wymuszona, 
bardzo pochylona` 

szwaczka, zegarmistrz, 
precyzyjne prace 
montaŜowe 

Stojąca wymuszona, 
niepochylona bez 
moŜliwości zmiany 
pozycji na siedzącą 

piaskowanie, obsługa 
niektórych obrabiarek 

Stojąca wymuszona, 
pochylona, niezaleŜnie 
od moŜliwości zmiany 
pozycji 

prace w górnictwie, 
obróbka drewna, 
spawanie 

 
                                     
 
 
 
 

DuŜy 

Klęcząca, 
w przysiadzie i inne 
nienaturalne pozycje 

formowanie ręczne, 
w górnictwie, 
posadzkarz, ślusarz 
samochodowy, praca 
w kesonach 

 
                                                                                                              
 
 

            do 30% 

 
Na obciąŜenia fizyczne pracą oprócz wysiłku dynamicznego i statycznego składać się 

moŜe obciąŜenie monotypowością ruchów, czyli wielokrotnym powtarzaniem, identycznych 
ruchów roboczych, angaŜującym tylko niektóre grupy mięśni.  

JeŜeli czynności powtarzają się w odstępach krótszych niŜ 5 min. wówczas przyjmuje się, 
Ŝe jest to praca monotypowa. W sytuacji, gdy częstotliwość powtarzania się czynności jest 
większa niŜ 40 razy na minutę to pracę uwaŜa się za statyczną. Do prac monotypowych 
zalicza się między innymi prace wykonywane w systemie taśmowym, obsługę maszyn, 
operowanie dźwigniami, pedałami wymagającymi częstego powtarzania operacji. 
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Ocena stopnia monotypowości ruchów przedstawiona została w tablicy 8. Metoda 
klasyfikuje monotypowość ruchów w trzystopniowej skali jako: mały, średni oraz duŜy. 
W celu przeprowadzenia oceny naleŜy znać liczbę powtórzeń danej operacji roboczej w ciągu 
zmiany i wielkość siły potrzebnej do jej wykonania. 
 

Tabela 8. Ocena stopnia monotypowości ruchów [2] 
Liczba powtórzeń operacji roboczej Stopień monotypowości 

ruchów 
Liczba punktów 

Siła < 10 kG Siła > 10 kG 

            Mały 
            Średni 
            DuŜy 

        1–30 
        31–60 
        61–100 

          < 800 
      800–1000 
         > 1600 

      < 300 
    300–800 
       > 800 

 
Monotypowość ruchów oprócz tego, Ŝe powoduje wzrost obciąŜenia fizycznego pracą, 

jest jednym z czynników wywołujących monotonię pracy, zjawisko będące źródłem stresu 
i wzrostu obciąŜenia psychicznego pracownika. W celu zmniejszenia obciąŜenia 
monotypowością pracy czas obciąŜenia powinien być przedzielony krótkimi przerwami 
(mikropauzami) trwającymi koło 1 sekundę, obejmującymi w sumie nie mniej niŜ 20% czasu 
pracy mięśniowej. Sumaryczna ocena obciąŜenia pracą fizyczną powinna zawierać wszystkie 
wyŜej charakteryzowane elementy:  
−−−− ocenę wydatku energetycznego, 
−−−− ocenę stopnia obciąŜenia stycznego, 
−−−− ocenę stopnia monotypowości ruchów roboczych. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czym się cechuje praca dynamiczna? 
2. Jakie skutki wywołuje w organizmie człowieka praca dynamiczna? 
3. Co to jest wydatek energetyczny? 
4. Co jest miernikiem cięŜkości pracy dynamicznej? 
5. Jakie znasz metody pomiaru wydatku energetycznego? 
6. Czym cechuje się praca statyczna? 
7. Jakie skutki w organizmie człowieka wywołuje praca statyczna? 
8. Jakie są stopnie obciąŜenia statycznego? 
9. Co to jest monotypowość pracy? 
10. Jakie są stopnie monotypowości pracy?  
11. Co składa się na całkowite obciąŜenie pracą fizyczną? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Oblicz wydatek energetyczny metodą Lehmana dla 8 godzinnej zmiany roboczej na 
stanowisku mechanika samochodowego przyjmując następujący chronometraŜ pracy: 
−−−− demontaŜ skrzyni biegów z pojazdu – czas 120 min., 
−−−− demontaŜ skrzyni biegów i wymiana uszkodzonej części, montaŜ – czas 120 min., 
−−−− dostarczenie części z magazynu – czas 30 min., 
−−−− montaŜ skrzyni biegów do pojazdu – 150 min., 
−−−− przerwy organizacyjne i regulaminowe – 60 min. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeanalizować Materiał nauczania 4.1.1 poradnika, 
2) określić pozycje ciała i zakres obciąŜenia mięśni dla poszczególnych operacji 

technologicznych i przerw w pracy,  
3) zaplanować układ tabeli do wykonania ćwiczenia, 
4) wpisać posługując się edytorem tekstu dane z zadania i odczyty z tablic Lehmana, 
5) wyliczyć wartości wydatku energetycznego, 
6) wpisać wartości wyliczone do tabeli, 
7) wydrukować pracę. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− stanowisko komputerowe z drukarką. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ stopień cięŜkości pracy odpowiednio dla męŜczyzny i kobiety mając podane 
następujące wielkości wydatku energetycznego w ciągu zmiany roboczej:  
−−−− męŜczyzna: 1250 kJ i 8374 kJ, 
−−−− kobieta: 837 kJ i 4187 kJ. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować Materiał nauczania 4.1.1 poradnika, 
2) zaplanować układ tabeli do wykonania ćwiczenia uwzględniając wielkości wydatku 

energetycznego w kJ i kcal, 
3) dokonać przeliczenia wielkości wydatku energetycznego w kcal, 
4) wpisać wartości dane i wyliczone, 
5) określić stopień cięŜkości pracy dla poszczególnych przypadków. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− karta ćwiczeń. 
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Ćwiczenie 3 
Określ stopień monotypowości ruchów pracownika wykonującego operacje wycinania 

otworu w detalu o masie 0,1 kg na prasie mimośrodowej w czasie 8 godzinnej zmiany 
roboczej, zakładając, Ŝe:  
−−−− czas przygotowania stanowiska przed rozpoczęciem pracy wynosi 20 min, 
−−−− operacja wycinania składa się z czynności: mocowanie detalu 7 s, wycinanie 3 s, zdjęcie 

detalu 5 s, 
−−−− przerwa na odpoczynek 30 min po 4 godzinach pracy, 
−−−− czynności po zakończeniu pracy 30 min. 

  
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować Materiał nauczania 4.1.1 poradnika, 
2) sporządzić chronometraŜ dnia pracy, 
3) wyliczyć liczbę powtórzeń operacji roboczej w ciągu zmiany, 
4) określić stopień monotypowości ruchów. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− karta ćwiczeń, 
−−−− film „Zwyczajna praca”. 
 
Ćwiczenie 4 

Porównaj obciąŜenie statyczne i dynamiczne występujące podczas wysiłku fizycznego.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wziąć cięŜarki do rąk, wyprostować na bok do pozycji poziomej,  
2) zgiąć ręce w łokciach w kierunku ramion w ciągu 2 min, w tempie podanym przez 

nauczyciela, 
3) opuścić ręce, odłoŜyć cięŜarki i odpocząć, 
4) wziąć cięŜarki do rąk, wyprostować na bok do pozycji poziomej i trzymać je w tej 

pozycji, bez ruchu przez 2 min, 
5) opuścić ręce, odłoŜyć cięŜarki i odpocząć, 
6) porównać stopień zmęczenia po kaŜdym z ćwiczeń, 
7) uzasadnić róŜnice w Twoich odczuciach zmęczenia po wykonanych ćwiczeniach. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− 2 cięŜarki do ćwiczeń sportowych o masie 1 kg. 
 

4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) scharakteryzować pracę dynamiczną? � � 
2) wyjaśnić pojęcie wydatku energetycznego? � � 
3) określić stopień cięŜkości pracy dynamicznej na podstawie wielkości 

wydatku energetycznego? � � 
4) scharakteryzować metody określania wydatku energetycznego? � � 
5) scharakteryzować pracę statyczną? � � 
6) wyjaśnić pojęcie monotypowości ruchów roboczych? � � 
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4.2. Ergonomiczne zasady organizacji pracy i stanowisk pracy 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
Ergonomiczne zasady projektowania i korygowania stanowisk pracy 

Zgodnie z przepisami bhp jako stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy, wraz 
z wyposaŜeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników 
wykonuje pracę. Stanowisko pracy jest układem, w którym człowiek za pomocą środków 
pracy w określonej przestrzeni i określonym środowisku wykonuje zorganizowane czynności, 
mające na celu wytworzenie uŜytecznych wartości. [1] 

Podstawowym, a zarazem najbardziej wraŜliwym elementem środowiska pracy jest 
człowiek, którego działanie jest ograniczone uwarunkowaniami psychofizycznymi. Czynnik 
ten przesądza o tym, Ŝe przy projektowaniu i organizowaniu stanowisk pracy naleŜy środki, 
przestrzeń, środowisko i organizację pracy dostosować do człowieka, co jest naczelnym 
zdaniem ergonomii. 

Pierwszym krokiem w kaŜdym przedsięwzięciu, mającym na celu poprawę warunków 
pracy, zarówno w odniesieniu do korekty istniejącej sytuacji, czy teŜ w zakresie 
projektowania nowej jest ergonomiczna analiza stanowiska pracy. 

Kompleksowa analiza układu człowiek – maszyna/stanowisko pracy jest złoŜona 
i obejmuje wiele kryteriów, w tym antropometryczne, biomechaniczne, fizjologiczne, 
psychologiczne, organizacyjne i wzornicze oraz odnoszące się do fizycznego środowiska. 

Przestrzenną strukturę stanowiska pracy moŜe tworzyć korpus maszyny lub konstrukcja 
stołu roboczego, układ elementów manipulacyjnych, sterowniczych, informacyjnych, 
a ponadto siedzisko i wyposaŜenie dodatkowe stanowiska, jak półki, regały, pojemniki i inne. 

Szczególne znaczenie mają tzw. punkty kontaktowe, które wiąŜą człowieka ze 
stanowiskiem pracy. Są to przedmioty, z którymi operator wchodzi w kontakt dotykowy, np. 
elementy sterownicze, materiał, narzędzia. PołoŜenie ich, a takŜe połoŜenie elementów 
informacyjnych decyduje o przestrzennych warunkach manipulacji, obserwacji i pozycji ciała 
człowieka. 

Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe prawidłowo ukształtowana struktura przestrzenna 
stanowiska pracy powinna być dostosowana do wymiarów ciała przynajmniej 90% populacji 
uŜytkowników. Jest to zasada miar ograniczających, stosowana zarówno w analizie jak 
i projektowaniu stanowisk pracy. Oznacza to, Ŝe stanowisko pracy powinno zapewniać 
wygodne i bezpieczne warunki pracy osobom, których wymiary mieszczą się między 
wartościami 5 i 95 centyla. Dane antropometryczne, które stanowią podstawowe kryteria 
ergonomiczne, podawane są zwykle w układzie miar centylowych charakteryzujących 
wartości skrajne (5 i 95 centyl) i środkowe (50 centyl) cech danej populacji. Centyl jest to 
punkt na skali ocen, poniŜej którego znajduje się określony procent wyników. Na przykład 
95 centyl jest to punkt na skali, poniŜej którego leŜy 95% wyników. Jest to zasada miar 
ograniczających, stosowana zarówno w analizie jak i projektowaniu stanowisk pracy. 

Zasadę miar ograniczających stosuje się przy określaniu progowych wartości stanowiska 
pracy, zgodnie z którą według: 5 centyla określa się wymiary zewnętrzne, jak granice 
usytuowania elementów manipulacyjnych, 95 centyla ustala się wymiary wewnętrzne, jak 
szerokości i głębokości miejsca dla kończyn dolnych lub tułowia, wymiary dojść i dostępu do 
miejsc wykonywania czynności oraz dolną granicę usytuowania elementów manipulacyjnych.  

W przypadku gdy na stanowisku ma pracować cała populacja kobiet i męŜczyzn, miary 
ograniczające stanowią odpowiednie wartości 5 centyla kobiet oraz 95 centyla męŜczyzn. 
Środkowa miara, jaką jest wartość 50 centyla, nie moŜe być traktowana jako kryterium 
przystosowania danego obiektu do populacji jego uŜytkowników. Wartość ta odpowiada 
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wprawdzie największej liczebności przypadków w populacji, jednak moŜe być stosowana 
jedynie jako dodatkowe kryterium do określenia przedziałów komfortu. ZaleŜność wymiarów 
antropometrycznych kobiet i męŜczyzn populacji polskiej przedstawia rysunek 1. Warto 
zauwaŜyć zaleŜność, Ŝe większość wymiarów kobiety 50 centylowej jest w przybliŜeniu 
porównywalna z wymiarami męŜczyzny 5 centylowego, a kobiety 95 centylowej  
z 50 centylowym męŜczyzną.  
 

 
Rys. 1. ZaleŜność wymiarów antropometrycznych kobiet i męŜczyzn populacji polskiej, w mm [8] 

 
Dokładny opis praktycznego stosowania miar centylowych zawarty jest w Polskich 

Normach, a takŜe w Atlasie antropometrycznym dorosłej ludności Polski dla potrzeb 
projektowania. Kryteria antropometryczne dotyczą cech somatycznych (wysokości, 
szerokości, długości, obwodów) i funkcjonalnych (zakresy kątowe i dystanse ruchów). 
Podstawowe dane antropometryczne, wyznaczające poziomy i granice stref pracy, 
przedstawiono w tablicy 1 oraz na rysunku 2. 

NaleŜy zastrzec, Ŝe wymiary wysokości winny być uzupełnione wysokością obuwia 
wynoszącą ok. 25 mm – męŜczyźni oraz 25–50 mm – kobiety. 

Operowanie danymi antropometrycznymi musi odnosić się do odpowiednich baz 
wymiarowych, właściwie lokalizowanych w strukturze stanowiska pracy. Najczęściej jako 
bazy wymiarowe stosowane następujące płaszczyzny: 
−−−− płaszczyzna podstawy,  
−−−− pozioma płaszczyzna barkowa,  
−−−− płaszczyzna horyzontu – płaszczyzna widzenia,  
−−−− płaszczyzna pionowa – strzałkowa,  
−−−− płaszczyzna pionowa czołowa – tylna,  
−−−− płaszczyzna pionowa czołowa – przednia.  

W odniesieniu do pozycji siedzącej:  
−−−− pozioma płaszczyzna siedzeniowa (baza siedzeniowa),  
−−−− SRP (seat reference point) – siedziskowy punkt odniesienia,  
−−−− HP (heel point) – punkt podparcia stopy,  
−−−− H (hip point) – oś stawu biodrowego. 
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Tabela 9. Wybrane dane antropometryczne dorosłej populacji polskiej – wyznaczające poziomy i granice stref 
pracy [1] 

MęŜczyźni Kobiety 

Lp. 
  

5 centyl 95 centyl 5 centyl 
95 

centyl 

Pozycja stojąca, mm         

1. Górny zasięg rąk 1951    2259    1834    2075    

2. Wysokość ciała 1643    1854    1524    1707    

3. Wysokość płaszczyzny widzenia 1515    1734    1421    1596    

4. Wysokość barkowa 1330    1530    1241    1406    

5. Wysokość łokciowa 979    1135    913    1056    

6. Dolny zasięg rąk 661    776    626    726    

7. Przedni zasięg rąk-maksymalny 722    832    671    768    

8. Przedni zasięg rąk-normalny 414    504    387    452    

9. Boczny zasięg rąk-maksymalny 742    861    686    794    

10. Maksymalna szerokość ciała 
(łokciowa) 

445    560    409    493    

11. Głębokość klatki piersiowej 214    280    228    321    

Pozycja siedząca, mm         

12. Górny zasięg rąk 1597    1851    1482    1703    

13. Wysokość ciała 1246    1451    1161    1328    

14. Wysokość płaszczyzny widzenia 1135    1331    1059    1218    

15. Wysokość barkowa 939    1126    878    1027    

16. Wysokość łokciowa 593    731    553    671    

17. Wysokość podkolanowa 397    481    363    431    

18. Dolny zasięg rąk 338    377    326    367    

19. Wysokość kolanowa 500    595    466    535    

20. Maksymalna grubość uda 113    179    124    177    

21. Odległość: kolano-brzuch 324    302    335    284    

22. Głębokość siedzeniowa 420    523    421    508    
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Rys. 2. Obraz cech antropometrycznych uwzględnionych w tabeli 1 [1] 
 

W procesie kształtowania przestrzennej struktury stanowiska pracy za podstawowe uwaŜa 
się kryteria antropometryczne i biomechaniczne, jak cechy somatyczne (wysokości, 
szerokości, długości, obwody) i cechy funkcjonalne (zakresy kątowe i dystanse ruchów).  

 
Rys. 3. Zasięg normalny i maksymalny. Dane dotyczące pozycji stojącej i siedzącej [8] 

 
Aby dokonać precyzyjnego wyznaczenia stref pracy stosuje się poszerzone kryteria 

dotyczące zasięgów rąk, które wyznaczają przestrzenne strefy pracy zarówno w pozycji 
stojącej jak i siedzącej, określane jako: 
−−−− zasięg normalny (rys. 3) wyznaczony kolejnymi połoŜeniami środka dłoni, przy obrocie 

przedramienia wokół stawu łokciowego i ograniczony poziomami wysokości barkowej 
oraz łokciowej – określa granice strefy optymalnej do manipulacji. Nakładające się 
w płaszczyźnie pracy zakresy zasięgu normalnego lewej i prawej ręki wyznaczają 
najdogodniejsze pole pracy oburęcznej, 

−−−− zasięg maksymalny wyznaczony kolejnymi połoŜeniami środka dłoni przy ruchu 
wyprostowanej kończyny górnej wokół stawu barkowego – określa granice strefy 
manipulacji osiągane bez wymuszonego pochylenia tułowia, 

−−−− zasięg wymuszony występujący przy ruchu całej wyprostowanej kończyny górnej wokół 
stawu barkowego w powiązaniu z ruchem tułowia. Zasięg ten jest zawsze związany 
z wymuszoną pozycją ciała, a jego granice wyznaczają fizyczną moŜliwość sięgania 
i utrzymania równowagi (rys. 4). 
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Rys. 4. Zasięgi maksymalne i wymuszone: A – 50 centyla (a,b,c,d), B – 5 centyla (e,f,g,h) [1] 

 
Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia wielkości obciąŜeń statycznych 

i dynamicznych są zasięgi wymuszone. Z tych względów naleŜy je w miarę moŜliwości 
eliminować organizując stanowisko pracy. 

Większości czynności człowieka na stanowisku pracy towarzyszy spostrzeganie 
wzrokowe. W celu zapewnienia prawidłowych warunków pracy konieczne jest między 
innymi dostosowanie struktury stanowiska i jego części składowych do cech wzroku. 

Parametry przestrzeni widzenia określają przestrzenne zakresy spostrzegania obiektów, 
znaków, sygnałów wizualnych i barwy. Zakresy te formułowane są jako kąty widzenia  
i dystanse przedstawiane w płaszczyźnie strzałkowej oraz poziomej. 

Optymalny obszar widoczności zawiera się pomiędzy granicznymi dystansami 33÷71 cm 
(optimum 58 cm) oraz w kącie ok. 30ο. Normalna linia patrzenia jest pochylona w stosunku 
do płaszczyzny horyzontu i wynosi: 
−−−− w pozycji stojącej wyprostowanej: -10ο, swobodnej: -15ο  
−−−− w pozycji siedzącej wyprostowanej: -15ο, swobodnej: -38ο  

Jak dowodzą badania, ruch głową jest około pięciokrotnie wolniejszy niŜ ruch gałek 
ocznych, co moŜe powodować przypadki nienadąŜania za szybko przemieszczającym się 
przedmiotem. Właściwość ta musi być uwzględniona podczas organizacji stanowiska pracy 
gdyŜ moŜe to skutkować zakłóceniami w pracy i stwarzać zagroŜenia dla bezpieczeństwa 
pracy. 

Kolejnym waŜnym wymogiem jest zapewnienie właściwych warunków kontroli 
dotykiem, zwłaszcza tych elementów, dla których nie moŜna zapewnić kontroli wzrokiem. 
Przy sterowaniu ręcznym musi być tu spełniony warunek, aby jednoznaczny sygnał dotykowy 
trafiał we właściwą strefę receptorów dłoni. NaleŜy uwzględnić, Ŝe reakcja na dotyk 
wynosząca 0,12–0,14 s jest szybsza niŜ reakcja na bodziec wzrokowy wynosząca 0,15–0,18 s, 
co jest równieŜ bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa. 
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Kluczowym zagadnieniem w organizacji stanowiska pracy jest pozycja robocza operatora. 
Podstawowy podział stanowisk pracy ze względu na pozycję pracownika obejmuje: 

−−−− stanowiska pracy w pozycji stojącej,  
−−−− stanowiska pracy w pozycji siedzącej,  
−−−− stanowiska pracy w pozycji przemiennej stojąco-siedzącej.  

JeŜeli istnieje moŜliwość wyboru pozycji pracy na danym stanowisku pracy to naleŜy 
kierować się następującymi zasadami: 
−−−− naleŜy unikać niewygodnych pozycji ciała, np. pozycji stojącej i pochylonej, 
−−−− praca w pozycji stojącej stwarza niekorzystne warunki fizjologiczne i powoduje 

dwukrotnie większy wydatek energetyczny związany z jej utrzymywaniem niŜ w pozycji 
siedzącej, 

−−−− praca w pozycji siedzącej ogranicza poŜądaną aktywność ruchową pracownika, zapewnia 
natomiast stabilne podparcie ciała, które ogranicza obciąŜenie statyczne, stwarza większy 
komfort oraz zapewnia większą precyzję ruchów, 

−−−− pozycja siedząca jest przedkładana nad stojąca i powinna być bardziej preferowana, 
−−−− optymalnym rozwiązaniem jest praca w pozycjach przemiennych – siedzącej i stojącej. 

Wyjątkowo niekorzystną jest wymuszona pozycja ciała. Pozycja stojąca powinna być 
stosowana jako wariant pozycji przemiennej (siedząco-stojącej), a tylko w przypadkach 
koniecznych, wynikających z uwarunkowań konstrukcyjnych lub technologicznych 
dopuszcza się jej samodzielne występowanie. Zasadniczym kryterium, według którego 
dokonuje się podziału stanowisk pracy na grupy, jest odległość przedmiotu pracy od oczu. 
(tabela 10)  

 
Tabela 10. Podział stanowisk pracy na grupy [1] 
Grupa Odległość od oczu, mm Pozycja Przykładowe rodzaje pracy 

 
A 

 
120÷250 

 
wyłącznie siedząca 

montaŜ najmniejszych 
elementów, praca wykonywana 
częściowo przy posługiwaniu się 
lupą 

B 250÷350, przewaŜnie: 
300÷320 

siedząca, dopuszcza 
się stojącą 

montaŜ sprzętu radiowego 
i telewizyjnego 

 
C 

 
< 500 

 
siedząca lub stojąca 

praca przy maszynach do obróbki 
ubytkowej, przeróbki plastycznej 
itp. 

 
D 

 
> 500 

 
stojąca lub siedząca 

pakowanie, zgrubne prace 
szlifierskie (szlifowanie 
odlewów) 

 
E 

 
> 500 

 
na ogół stojąca 

głównie prace polegające na 
posługiwaniu się długimi 
narzędziami (róŜnego rodzaju 
szczypce, dźwignie, np. w kuźni), 
nie stosuje się na stole roboczym 
podpórek kończyn górnych 

 
Stanowisko pracy i wykonywane przez operatora czynności nie powinny narzucać 

pracownikowi konieczności utrzymywania takich niewygodnych pozycji, jak np. skręt czy 
pochylenie ciała. Pozycje takie powodują występowanie duŜych wartości sił ściskających  
i tnących, a takŜe momentów sił w kręgosłupie oraz w stawach kończyn górnych i dolnych, 
co jest bezpośrednią przyczyną powstawania urazów i dolegliwości układu mięśniowo 
-szkieletowego. Na rysunku 5 zilustrowano trzy róŜne pozycje ciała oraz wartości momentów 
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sił (wyraŜanych w Nm) w poszczególnych stawach, wynikające z obciąŜenia daną pozycją 
ciała. Bezpośrednim miernikiem obciąŜenia narządu ruchu są momenty sił oraz siły reakcji 
w stawach. 

 
Rys. 5. Momenty sił, w Mm, w poszczególnych stawach podczas przyjmowania róŜnych pozycji ciała [8] 
 
Pochylenie ciała powoduje około dziesięciokrotny wzrost momentu siły w stawie 

biodrowym i zarazem znaczny wzrost momentów w stawach kolanowych i skokowym 
w stosunku do pozycji stojącej wyprostowanej. Skręt tułowia powoduje powstanie obciąŜeń 
niesymetrycznych oraz dodatkowe zwiększenie momentów sił w poszczególnych stawach. 
Opuszczenie kończyny górnej oraz wyprostowanie jej w stawie łokciowym powoduje spadek 
wartości momentów siły w stawach łokciowym i ramiennym. 

Sama pozycja przy pracy, gdy jest niewłaściwa moŜe powodować znaczne obciąŜenie  
i zmęczenie układu mięśniowego. Zjawisko to jest odpowiednio pogłębiane, gdy występuje 
konieczność wywierania siły na składowe elementy stanowiska pracy, jakimi są środki pracy, 
narzędzia pracy oraz elementy sterownicze. 

ObciąŜenie układu mięśniowego, szczególnie w stawach łokciowym i ramiennym, 
w znacznej mierze zaleŜy od połoŜenia kończyny górnej. Rysunek 6 przedstawia jak zmienia 
się moment siły w stawie ramiennym pod wpływem zmiany kąta w płaszczyźnie strzałkowej 
pomiędzy ramieniem a linią tułowia oraz pod wpływem zmian wartości obciąŜenia 
zewnętrznego. 

Taka pozycja i obciąŜenie występuje przy podnoszeniu narzędzi lub środków pracy 
o róŜnej masie, przy róŜnym połoŜeniu kończyny. Jak widać moment siły w stawie 
ramiennym rośnie wraz ze wzrostem obciąŜenia zewnętrznego oraz wzrostem wartości kąta 
w stawie ramiennym. Dla wyŜszych wartości obciąŜeń zewnętrznych, wzrost momentu siły 
w stawie ramiennym pod wpływem połoŜenia kończyny górnej jest większy niŜ w przypadku 
obciąŜenia zewnętrznego o mniejszej wartości. 
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Rys. 6. Wartości momentu siły w stawie ramiennym dla róŜnych połoŜeń kończyny górnej i róŜnych wartości 

obciąŜenia zewnętrznego [8] 
 

Na stanowisku pracy powinna być zapewniona wystarczającą przestrzeń dla wszystkich 
części ciała, tak, aby umoŜliwi ć swobodę ruchów niezbędną do wykonywania zadania, 
dostępu do dowolnych elementów stanowiska pracy oraz zmian pozycji. W związku z tym 
w procesie projektowania powinno się uwzględniając wymiary ciała – statyczne i dynamiczne 
– oraz zakresy ruchu w stawach. 

Uwzględniając kryteria biomechaniczne, ruchy i siły rozwijane przez pracownika 
w przestrzeni pracy powinny odpowiadać naturalnym trajektoriom i rytmom, a takŜe 
moŜliwościom pracowników 5 centyla. NaleŜy eliminować przypadki częstych lub dłuŜej 
trwających ruchów w pobliŜu ekstremalnych wartości kątowych. Nie moŜna jednak stwarzać 
sytuacji całkowitego bezruchu pracownika. 

Zasady rozmieszczania elementów manipulacyjnych uruchamianych nogą z uŜyciem siły 
zalecają: 
−−−− uwzględnianie przestrzennych moŜliwości rozwijania przez człowieka w rozwijaniu sił 

w pozycji stojącej i siedzącej, 
−−−− eliminować kierunki wymagające sił skrętnych lub krańcowych połoŜeń ręki, ramienia 

i nogi, 
−−−− nie dopuszczać do długotrwałego napięcia statycznego mięśni, 
−−−− zapewniać równomierne obciąŜenie kończyn, 
−−−− nieprzekraczalnie dopuszczalnych wartości sił. 

Na rysunkach 7, 8, 9 uwidoczniono zaleŜności pomiędzy wielkościami rozwijanych sił 
i pozycjami pracy. 
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Rys. 7. PołoŜenie ramienia przy określaniu siły w pozycji siedzącej [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Maksymalna siła kończyn górnych w pozycji siedzącej podczas: a) pchania, b) ciągnienia, 1 – kończyna 

lewa, 2 – kończyna prawa [8]   
 
Czynnościami wymagającymi wywierania duŜych wartości sił jest ciągnięcie i pchanie. 

Na obciąŜenie układu mięśniowego mają w tych pozycjach wpływ: wartość pchanej lub 
ciągniętej masy, częstość powtarzania czynności, pozycja ciała oraz odległość, na jaką 
przedmiot jest przemieszczany. Pozycja ciała uzaleŜniona jest w głównej mierze od 
wysokości połoŜenia uchwytu (punktu przyłoŜenia siły) ciągniętego lub pchanego 
przedmiotu. Typowe pozycje podczas czynności ciągnięcia i pchania przedstawia rysunek 10, 
na którym zaznaczone są takŜe dopuszczalne odległości ciągniętego przedmiotu od stóp oraz 
wysokości umieszczenia uchwytów. 
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Rys. 9. Maksymalna siła wywierana na pedał w zaleŜności od jego połoŜenia w przestrzeni w stosunku do  

a) siedziska i b) płaszczyzny symetrii operatora [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 10. Najbardziej typowe pozycje przyjmowane podczas ciągnięcia i pchania, wraz z zaznaczonymi wartościami 

wysokości umieszczenia uchwytu oraz odległości przemieszczanego przedmiotu od stóp [8] 
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Ocena obciąŜenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku pracy wynikającego 
z zajmowanej pozycji podczas pracy 

Istnieją róŜne metody oceny obciąŜenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas 
wykonywania czynności na stanowisku pracy. Stosunkowo prostą, pozwalającą na szybkie 
oszacowanie wielkości obciąŜenia układu ruchu jest metoda OWAS (skrót od Ovako 
Working Posture Analysis System). Metoda ta polega na bezpośredniej obserwacji wizualnej 
pozycji ciała przy pracy. W metodzie OWAS przeprowadzona jest analiza standardowych 
pozycji przyjmowanych podczas pracy, z uwzględnieniem wartości sił zewnętrznych. Metoda 
OWAS umoŜliwia klasyfikację pozycji pleców, ramion i nóg oraz wartości obciąŜenia 
zewnętrznego. Zasady klasyfikacji przedstawia rysunek 11. PołoŜenie pleców moŜe 
przybierać kod pozycji od 1 do 4, połoŜenie kończyn górnych od 1 do 3 i połoŜenie nóg od 
1 do 7. ObciąŜenie zewnętrzne moŜe być klasyfikowane jako 1, gdy wartość siły zewnętrznej 
wynosi poniŜej 10 kG, w przedziale pomiędzy 10 a 20 kG jest klasyfikowane jako 
2 i powyŜej 20 kG – jako 3. Cyfry określające pozycje składowe połoŜenia pleców, ramion 
i nóg tworzą czterocyfrowy kod pozycji przy pracy. 

 
Rys. 11. Klasyfikacja poszczególnych pozycji połoŜenia ramion, pleców i nóg oraz wartości siły zewnętrznej [8] 

 
Po ustaleniu czterocyfrowego kodu pozycji oraz obciąŜenia zewnętrznego dokonuje się 

kwalifikacji danej pozycji pracy do jednej z czterech kategorii oceny. Kwalifikacji dokonuje 
się posługując się kombinacją danych według rysunku 12.  

Kombinacje połoŜeń poszczególnych członów (plecy, ramiona, nogi) z uwzględnieniem 
obciąŜenia zewnętrznego, są zgrupowane w czterech kategoriach oceny stanowiska pracy oraz 
wynikających z tej oceny działań odnośnie poprawy warunków pracy na tym stanowisku: 
−−−− Kategoria 1: pozycja lub pozycje przyjmowane podczas pracy są naturalne. ObciąŜenie 

jest optymalne lub akceptowalne. Nie ma potrzeby dokonywania zmian na stanowisku.  
−−−− Kategoria 2: pozycja lub pozycje przyjmowane podczas pracy mogą mieć negatywny 

wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy. ObciąŜenie jest prawie akceptowalne. Nie ma 
potrzeby dokonywania zmian na stanowisku, ale naleŜy wziąć pod uwagę konieczność 
przeprowadzenia takich zmian w najbliŜszej przyszłości.  
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−−−− Kategoria 3: pozycja lub pozycje przyjmowane w czasie pracy mają negatywny wpływ 
na układ mięśniowo-szkieletowy. ObciąŜenie jest duŜe. Zmiany na stanowisku pracy 
muszą być przeprowadzone tak szybko, jak to jest moŜliwe.  

−−−− Kategoria 4: pozycja lub pozycje przy pracy mają bardzo negatywny wpływ na układ 
mięśniowo-szkieletowy. ObciąŜenie jest bardzo duŜe. Zmiany na stanowisku pracy 
muszą być przeprowadzone natychmiast. 

 
 
Rys. 12. Kombinacje połoŜeń pleców, ramion i nóg oraz odpowiadające im kategorie oceny stanowiska pracy [8] 

 
Metoda OWAS znajduje zastosowanie w badaniach przeprowadzanych bezpośrednio na 

stanowisku pracy. Prowadząc obserwacje z wykorzystaniem procesografu (urządzenie do 
kodowania pozycji przyjmowanych podczas pracy) lub kamery filmowej, moŜna ocenić czas 
utrzymywania i częstość zmian danej pozycji ciała w trakcie pracy oraz oszacować związane 
z tym obciąŜenie układu mięśniowego.  

Metoda OWAS nie uwzględnia częstości zmian tych pozycji oraz rytmu pracy. Uznawane 
jest to za wadę tej metody poniewaŜ do celów analizy obciąŜenia mięśniowo-szkieletowego 
w kaŜdej z utrzymywanych pozycji istotny jest czynnik czasu, tzn. częstotliwość powtarzania 
i czas trwania określonej czynności. W związku z tym występują trudności w zróŜnicowaniu 
pracy statycznej i dynamicznej. Istnieje jedynie moŜliwość oceny w procesie obserwacji 
częstości występowania danej pozycji w czasie pracy (wyraŜana w procentach czasu pracy). 

Kryteria antropometryczne i biomechaniczne oraz inne uwzglednione równolegle 
stanowią wytyczne do ustalania wymiarów struktury przestrzennej stanowiska pracy.  
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Stanowisko pracy w pozycji stojącej 
Najczęściej pozycja stojąca przy pracy wynika z rozległego pola operacyjnego, co 

wymusza zmiany połoŜenia pracownika. Takie warunki utrudniają ustalenie jednolitych 
wymiarów struktury przestrzennej. W tej sytuacji naleŜy kierować się następującymi 
zasadami: 
−−−− optymalnego połoŜenia punktów kontaktowych,  
−−−− zapewnienia swobody ruchów,  
−−−− unikania dłuŜszego przebywania w niewygodnej lub wymuszonej pozycji,     
−−−− indywidualnego dopasowania wysokości roboczej, 
−−−− stosowania zabezpieczeń oraz regulacji. 

Aby dostosować stanowisko pracy w pozycji stojącej do cech antropometrycznych 
populacji uŜytkowników i rodzaju pracy, konieczne jest na etapie projektowania ustalić 
odpowiednie dla nich wymiary lub zapewnić moŜliwość regulacji podstawowych elementów, 
tak jak wysokość płaszczyzny pola pracy lub podestu.  

Wysokość pola pracy w pozycji stojącej ustalana jest z reguły na podstawie wysokości 
łokciowej. Optymalna wysokość pola pracy powinna eliminować konieczność podnoszenia 
łokci powyŜej 100 mm od ich swobodnego połoŜenia przy tułowiu, co ma decydujący wpływ 
na sprawność manipulacyjną. W sytuacji braku moŜliwości regulowania wysokości roboczej 
parametr ten ustala się według pracownika 95-centylowego, a pracownikom niŜszym naleŜy 
zapewnić podesty lub podnóŜki.  

Zalecana wysokość pola pracy w pozycji stojącej (w mm) w zaleŜności od rodzaju pracy 
przedstawiono na rysunku 13: 
−−−− praca bardzo dokładna: 1280÷1380,  
−−−− praca maszynowa: 1180÷1230,  
−−−− normalna wysokość pola pracy: 1000÷1050,  
−−−− praca na pulpitach sterowniczych: 925÷1025,  
−−−− praca warsztatowa powyŜej: 900,  
−−−− praca cięŜka, wymagająca duŜej siły, manipulowanie duŜymi przedmiotami: 750÷900.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Zalecane wysokości pola pracy w pozycji stojącej, w mm [8] 
 

Czynności dokładne, wymagające szczegółowej kontroli wzrokowej zaleca się 
wykonywać na wyŜszym od normalnego połoŜeniu płaszczyzny pracy. NiŜsze połoŜenie 
płaszczyzny pracy naleŜy stosować podczas prac ręcznych, z operowaniem duŜymi 
przedmiotami i uŜyciem duŜej siły. Generalnie, przedział wysokości dla pola pracy zawiera 
się pomiędzy wysokością wyrostka barkowego a wysokością łokciową. Na rysunku 14 
zaprezentowano porównanie róŜnych połoŜeń pola pracy.  
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Rys. 14. Porównanie wysokości płaszczyzn roboczych przeznaczonych dla duŜego i małego reprezentanta 

populacji pracowników [8] 
 

Optymalny obszar pracy w poziomej płaszczyźnie roboczej wyznacza głębokość od 
przedniej krawędzi koło 300–500 mm oraz wymiar około 250–300 mm w kierunkach 
bocznych. Zasięg maksymalny kończyn górnych 5-centyla wyznacza głębokość około 
500 mm oraz 500–600 mm w kierunkach roboczych. Konsekwencją przekroczenia tych 
wymiarów jest wkroczenie w strefy zasięgów wymuszonych, które stwarzają pozycję 
pochyloną lub nawet skręconą.  

Bazą wymiarową w przypadku pozycji stojącej stanowią elementy obiektu technicznego, 
jak pulpit sterujący, korpus maszyny, krawędź stołu roboczego. Na rysunku 15 przedstawiono 
i optymalne strefy pracy kończyn górnych i dolnych w odniesieniu do pozycji pracy stojącej 
i siedzącej. 

Istotny z punktu zasad ergonomii jest układ elementów manipulacyjnych,  
a w szczególności sterowniczych oraz informacyjnych. Rozmieszczenie tych elementów 
powinno odbywać się według następujących zasad: 
−−−− w strefie optymalnej lokalizuje się elementy przeznaczone do zadań waŜnych, 

związanych z bezpieczeństwem, często wykonywanych, długotrwałych, dokładnych, 
−−−− w strefie zasięgu maksymalnego, elementy mniej waŜne, uŜywane okresowo, 
−−−− poza strefą zasięgu maksymalnego dopuszcza się umieszczanie elementów mało 

istotnych dla obsługi i bardzo rzadko uŜywane, 
−−−− najwaŜniejsze elementy informacyjne lokalizuje się w najdogodniejszych zakresach 

kątowych i dystansach pola widzenia, a mniej waŜne na peryferiach pola widzenia, 
−−−− część sygnalizacyjna przyrządu lub płaszczyzna wskaźnika powinna tworzyć z linią 

wzroku kąt około 90º, 
−−−− układ powinien być optymalizowany według logiki powiązań funkcjonalnych, waŜności, 

kolejności obsługi i odczytu, częstotliwości uŜycia, 
−−−− kierunki ruchów elementów sterowniczych powinny być zgodne ze wskazaniami 

elementów informacyjnych, z uwzględnieniem stereotypów ruchowych. 
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Rys. 15. Strefy pracy kończyn górnych i dolnych, w mm, w pozycji: a) siedzącej i b) zmiennej [8] 

 
Na rysunkach 15 i 16 zobrazowano zasady rozmieszczania urządzeń sygnalizacyjnych 

w płaszczyznach pionowych i poziomych. 
 

 
Rys. 16. Analiza optymalnego dla pracownika rozkładu płaszczyzn pionowych [5] 
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Rys. 17. Analiza optymalnego dla pracownika rozkładu płaszczyzn poziomych [5] 

 
Stanowisko pracy w pozycji siedzącej 

Rozwiązaniem idealnym z punktu widzenia ergonomii byłoby dostosowanie stanowisk 
pracy do indywidualnych wymiarów antropometrycznych pracowników realizowane za 
pomocą regulacji połoŜenia wszystkich jego elementów. Względy ekonomiczne 
i konstrukcyjne z reguły wykluczają osiągnięcie takiego stanu w praktyce. Na stanowiskach 
pracy w pozycji siedzącej elementem, który daje największą moŜliwość regulacji jest 
siedzisko operatora. Parametry podstawowe dotyczące zasięgów rąk oraz pola widzenia 
w zasadzie nie odbiegają od stosowanych w przypadku pozycji stojącej. Wysokość pola pracy 
w pozycji siedzącej powinna być określana na podstawie cech antropometrycznych populacji 
pracowników z uwzględnieniem rodzaju prac. 

Zalecana wysokość pola pracy w pozycji siedzącej (w mm): 
−−−− praca precyzyjna: 900÷1000,  
−−−− praca przy maszynie: 800÷850,  
−−−− praca normalna: 700÷750,  
−−−− praca ręczna (pakowanie): 670÷700,  
−−−− pisanie na maszynie: 650. 

Parametry siedzisk do pracy uzaleŜnione są od typu siedziska w zaleŜności od rodzaju 
czynności oraz zróŜnicowań wymiarowych populacji uŜytkowników. Siedziska do pracy, 
w zaleŜności od przeznaczenia (rodzaju zajęcia) posiadają charakterystykę wymiarową 
kształtującą pozycję siedzącą: bardzo niską, niską, normalną i półstojącą. Wysokość 
płaszczyzny siedziska pozostaje w związku wymiarowym z wysokością płaszczyzny pracy 
właściwej dla danego typu pracy. 

Konstrukcja współczesnego siedziska do pracy w normalnej pozycji siedzącej powinna 
umoŜliwiać regulację jego wysokości w zakresie ok. 400÷500 mm, pokrywającym zakres 
wysokości podkolanowej 5 centyla kobiet i 95 centyla męŜczyzn. PoŜądane są takŜe: 
pochylenie płyty siedziska w zakresie 3÷6º i oparcia 100÷105º, ponadto regulacja pionowa 
oparcia, aby zapewnić podprarcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz poziomy obrót 
siedziska. Podłokietniki przenoszą cięŜar kończyn górnych, a przede wszystkim ułatwiają 
wstawanie i siadanie. Poprawiają one stabilizację przedramion podczas wykonywania prac 
precyzyjnych. Rekomendowany wymiar wysokości podłokietnika wyznacza wysokość łokcia 
w pozycji siedzącej 5 centyla męŜczyzn. Dobrą stabilność zapewnia podstawa siedziska 
posiadająca pięć punktów podparcia. 
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Rys. 18. Profil stanowiska pracy w pozycji siedzącej, uwzględniająca polskie dane antropometryczne [8] 
 
Stanowisko pracy siedzącej powinno być wyposaŜone w podnóŜek, zadaniem którego jest 

kompensacja róŜnic wysokości uŜytkowników całej populacji oraz osobniczych róŜnic 
długości podudzia i wysokości siedzeniowej. Zaleca się, aby powierzchnia podparcia stóp 
wynosiła 300–500 mm, a zakres kąta pochylenia wynosił 00–250. Optymalne rozwiązanie 
podnóŜka zapewnia regulację zarówno wysokości i kąta pochylenia. 

Praca w pozycji siedzącej wymaga zapewnienia przestrzeni dla nóg, umoŜliwiającej 
swobodną pozycję uda, podudzia i stopy, z uwzględnieniem miar ograniczających. Przestrzeń 
dla nóg powinna być wnęką o wysokości co najmniej 640 mm, szerokości 600 mm 
i głębokości 450 mm. Na rysunku 18 i 19 przedstawiono ukształtowanie i podstawowe 
wymiary stanowiska z pulpitem sterowniczym obsługiwanego przez męŜczyzn.  
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Rys. 19. Stanowisko pracy w pozycji siedzącej – widok z góry [8] 
 
Organizacja i wyposaŜenie stanowiska pracy 

Stanowisko pracy realizuje zadanie cząstkowe składające się na całość zadań związanych 
z procesem produkcyjnym lub usługowym. Szczególnie waŜną rolę w zakładzie pracy 
spełniają stanowiska pracy realizujące operacje składające się na proces technologiczny. 
Proces technologiczny obejmuje działania bezpośrednio związane z przekształcaniem 
materiału w wyrób, z nadawaniem mu kształtu, wymiarów i cech jakościowych, 
z dokonywaniem naprawy lub remontu itp. Działania te, podzielone na zadania cząstkowe 
nazywane są operacjami. Operacja to podstawowa część procesu technologicznego 
wykonywana na jednym stanowisku roboczym, przez jednego pracownika lub grupę 
pracowników, na jednym przedmiocie lub grupie przedmiotów (partii, serii). 
 W przedsiębiorstwie rozróŜnia się procesy technologiczne (wytwarzania), pomocnicze, 
obsługowe, przygotowawcze. Wszystkie te procesy są jednocześnie procesami pracy. Sposób 
realizowania procesu pracy zaleŜy od rodzaju i lokalizacji w strukturze produkcyjnej 
stanowisk roboczych, na których proces będzie wykonywany. Podział stanowisk roboczych 
według kryteriów technicznych i organizacyjnych zaprezentowano w tabeli 11. 
 
Tabela 11. Klasyfikacja stanowisk roboczych [5] 

Klasa Podklasa Grupa Podgrupa Selekcja 
1. Produkcyjne 
2. Pomocnicze 
3. Usługowe 

1. Jednostkowe 
2. Seryjne 
3. Masowe 
4. Automatyczne 

1. Ręczne 
2. Maszynowe 
3. Aparaturowe 
4. Automatowe 

1. Indywidualne 
2. Brygadowe 

1. Stałe 
2. Ruchome 

 
Podstawowymi elementami układu organizacyjnego stanowiska pracy są: 

−−−− zadanie do wykonania – jest określone przez dokumentację technologiczną, 
−−−− obsada – stanowi ją pracownik lub brygada, w zaleŜności od tego czy praca jest 

indywidualna czy zespołowa, 
−−−− środowisko pracy – jest utworzone przez środowisko materialne i środowisko społeczne, 
−−−− wyposaŜenie stanowiska roboczego – składają się na nie: urządzenia główne (maszyna, 

stół warsztatowy itp.), wyposaŜenie pomocnicze (szafy, regały, krzesła itp.), urządzenia 
transportowe, rejestrujące, zabezpieczające i inne, 

−−−− organizacja pracy stanowiska roboczego – zaleŜy od systemu organizującego pracy 
stanowisk, w skład którego dane stanowisko. Składają się na nią: system dostarczania 
i odbioru materiału, wyrobów i pomocy warsztatowych, obieg dokumentacji, system 
nadzoru i kontroli, 

−−−− współpraca z innymi stanowiskami, czas pracy i organizacja odpoczynków itp. 
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Stanowisko pracy jest określane przede wszystkim jako, przestrzeń pracy, wraz 
z wyposaŜeniem w środki pracy i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół 
pracowników wykonuje pracę. 

Powierzchnia robocza, to część powierzchni stanowiska pracy, na której prowadzone są 
zasadnicze czynności technologiczne. Wokół tej powierzchni znajduje się powierzchnia 
operacyjna, czyli powierzchnia posadzki, która umoŜliwia pracownikowi poruszanie się na 
stanowisku roboczym. Stanowisko pracy otaczają powierzchnie komunikacyjne układające 
się w ciągi komunikacyjne. 

Przestrzeń do wysokości 2 m ponad poziom podłogi stanowiska pracy określa się jako 
strefę roboczą. 

Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich 
czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiar wolnej (nie 
zajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom 
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, 
z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Ogólny normatyw powierzchniowo-przestrzenny dla 
stanowisk pracy w pomieszczeniach stałej pracy przewiduje następujące wskaźniki: 
−−−− minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne 

i sprzęty) na kaŜdego pracownika, 
−−−− minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. 

Na rozmieszczanie wyposaŜenia pomocniczego i organizację pracy stanowiska znaczny 
wpływ wywiera obsługa zewnętrzna stanowiska, szczególnie w przypadku stanowisk 
produkcyjnych. Planując ogólną powierzchnię stanowiska produkcyjnego dla obrabiarki do 
metalu (np. tokarki, frezarki czy wiertarki) naleŜy wyodrębnić następujące składowe 
powierzchnie: 
−−−− zajmowana przez obrabiarkę, 
−−−− przeznaczoną na wyposaŜenie pomocnicze, jak szafki, regały, stoliki, 
−−−− przeznaczoną na składowanie przedmiotów, 
−−−− do obsługi obrabiarki, 
−−−− związaną z korzystaniem ze sprzętu pomocniczego, 
−−−− zapasową na ustawianie sprzętu dodatkowego, np. ruchomego stolika narzędziowego lub 

stolika do odpoczynku. 
Wymiary przestrzeni roboczej uzaleŜnione są od rodzaju wykonywanej czynności. 

Największa przestrzeń robocza wymagana jest w przypadku wykonywania prac związanych 
z obciąŜeniem fizycznym. Pracownika obsługującego stanowisko naleŜy maksymalnie 
odciąŜyć od ręcznego przemieszczania materiałów. Urządzeniami ułatwiającymi 
przemieszczanie ładunków są hydrauliczne podnośniki do palet i pojemników, przyścienne 
lub stanowiskowe Ŝurawiki do podnoszenia cięŜkich przedmiotów. Drobne detale powinny 
być gromadzone i przemieszczane w pojemnikach. W przypadku pracy w pozycji siedzącej 
pojemniki te naleŜy umieszczać na wysokości około 500 mm.  

Na ostateczny kształt i rozmieszczenie całości wyposaŜenia na stanowisku pracy decyduje 
analiza przebiegu procesu pracy. W niektórych przypadkach stanowisko pracy zajmuje 
oddzielne pomieszczenie i wymaga zainstalowania licznego wyposaŜenia. 

 
Metody kształtowania struktury przestrzennej stanowisk pracy 

Strukturę przestrzenną stanowiska pracy moŜna wyznaczyć przy uŜyciu kilku metod: 
1. Metoda bezpośrednia. Na podstawie tablic antropometrycznych ustala się zakresy 

wymiarów lub zakresy regulacji elementów wyposaŜenia stanowisk (np. zakres regulacji 
wysokości siedziska, określenie minimalnej wysokości kabiny sterowniczej itp.). Metoda 
ta jest jedynie wystarczająca do określenia jednego lub kilku elementów. W przypadkach 
bardziej złoŜonych, przy udziale elementów o charakterze dynamicznym, wytwarza się 
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złoŜona struktura o wielu elementach nakładających się, co zmusza do zastosowania 
pewnych kompromisowych rozwiązań. W warunkach takich korzystanie ze wskaźników 
antropometrycznych jest niewystarczające, gdyŜ jest niemoŜliwe rozwiązanie problemu, 
w którym róŜne cechy antropometryczne łączą się w dynamiczne zespoły ruchowe. 

2. Metoda manekinów (fantomów). Układ przestrzenny stanowiska roboczego bada się za 
pomocą manekinów wykonanych w naturalnej wielkości lub skali. Manekiny umieszcza 
się w makietach stanowisk roboczych lub nakłada na rysunki stanowisk. W tym rodzaju 
analizy szczególnie przydatne są tzw. fantomy, tj. płaskie modele reprezentantów 
populacji zaopatrzone w osie obrotu części ciała, umoŜliwiające symulowanie pozycji 
pracownika (układów kątowych części ciała i dystansów zasięgowych). Modele te 
stanowią zbiór powiązanych wielu wymiarów ciała ludzkiego. W kraju dostępne są 
wydane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego komplety papierowych fantomów, 
przeznaczone do własnego montaŜu, opracowane w skalach: 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:5 i 1:10. 
Nie posiadają one jednak ograniczników kątowych zakresów ruchu. 

3. Metoda makiet. Sporządza się makiety badanego stanowiska z przesuwnymi elementami. 
Następnie przeprowadza się próby z pracownikami o wymiarach średnich oraz 
progowych, aby ustalić optymalne ustawienie elementów. 

4. Metoda wykorzystania schematów obszarów pracy polega na nakładaniu schematu 
obszarów pracy na rysunki stanowisk. W ten sposób bada się prawidłowość układu 
przestrzennego biorąc pod uwagę normalne, optymalne i maksymalne obszary pracy. 

5. Metoda fantomów komputerowych. Modele komputerowe dwu i trójwymiarowe są 
nowym narzędziem, które moŜe słuŜyć zarówno do projektowania jak i oceny obiektu 
technicznego z uwzględnieniem dostosowania jego struktury wymiarowej do człowieka. 
Są to w istocie specjalne programy komputerowe współpracujące z takimi programami 
do projektowania.  
Analizę struktury przestrzennej naleŜy traktować jako część oceny kompleksowej 

stanowiska pracy. Temu celowi słuŜą specjalnie opracowane systemy oceny, listy kontrolne, 
karty oceny itp. Rejestr zagadnień jakie obejmują, nadaje systematyczny charakter 
postępowania analitycznego i ujednoliconego systemu oceny. 
 
Metody oceny ergonomicznej maszyn i stanowisk pracy 

Maszyny i urządzenia techniczne przed dopuszczeniem do produkcji wymagają badań 
w zakresie spełniania warunków bezpieczeństwa i ergonomii. Są to cechy decydujące 
o jakości i nowoczesności wyrobu. Do podstawowych metod oceny maszyn i stanowisk pracy 
według J. Lewandowskiego naleŜą: 
1. Ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń technicznych według ramowych wytycznych do 

oceny maszyn i urządzeń technicznych pod względem dostosowania ich do człowieka. 
2. Ergonomiczna ocena układu człowiek – maszyna na podstawie wskaźników 

niezawodności. 
3. Ergonomiczna ocena maszyny na podstawie wskaźników statystycznych. 
4. Ergonomiczna ocena maszyn i stanowisk roboczych na podstawie funkcji regresji. 
5. Ergonomiczna ocena maszyn, narzędzi i stanowisk pracy na podstawie listy pytań 

kontrolnych. 
Ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń technicznych według ramowych wytycznych jest 

metodą, w której ocena końcowa wydawana jest na podstawie ocen jednostkowych 
z uwzględnieniem wagi poszczególnych cech zgrupowanych w następujących działach: 
bezpieczeństwo eksploatacji, warunki i obciąŜenie pracą, wymagania bhp w dokumentacji 
towarzyszącej, wymagania estetyki. Narzędziem oceny jest dokument o nazwie: ,,Arkusz 
oceny ergonomicznej”. 
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Ergonomiczna ocena maszyny na podstawie wskaźników statystycznych jest metodą 
określania stopnia przystosowania maszyny do antropometrycznych, fizjologicznych 
i psychologicznych cech osób obsługujących. Metoda ta wykorzystuje narzędzia statystyki do 
opracowania oceny. 

Ergonomiczna ocena maszyn i stanowisk roboczych na podstawie funkcji regresji jest 
metodą stwarzającą moŜliwość dokonania moŜliwie szybkiej oceny, zarówno kompleksowej 
jak i cząstkowej, wpływu poszczególnych czynników na stopień ergonomiczności maszyny 
bądź stanowiska roboczego. 

Ergonomiczna ocena maszyn, narzędzi i stanowisk pracy na podstawie listy pytań 
kontrolnych jest metodą bazującą na wyborze pytań zawartych w Liście Dortmundzkiej. 
Narzędziem wykorzystywanym w tej metodzie, proponowanym przez J. Lewandowskiego 
jest ARKUSZ OCENY ERGONOMICZNEJ składający się z zestawu formularzy. 
 
Trójstopniowy system oceny stanowiska pracy 

W celu sprawdzenia, czy stanowisko pracy spełnia wymagania ergonomiczne, najczęściej 
stosowany jest trójstopniowy system oceny, który pozwala na określenie ryzyka powstawania 
choroby spowodowanej niewłaściwymi warunkami pracy. Wyznaczane są trzy strefy:  
– czerwona, Ŝółta i zielona (rys. 20) i w zaleŜności od tego, do jakiej strefy oceniany system 
pracy jest zakwalifikowany, zaleca się odpowiednie działania. Ocenie powinny być poddane 
wszystkie czynniki mające wpływ na warunki pracy (pozycja, oświetlenie, wartość obciąŜenia 
zewnętrznego, częstość zmian obciąŜenia, częstotliwość powtarzania czynności roboczych). 
Rezultatem oceny jest zakwalifikowanie systemu pracy (stanowisko pracy i czynności pracy) 
do jednej ze stref i przeprowadzenie zalecanych działań. 

Trójstopniowy system oceny odnosi się do stref pracy wykonywanej przez kończyny 
górne i dolne, wartości wywieranych sił, stref widzenia oraz częstości powtarzania czynności. 
Strefy połoŜenia rąk mogą być oceniane jako zielona, Ŝółta lub czerwona, w zaleŜności od 
częstości wykonywania czynności roboczych i wartości obciąŜenia zewnętrznego. 
Z punktu widzenia oceny obciąŜenia mięśniowo-szkieletowego najistotniejszymi są: pozycja 
przy pracy, wartość siły z jaką operator oddziałuje na otoczenie oraz czynniki związane  
z czasem, czyli częstość powtarzania czynności i czas ich wykonywania. Podczas oceny 
stanowiska pracy pod kątem obciąŜenia mięśniowo-szkieletowego te właśnie parametry są 
brane pod uwagę. 

W celu pełnej analizy warunków na stanowisku pracy, po zdefiniowaniu i ocenie pozycji 
przy pracy, dla kaŜdej z nich powinien być oceniony maksymalny czas jej utrzymywania 
(MHT). Jest to czas, w którym dana pozycja moŜe być utrzymywana (ciągle lub z przerwami) 
bez ryzyka powstawania zmęczenia bądź teŜ dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.  
W razie, gdy występuje duŜa zmienność pozycji, wartość MHT moŜe być znacznie większa, 
niŜ w pozycji utrzymywanej ciągle. 

Zmęczenie mięśniowe lub poczucie dyskomfortu oceniane jest na podstawie 
maksymalnego czasu utrzymywania pozycji (MHT). 
Strefy: zielona, Ŝółta i czerwona, w celu oznaczenia bezpiecznych czasów utrzymywania 
pozycji, zostały wyznaczone w sposób następujący: 
−−−− zielona – czas utrzymywania pozycji wynosi do 30% MHT,  
−−−− Ŝółta – czas utrzymywania pozycji wynosi 30÷50% MHT,  
−−−− czerwona – czas utrzymywania pozycji wynosi ponad 50% MHT. 
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Rys. 20. Wskazówki do trójstopniowego systemu oceny stanowiska pracy 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie kryteria uwzględnia się w projektowaniu i analizie stanowiska pracy? 
2. Co to są punkty kontaktowe w strukturze stanowiska pracy? 
3. Na czym polega zasada miar ograniczających? 
4. Co to są miary centylowe? 
5. Co jest zasięg normalny kończyn? 
6. Do czego stosuje się metodę OWAS? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Przeprowadź ocenę stanowiska pracy z komputerem pod kątem antropometrycznym 
metodą porównania parametrów rzeczywistych z danymi z atlasu antropometrycznego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić uŜytkownika – wybrać osobę z grupy, 
2) ustalić pozycję przy pracy, 
3) zwymiarować połoŜenie punktów w przestrzeni, na które pracownik musi oddziaływać 

i z których musi odebrać sygnały optyczne, 
4) wybrać z atlasu antropometrycznego odpowiednie cechy i ich wartości, 
5) zestawić uzyskane wyniki w karcie ćwiczeń. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− stanowisko komputerowe, 
−−−− atlas antropometryczny, 
−−−− miara metryczna, 
−−−− karta ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeprowadź analizę i ocenę obciąŜenia układu mięśniowo-szkieletowego za pomocą 
metody OWAS, spawacza wykonującego spawanie elektryczne detali na stole spawalniczym 
o wysokości 0,7 m. Masa dwóch łączonych detali wynosi odpowiednio 5 i 7 kg. Podawanie 
detali na stół i zdejmowanie elementu zespawanego, którego największy wymiar wynosi  
0,5 m odbywa się ręcznie.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować Materiał nauczania 4.3.1 poradnika, 
2) określić pozycje ciała i zakres obciąŜenia mięśni dla poszczególnych operacji 

technologicznych i przerw w pracy,  
3) sporządzić chronometraŜ dnia pracy, 
4) zaplanować układ tabeli ujmującej dane z zadania, oznaczenie czynności zgodnie 

z chronometraŜem, kod pozycji, kategorię pozycji, wnioski dotyczące dokonywania 
zmian na stanowisku, 

5) wpisać posługując się edytorem tekstu dane z zadania do tabeli, 
6) określić kod i kategorię pozycji dla określonych czynności i wpisz je do tabeli, 
7) zaproponować zmiany na stanowisku pod kątem zmniejszenia obciąŜenia układu 

mięśniowo-szkieletowego,  
8) wpisać propozycje zmian w formie wniosków do tabeli, 
9) wydrukować pracę. 
  

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– foliogram: Klasyfikacja poszczególnych pozycji połoŜenia ramion, pleców i nóg oraz 

wartości siły zewnętrznej,  
– foliogram: Kombinacje połoŜeń pleców, ramion i nóg oraz odpowiadające im kategorie 

oceny stanowiska pracy, 
– rzutnik, 
– komputer z drukarką. 
 
Ćwiczenie 3 
 Przeprowadź analizę spełnienia wymagań ergonomicznych stosując trójstopniowy system 
oceny stanowiska pracy opisanego w ćwiczeniu 2.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować Materiał nauczania 4.3.1 poradnika, 
2) określić częstotliwość zmian obciąŜenia na analizowanym stanowisku na podstawie  

wyników zawartych w tabeli będącej rozwiązaniem ćwiczenia 2 i opracowanego 
chronometraŜu dnia pracy,  
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3) ocenić stopień spełnienia wymagań ergonomicznych uwzględniając pozycję, wartość 
obciąŜenia zewnętrznego, częstość zmian obciąŜenia, 

4) przedstawić wnioski z ćwiczenia kolegom i nauczycielowi.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− materiały pomocnicze (wyniki pracy z ćwiczenia 2), 
−−−− karta ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 4 

Przeprowadź ergonomiczną ocenę stanowiska obsługi prasy mechanicznej mimośrodowej 
z uŜyciem Arkusza ergonomicznej oceny według J. Lewandowskiego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować Materiał nauczania 4.3.1 poradnika, 
2) przeanalizować wypełniony arkusz ergonomicznej oceny według J. Lewandowskiego, 
3) przeprowadzić obserwację pracy na analizowanym stanowisku, 
4) przeprowadzić obserwację elementów stanowiska pod kątem ich oceny wg listy 

kontrolnej zawartej w arkuszu analizy ergonomicznej, 
5) wypełnić listę kontrolną w karcie ćwiczeń, 
6) wykonać szkic stanowiska z rozmieszczeniem wyposaŜenia przed usprawnieniem i po 

zaproponowanych zmianach. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− materiały pomocnicze (wyniki pracy z ćwiczenia 2), 
−−−− karta ćwiczeń. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) wyjaśnić istotę miar centylowych? � � 
2) wyjaśnić, na czym polega zasada miar granicznych? � � 
3) określać zasięgi kończyn górnych i dolnych? � � 
4) scharakteryzować stanowisko w pracy stojącej?  � � 
5) scharakteryzować stanowisko pracy w pozycji siedzącej? � � 
6) określić, jakie czynniki wpływają na obciąŜenie układu mięśniowo-

szkieletowego? � � 
7) ocenić obciąŜenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą OWAS? � � 
8) scharakteryzować metody kształtowania struktury przestrzennej 

stanowisk pracy? � � 
9) scharakteryzować metody oceny ergonomicznej maszyn i stanowisk 

pracy? � � 
10) przeprowadzić trzystopniową ocenę stanowiska pracy? � � 
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4.3. Eliminowanie i ograniczanie oddziaływania na człowieka 
czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących 
w procesach pracy 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Ogólne metody eliminacji i ograniczania oddziaływania niebezpiecznych, szkodliwych 
i uciąŜliwych czynników w środowisku pracy 

Zidentyfikowanie w środowisku pracy obecności niebezpiecznych, szkodliwych lub 
uciąŜliwych czynników niesie konieczność ich wyeliminowania, a jeŜeli jest to niemoŜliwe 
ograniczenia wpływu na pracujących. Działania te, aby przyniosły optymalne efekty powinny 
być podejmowane i prowadzone w logicznej kolejności, a mianowicie: 
1. Eliminowanie źródeł czynników poprzez: 

− usuwanie szkodliwych surowców, półfabrykatów i innych substancji stosowanych 
w procesach pracy lub zastępowanie mniej szkodliwymi, 

− wprowadzanie procesów technologicznych oraz maszyn i urządzeń nie 
stwarzających zagroŜeń, 

− unieszkodliwianie odpadów produkcyjnych. 
2. Ograniczanie poprzez odsunięcie człowieka z obszaru ich oddziaływania czynników 

w wyniku: 
− zastąpienia człowieka przez roboty, 
− mechanizację, automatyzację, 
− prawidłowe rozmieszczenie maszyn i urządzeń, 
− wprowadzanie urządzeń, systemów sygnalizujących stany niebezpieczne lub 

uniemoŜliwiających wejście człowieka w strefę zagroŜenia. 
3. Ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników przez osłonięcie strefy naraŜenia 

realizowane poprzez: 
− hermetyzację procesów produkcyjnych aby wyeliminować emisję do środowiska 

pracy szkodliwych gazów, oparów, pyłów, 
− stosowanie środków ochrony zbiorowej takich jak np. osłony, ekrany, obudowy, 

izolacja, wentylacja, klimatyzacja. 
4. Zastosowanie środków ochrony indywidualnej. 
5. Wprowadzenie przedsięwzięć organizacyjnych: 

− dobór pracowników, 
− organizacja procesu pracy, 
− szkolenia pracowników, 
− stosowanie sygnałów i znaków bezpieczeństwa. 
Środki ochrony zbiorowej to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi,  

w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami 
występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami 
technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach. Do 
tej grupy ochron zalicza się m.in. instalacje wentylacji i klimatyzacji ogólnej pomieszczeń, 
ekrany i ścianki dźwiękochłonne. 

Najskuteczniejsza metoda eliminacji lub ograniczenia wpływu występujących zagroŜeń 
polega na stosowaniu osłon lub urządzeń bezpieczeństwa. Są to środki techniczne 
pozwalające na ograniczenie zagroŜenia lub jego eliminację. Środki techniczne (np. bariery) 
mogą być skierowane na samo zagroŜenie. Mogą one odgradzać człowieka od zagroŜenia 
bądź teŜ być ukierunkowane bezpośrednio na człowieka. MoŜe to być równieŜ redukcja 
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energii, np. prędkości ruchu elementów niebezpiecznych, ograniczenie sił, wyeliminowanie 
ostrych krawędzi. Środki techniczne naleŜą do najbardziej rozpowszechnionych środków 
redukcji ryzyka przez eliminację zagroŜeń. MoŜna je podzielić na urządzenia odgradzające 
i urządzenia nieodgradzające.  

Stosowanie urządzeń odgradzających, stanowiących fizyczne bariery, zapobiega 
dostępowi do stref niebezpiecznych. Technicznie są one realizowane w postaci barier i osłon: 
nastawnych, prostych blokujących, blokujących z ryglowaniem, stałych i ruchomych. 
Spełniają zadanie ochronne, a czasami równieŜ sterujące. Dobór rodzaju osłon do zagroŜeń 
powodowanych przez elementy ruchome jest związany z ich funkcją i koniecznością dostępu 
do stref niebezpiecznych. 

Urządzenia nieodgradzające nie stanowią fizycznych barier przed dostępem do stref 
niebezpiecznych, ale przez to, Ŝe są połączone z układem sterowania maszyny, zapobiegają 
wykonywaniu niebezpiecznych ruchów bądź zapewniają sygnał do ich zatrzymania. 
Technicznie są one realizowane za pomocą elektro-czułych urządzeń ochronnych (EUO), 
które dzielą się na bezdotykowe i czułe na nacisk. Najczęściej spotykane urządzenia 
bezdotykowe to kurtyny świetlne, urządzenia pojemnościowe lub magnetyczne. Urządzenia 
czułe na nacisk to maty, linki oraz przyciski podtrzymywane z reguły oburęczne. PoniewaŜ 
nie stanowią one fizycznych barier przed dostępem do stref niebezpiecznych, ich dobór 
i instalowanie wymaga starannej analizy zagroŜeń przed zainstalowaniem i po nim. 
Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposaŜenie przewidziane do noszenia 

bądź trzymania przez uŜytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą 
zagroŜeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Decyzja 
o zastosowaniu środków ochrony indywidualnej powinna być poprzedzona 
przeprowadzeniem wszystkich moŜliwych działań zarówno technicznych jak 
i organizacyjnych mających na celu eliminację zagroŜeń u źródła. Środki ochrony 
indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie moŜna uniknąć zagroŜeń lub nie 
moŜna ich dostatecznie ograniczyć poprzez wprowadzenie środków ochrony zbiorowej lub 
odpowiedniej organizacji pracy.  

Punktem wyjścia przy doborze środków ochrony indywidualnej musi być dokładne 
rozpoznanie zagroŜeń, jakie występują na stanowisku pracy. Rozpoznanie to powinno polegać 
na zidentyfikowaniu wszystkich czynników niebezpiecznych i szkodliwych. Następnie naleŜy 
określić, jakie części organizmu i w jakim zakresie podlegają oddziaływaniu tego czynnika. 
UmoŜliwi to podjęcie decyzji, z której grupy ochron powinien być wybrany określony środek 
ochronny. Zgodnie z przepisami środki ochrony indywidualnej, wprowadzane do obrotu, 
muszą posiadać oznakowanie „CE”, co oznacza, Ŝe spełniają tzw. wymagania zasadnicze 
określone w stosownych przepisach i mogą być bezpiecznie stosowane. Środki ochrony 
indywidualnej klasyfikuje się ze względu na przeznaczenie i stąd wyróŜnia się: 
− odzieŜ ochronną, 
− środki ochrony kończyn dolnych, 
− środki ochrony kończyn górnych, 
− środki ochrony głowy, 
− środki ochrony twarzy i oczu, 
− środki ochrony słuchu, 
− środki ochrony układu oddechowego, 
− środki chroniące przed upadkiem z wysokości, 
− środki izolujące cały organizm. 

OdzieŜ ochronna – odzieŜ, która okrywa lub zastępuje odzieŜ osobistą i chroni 
pracującego przed jednym lub wieloma zagroŜeniami. 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

41

Do odzieŜy ochronnej zaliczamy: kombinezony, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, 
fartuchy, fartuchy przednie, płaszcze, peleryny, ochraniacze pośladków, osłony tułowia, 
osłony głowy i karku, odzieŜ ostrzegawcza. 

W zaleŜności od rodzaju zagroŜenia odzieŜ ochronna wykonana jest, aby chronić przed: 
czynnikami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi, biologicznymi, wodą, pyłami, 
poraŜeniem prądem. Na przykład: fartuchy do ochrony podczas uŜywania noŜy ręcznych, 
spodnie podczas uŜywania pił łańcuchowych, fartuchy ochronne dla spawaczy, odzieŜ 
kwasoodporna, odzieŜ gazoszczelna. 

Przykłady prac, przy których wymagane jest stosowanie odzieŜy ochronnej: 
− w naraŜeniu na szkodliwe substancje chemiczne, biologiczne, pyły: zabiegi 

chemizacyjne, wysiew nawozów pylistych, 
− prace w kanałach ściekowych, rowach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach,  
− w naraŜeniu na deszcz lub chłód, 
− spawanie, kucie, odlewanie metali, 
− opróŜnianie szamb, zbiorników na gnojówkę, 
− cięcie pilarkami łańcuchowymi. 

Środki ochrony kończyn dolnych – zabezpieczają człowieka przed zagroŜeniami 
występującymi w toku pracy, takimi jak: wszelkiego rodzaju urazy mechaniczne, poślizg, 
szkodliwe działanie substancji chemicznych (kwasów, ługów, smarów, olejów, 
rozpuszczalników), wysokich i niskich temperatur, wody, prądu elektrycznego. Do środków 
ochrony kończyn dolnych zalicza się: buty, półbuty, trzewiki, saperki, kalosze, ochraniacze 
stopy, ochraniacze golenia, ochraniacze kolana, ochraniacze uda. 

W celu dokonania właściwego doboru ochron nóg naleŜy określić wszystkie występujące 
zagroŜenia oraz określić stopień naraŜenia na działania szkodliwych czynników jak: cięŜar 
przedmiotu, który moŜe upaść na stopę, stęŜenia kwasu, rodzaj rozpuszczalnika, warunki 
otoczenia, temperaturę, wilgotność. 

Stosowanie środków ochrony nóg konieczne jest przy wykonywaniu prac stwarzających 
ryzyko urazów (w tym oparzeń), ich zamoczenia lub zanieczyszczenia substancjami 
i materiałami toksycznymi, draŜniącymi, Ŝrącymi, podatnymi na gnicie, wykonywane 
w niskiej lub wysokiej temperaturze m.in.: 
− transport i magazynowanie cięŜkich elementów, 
− prace w kuźniach, spawalniach, 
− prace w studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach, stawach, 
− piaskowanie, śrutowanie przedmiotów, 
− w naraŜeniu na kontakt nóg z bardzo gorącymi lub bardzo zimnymi materiałami, 
− w naraŜeniu na ryzyko upadku z wysokości na skutek ześlizgnięcia, w tym na dachach, 
− prace z uŜyciem pilarki łańcuchowej, 
− prace związane z obsługą zwierząt w pomieszczeniach inwentarskich. 
Środki ochrony kończyn górnych to: rękawice ochronne, ochraniacze: palców, dłoni, 

nadgarstka, przedramienia, łokcia, dermatologiczne środki ochrony skóry. Dobór rękawic 
ochronnych zaleŜy od rodzaju zagroŜeń występujących na stanowisku pracy, rodzaju 
wykonywanej pracy, warunków otoczenia, materiału z jakiego są wykonane rękawice oraz ich 
konstrukcji. Dermatologiczne środki ochrony skóry tzw. „rękawice biologiczne” to specjalne 
kremy, Ŝele, maści ochronne.  

Stosowane są, jeŜeli warunki pracy wykluczają uŜywanie rękawic ochronnych:  
− przy pracach z urządzeniami wirującymi z uwagi na moŜliwość pochwycenia rękawic 

(wiertarki, frezarki), 
− gdy praca wymaga stałej duŜej precyzji jak naprawy silników spalinowych i ich 

podzespołów. 
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Środki ochrony kończyn górnych muszą być stosowane przy pracach stwarzających 
ryzyko urazów rąk, związanych z działaniem wysokiej temperatury, wibracji, substancji 
chemicznych, w kontakcie z wodą, substancjami toksycznymi, Ŝrącymi, z materiałami 
gnijącymi, mogącymi być źródłem infekcji, w tym w szczególności: 
− prace z uŜyciem przedmiotów ostrych, tnących, kłujących, parzących, 
− spawanie, cięcie metali, 
− czyszczenie, piaskowanie, śrutowanie przedmiotów, 
− przenoszenie ładunków o wysokiej lub niskiej temperaturze. 

Środki ochrony głowy to: hełmy ochronne oraz nakrycia głowy, czapki, czepki, 
kapelusze, berety, chustki. 

Hełmy ochronne przede wszystkim chronią głowę uŜytkownika przed uderzeniami 
pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz przed 
uderzeniami głową o przeszkody. Dodatkowo hełmy ochronne zabezpieczają przed 
krótkotrwałym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do 400 V 
i odpryskami roztopionego metalu. 

Stosowanie hełmów ochronnych wskazane jest przy wykonywaniu prac naraŜających 
pracowników na urazy głowy w tym: 
− prace przy obsłudze i w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów, ładowaczy, 

podnośników, przenośników, 
− prace na wysokości, na konstrukcjach stalowych, mostach, wieŜach, 
− prace w wykopach, rowach, tunelach. 
 Hełm naleŜy wycofać z uŜytkowania, jeŜeli: 
− został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia, 
− upłynął okres jego stosowania określony przez producenta. 

Nakrycia głowy powinny być uŜywane, gdy istnieje ryzyko pochwycenia włosów, 
zamoczenia głowy lub zanieczyszczenia substancjami toksycznymi, Ŝrącymi, gnijącymi, 
m.in.: 
− prace w zapyleniu, 
− prace w rowach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach, 
− w naraŜeniu na deszcz, niskie lub wysokie temperatury, 
− przy obsłudze maszyn i urządzeń, których ruchome części mogą wciągnąć włosy 

pracownika. 
Środki ochrony twarzy to: okulary i gogle ochronne, półsłony i osłony twarzy, przyłbice, 

tarcze. Mają za zadanie przede wszystkim ochronę wzroku oraz twarzy przed zagroŜeniami 
mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi, biologicznymi, promieniowaniem optycznym, 
nadfioletowym, podczerwonym. Powinny być stosowane przy pracach, gdzie twarz lub oczy 
są naraŜone na urazy lub podraŜnienia oraz czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia, 
a w szczególności: 
− spawanie, zgrzewanie i cięcie metali gazowo i elektrycznie, 
− prace przy obrabiarkach skrawających, gdy powstają wióry odpryskowe, 
− szlifowanie na sucho, czyszczenie, skrobanie,  
− prace z kwasami, roztworami Ŝrącymi, środkami odkaŜającymi, preparatami do usuwania 

korozji, 
− prace powodujące rozbryzgi cieczy, równieŜ wody. 

Przy spawaniu gazowym jako wystarczające do ochrony oczu uznaje się gogle odchylne, 
które chronią przed promieniowaniem i gorącymi odpryskami. 
Gogli nie stosuje się przy spawaniu elektrycznym, ze względu na zbyt duŜe współczynniki 
przepuszczania światła filtrów spawalniczych, a takŜe ze względu na potrzebę osłaniania całej 
twarzy przed intensywnym promieniowaniem nadfioletowym. Do spawania łukiem 
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elektrycznym stosuje się specjalne tarcze, przyłbice i kaptury spawalnicze. SłuŜą one do 
ochrony oczu, twarzy i szyi przed promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami 
metalu i ŜuŜlu. 

Środki ochrony słuchu stanowią: wkładki przeciwhałasowe, nauszniki przeciwhałasowe, 
hełmy przeciwhałasowe. Powinny być stosowane w szczególności przy: 
−−−− obsłudze pras do metalu, 
−−−− uŜywaniu narzędzi pneumatycznych, 
−−−− cięciu drewna pilarką tarczową lub piłą łańcuchową. 

Prawidłowo dobrany ochronnik słuchu powinien zapewnić obniŜenie poziomu dźwięku 
do wartości mniejszych od 85 dB. Aby ochrona słuchu była skuteczna, gdzie panuje 
nadmierny hałas ochronniki naleŜy nosić cały czas. Istotne jest, aby ochronniki słuchu nie 
powodowały nadmiernego tłumienia dźwięku, moŜe to być przyczyną problemów 
z komunikacją dźwiękową lub odbieraniem sygnałów alarmowych. 

Środki ochrony układu oddechowego wymagane są przy pracach w warunkach naraŜenia 
na nadmierne zanieczyszczenie powietrza czynnikami szkodliwymi lub w warunkach 
niedoboru tlenu. Ze względu na zasadę działania środki ochrony układu oddechowego dzielą 
się na: 
−−−− sprzęt oczyszczający i filtrujący, pochłaniający i filtro-pochłaniający, oczyszcza 

powietrze z pyłów, gazów lub par, 
−−−− sprzęt izolujący, działa na zasadzie doprowadzenia powietrza lub tlenu z zewnątrz lub 

z opadów.  
Sprzęt oczyszczający i izolacyjny moŜe mieć róŜnego rodzaju część twarzową 

a mianowicie: ustnik, ćwierćmaska, półmaska, maska, kaptur powietrzny, hełm powietrzny, 
bluza powietrzna. NajniŜszą skuteczność mają ćwierćmaski i półmaski, a najwyŜszą maski 
i bluzy powietrzne. Sprzęt oczyszczający moŜe być stosowany tylko wtedy, gdy łączne 
stęŜenie objętościowe zanieczyszczeń powietrza nie przekracza 1% oraz gdy nie występuje 
niedobór tlenu – tzn., gdy jego stęŜenie w powietrzu nie spada poniŜej 17%. ZagroŜenie 
niedoborem tlenu występuje praktycznie zawsze w ograniczonej przestrzeni: zbiornikach, 
silosach, cysternach, studzienkach itp. 

Sprzęt filtruj ący w postaci filtrów kompletowanych z częściami twarzowymi lub 
półmasek filtrujących jest stosowany przy zanieczyszczeniach powietrza pyłami, dymami lub 
mgłami. 

Sprzęt pochłaniający słuŜy do ochrony dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami 
w postaci par lub gazów. Sprzęt filtro-pochłaniający jest przeznaczony do jednoczesnej 
ochrony przed parami, gazami, pyłami. Podstawą prawidłowego doboru sprzętu ochrony 
układu oddechowego jest rozpoznanie i znajomość zagroŜenia: wielkość stęŜenia danego 
czynnika, toksyczność i czas trwania kontaktu z substancją. Stosowanie środków ochrony 
dróg oddechowych jest wymagane, w szczególności przy pracach: 
−−−− w zbiornikach, silosach, studzienkach, gdzie moŜe wystąpić szkodliwych gaz lub 

niedobór tlenu, 
−−−− w naraŜeniu na wdychania szkodliwych pyłów, gazów, par lub dymu. 

System chroniący przed upadkiem z wysokości składa się z trzech podzespołów: 
−−−− uprzęŜy, którą stanowią szelki bezpieczeństwa, 
−−−− podzespołu amortyzującego (amortyzatory, urządzenia samohamowne, urządzenia 

samozaciskowe), 
−−−− podzespołu kotwiczącego (naczepy linkowe, statywy). 

Szelki bezpieczeństwa są jedynym rodzajem uprzęŜy przeznaczonym do ochrony przed 
upadkiem z wysokości, stosowanej w systemach powstrzymujących spadanie z wysokości. 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe pasy monterskie czy inne uprzęŜe biodrowe, nie posiadające pasów 
barkowych, nie mogą słuŜyć jako sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 
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powstrzymujący spadanie. Osoba pracująca w takim pasie spadając naraŜona jest na uraz 
kręgosłupa jak równieŜ innych części układu kostno-szkieletowego. Pasy monterskie mogą 
być uŜywane w systemach zapobiegających spadaniu np. do pracy w podparciu lub 
ograniczających strefę poruszania się tak, aby nie doszło do upadku z wysokości. 

Podzespół amortyzujący łączy uprzęŜ z punktem kotwiącym i ma za zadanie złagodzenie 
skutków powstrzymywania spadania poprzez minimalizowanie drogi spadania człowieka 
i siły dynamicznej działającej na człowieka podczas hamowania jego ruchu (spadania). 

Podzespół kotwiący łączy podzespół amortyzujący ze stałym punktem w obrębie 
stanowiska pracy. Jako punkty kotwiące mogą być wykorzystane haki, części rusztowań, 
elementy konstrukcyjne budynków. 
 
Metody eliminacji i ograniczania oddziaływania poszczególnych rodzajów 
niebezpiecznych, szkodliwych i uciąŜliwych czynników w środowisku pracy 
 
Hałas słyszalny 

Działania zmierzające do wyeliminowania lub ograniczenia szkodliwego wpływu hałasu 
polegają na wyborze z gamy róŜnych środków zabezpieczeń przeciwhałasowych takich, które 
umoŜliwiają obniŜenie hałasu do wymaganej wielkości. MoŜna wyróŜnić trzy podstawowe 
grupy metod walki z hałasem: 
−−−− techniczne, 
−−−− organizacyjne, 
−−−− ochrony indywidualne. 

Metody techniczne (rys. 21) obejmują bardzo szeroki zakres przedsięwzięć, do których 
zalicza się: 
−−−− redukcja hałasu u źródła jego powstawania, czyli w maszynie lub urządzeniu przez 

odpowiednie zmiany konstrukcyjne lub technologiczne jest najskuteczniejszym 
sposobem ograniczenia hałasu, lecz nie zawsze moŜliwym do zastosowania, 

−−−− tłumienie energii akustycznej przez obudowy i osłony maszyn daje równieŜ dobre 
rezultaty. Zastosowanie obudów dźwiękoizolacyjnych na źródło hałasu umoŜliwia 
zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego o 20–30 dB szczególnie w zakresie 
średnich i wysokich częstotliwości. Aby zwiększyć izolacyjność akustyczną obudowy, 
szczególnie w zakresie niskich częstotliwości, naleŜy maszynę posadowić na 
wibroizolatorach. Izolacyjność akustyczną obudowy zmniejszają otwory wentylacyjne 
(moŜna ją poprawić przez zastosowanie tłumików akustycznych), 

−−−− zastosowanie kabiny dźwiękoizolacyjnej, w której jest usytuowane stanowisko obsługi 
maszyny jest jednym z najbardziej efektywnych działań. Zmniejszenie poziomu ciśnienia 
akustycznego w wyniku zastosowania tego zabezpieczenia zaleŜy od częstotliwości. Dla 
częstotliwości średnich i duŜych moŜe wynosić nawet 20–30 dB, 

−−−− stosowanie ekranów akustycznych wewnątrz hal jest problematyczne z powodu 
rozproszonego charakteru pola akustycznego na większości stanowisk pracy. 
W przypadku, gdy wiadomo, Ŝe znaczna część energii akustycznej dochodzi 
z określonego kierunku, moŜna zastosować ekran akustyczny przy stanowisku pracy (lub 
źródle hałasu) z jednoczesnym wytłumieniem ścian lub stropu pomieszczenia. W wyniku 
zastosowania ekranu akustycznego moŜna uzyskać zmniejszenie poziomu ciśnienia 
akustycznego o 5–15 dB (szczególnie w zakresie duŜych częstotliwości), 

−−−− pokrycie ścian i sufitu pomieszczenia materiałami i ustrojami dźwiękochłonnymi, obniŜa 
hałas w całej hali (w szczególności, gdy w pomieszczeniu jest mało źródeł hałasu, 
a pomieszczenie ma przed wykonaniem tej adaptacji akustycznej małą chłonność 
akustyczną). To rozwiązanie obniŜa hałas na stanowiskach pracy znajdujących się 
w duŜej odległości od źródła hałasu, a prawie wcale nie obniŜa hałasu na stanowisku przy 
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tym źródle. W wyniku zastosowania tego typu zabezpieczeń przeciwhałasowych moŜna 
uzyskać zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego o 3–7 dB (w zakresie średnich 
i wysokich częstotliwości). Jest to jeden z najmniej skutecznych sposobów ograniczenia 
hałasu i często bardzo kosztowny.  

 
Rys. 21. Ilustracja działań technicznych zmierzających do likwidacji hałasu 

 
Do przedsięwzięć organizacyjnych ograniczających naraŜenie pracowników na hałas 

naleŜą: 
−−−− właściwe rozplanowanie zakładu, w tym rozmieszczenie pomieszczeń z wewnętrznymi 

źródłami hałasu i pomieszczeń wymagających ciszy. W miarę potrzeby naleŜy zwiększyć 
izolacyjność akustyczną ścian rozdzielających te pomieszczenia, 

−−−− odsunięcie stanowisk pracy od źródeł hałasu, w tym automatyzacja i mechanizacja 
procesów technologicznych w połączeniu z kabinami dźwiękoizolacyjnymi zdalnego 
sterowania, 

−−−− wydzielenie i grupowanie maszyn, o ile to jest moŜliwe, w oddzielnych pomieszczeniach 
według ich hałaśliwości, 

−−−− stosowanie przerw w pracy i ograniczenie czasu pracy na hałaśliwych stanowiskach.  
Stosowanie ochronników słuchu jest koniecznym, uzupełniającym środkiem tam, gdzie 

naraŜenia na hałas nie moŜna wyeliminować innymi środkami. Ochronniki słuchu muszą być 
udostępnione przez pracodawcę w wystarczającej ilości, a ich typ winien być wybrany przy 
współudziale pracowników, których to dotyczy. Ochronniki słuchu muszą być stosowane 
przez wszystkich pracowników naraŜonych na hałas. Ochronniki słuchu muszą być 
dostosowane do poszczególnego pracownika i jego warunków pracy, z uwzględnieniem jego 
bezpieczeństwa i zdrowia. Mogą być uznane za odpowiednie i wystarczające, jeśli wskutek 
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ich zastosowania ryzyko uszkodzenia słuchu będzie mniejsze niŜ ryzyko wynikające 
z dopuszczalnej ekspozycji na hałas. 

Podstawowym załoŜeniem prawidłowego doboru ochronników słuchu jest 
zagwarantowanie pod ochronnikiem słuchu wartości poziomu dźwięku A niŜszej niŜ wartość 
dopuszczalna. 
 
Drgania mechaniczne (wibracje)  

Ograniczanie naraŜenia pracownika na drgania moŜna osiągnąć przez: 
−−−− likwidację bądź ograniczenie drgań u źródła, 
−−−− tłumienie drgań, 
−−−− izolację źródła drgań, 
−−−− ochronę pracownika. 

Likwidacja bądź ograniczenie drgań u źródła jest najskuteczniejszym sposobem walki 
z wibracjami. Przedsięwzięcia te realizowane są w głownie na etapie projektowania 
i konstrukcji maszyny i urządzeń. ObniŜenie wibroaktywności źródła moŜna uzyskać przez: 
−−−− odpowiedni dobór kształtów i wymiarów współpracujących elementów (w przypadku 

elementów, w których występują uderzenia ciał, naleŜy dąŜyć do zmniejszenia masy 
i prędkości zderzających się ciał), 

−−−− zmniejszenie sił bezwładności występujących na skutek braku wyrównowaŜenia 
elementów maszyn będących w ruchu obrotowym, 

−−−− zmniejszenie nierównomierności ruchu obrotowego, 
−−−− stosowanie specjalnych łoŜysk i materiałów z tworzyw sztucznych o zredukowanej 

wibroaktywności, 
−−−− odpowiednia eksploatacja maszyn i urządzeń, odpowiednie smarowanie, 
−−−− eliminacja zanieczyszczeń w pomieszczeniu, 
−−−− zmniejszenie amplitudy drgań elementów przez zmianę takich parametrów układu, jak: 

masa, sztywność, tłumienie bądź przez dołączenie dodatkowego układu mechanicznego, 
zwanego eliminatorem drgań. 

Tłumienie drgań polega na rozproszeniu energii mechanicznej drgającego przedmiotu. 
W praktyce, rozpraszanie energii mechanicznej w układach technicznych uzyskuje się przez 
pokrycie elementów drgających warstwami tłumiącymi lub przez stosowanie elementów 
wielowarstwowych, co prowadzi do: 
−−−− zmniejszenia amplitudy przemieszczeń drgań, 
−−−− szybkiego zanikania drgań, 
−−−− wytłumienia fal rozchodzących się w elementach spręŜystych. 
 Jeśli wymienione metody ograniczania emisji źródła drgań, są niemoŜliwe do realizacji 
bądź niewystarczające, jedynym rozwiązaniem staje się izolacja źródła drgań od podłoŜa 
i ludzi. Polega ona na ograniczeniu transmisji drgań od podłoŜa przez wstawienie między 
źródło drgań a podłoŜe odpowiednich materiałów wibroizolacyjnych. 

Jako elementy układów wibroizolacyjnych stosuje się róŜne materiały spręŜyste, np.: 
−−−− spręŜyny stalowe – do wibroizolacji maszyn, w których częstotliwość wymuszenia drgań 

wynosi od 2,5 do 25 Hz, 
−−−− elementy gumowe do wibroizolacji maszyn, w których częstotliwość wymuszenia drgań 

jest większa od 15 Hz, nie stosuje się elementów gumowych w temperaturach poniŜej 
0ºC i powyŜej 60ºC, 

−−−− spręŜyny pneumatyczne, 
−−−− korek do izolacji maszyn wirnikowych wysokoobrotowych. 

Wibroizolacja maszyny będzie najskuteczniejsza, jeŜeli punkty zamocowania 
wibroizolatorów będą umieszczone w jednej płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez 
środek cięŜkości układu. 
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Jednym ze sposobów ochrony pracownika jest skrócenie czasu naraŜenia na drgania. 
Warunkiem skuteczności tej metody jest nie przekraczanie dziennej ekspozycji pracownika. 

Z uwagi na udział zimna i wilgoci w przebiegu choroby wibracyjnej na uchwyty maszyn 
i narzędzi powinny być zakładane materiały termoizolacyjne. Ponadto naleŜy przestrzegać 
zaleceń minimalizujących siłę zacisku dłoni pracownika na drgającym narzędziu przy 
miejscowym oddziaływaniu drgań.  

Pomieszczenia przeznaczone do pracy z urządzeniami emitującymi drgania powinny być 
ogrzewane do temperatury 16ºC przy wilgotności względnej 40–50%. Przy prowadzeniu 
robót na wolnym powietrzu naleŜy zapewnić pracownikom pomieszczenie o temperaturze 
22ºC do okresowego ogrzewania się. Zaleca się stosowanie rękawic chroniących przed 
chłodem i wilgocią. 

Indywidualne ochrony wibroizolacyjne są środkiem ostatecznym i mogą być stosowane, 
gdy wszystkie inne metody zapobiegania naraŜeniu pracownika na wibracje zostały 
wyczerpane. Na rynku dostępne są rękawice antywibracyjne, jednak niska skuteczność 
tłumienia i niewygoda w stosowaniu nie zachęcają do ich uŜytkowania. 

Ochrona pracowników przed szkodliwym wpływem hałasu i drgań w środowisku pracy 
jest prawnym obowiązkiem pracodawcy. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określa 
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z naraŜeniem na hałas lub drgania 
mechaniczne (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r). 

Zgodnie z tym przepisem, w sytuacji osiągnięcia lub przekroczenia w środowisku pracy 
przez wielkości charakteryzujące: hałas – wartości NDN, drgania mechaniczne – wartości 
progów działania, pracodawca sporządza i wprowadza w Ŝycie program działań 
organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia naraŜenia na hałas lub drgania 
mechaniczne oraz dostosowuje te działania do potrzeb pracowników naleŜących do grup 
szczególnego ryzyka. 

Program ten, powinien uwzględniać w szczególności działania polegające na: 
1) unikaniu procesów lub metod pracy powodujących naraŜenie na hałas lub drgania 

mechaniczne i zastępowaniu ich innymi, stwarzającymi mniejsze naraŜenia, 
2) dobieraniu środków pracy przeznaczonych do wykonywania określonej pracy, właściwie 

zaprojektowanych pod względem ergonomicznym, o moŜliwie najniŜszym poziomie 
emisji hałasu lub drgań mechanicznych, 

3) ograniczaniu naraŜenia na hałas lub drgania mechaniczne środkami technicznymi: 
a) w przypadku hałasu przez stosowanie obudów dźwiękoizolacyjnych, kabin 

dźwiękoszczelnych, tłumików, ekranów, materiałów dźwiękochłonnych oraz 
układów izolujących i tłumiących dźwięki materiałowe, 

b) w przypadku drgań mechanicznych przez stosowanie materiałów, elementów 
i układów izolujących i tłumiących drgania, w tym amortyzowanych siedzisk, 
uchwytów i rękawic antywibracyjnych, 

4) projektowaniu miejsc pracy i rozmieszczaniu stanowisk pracy w sposób umoŜliwiający 
izolację od źródeł hałasu lub drgań mechanicznych oraz ograniczający jednoczesne 
oddziaływanie wielu źródeł na pracownika, 

5) konserwowaniu środków pracy, obiektów budowlanych, urządzeń i układów izolujących 
i tłumiących hałas lub drgania mechaniczne oraz innych środków ochrony zbiorowej, 

6) informowaniu i szkoleniu pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego 
posługiwania się środkami pracy, 

7) ograniczaniu czasu i poziomu naraŜenia oraz liczby osób naraŜonych na hałas lub drgania 
mechaniczne przez właściwą organizację pracy, w szczególności stosowanie skróconego 
czasu lub przerw w pracy i rotacji na stanowiskach pracy. 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

48

W przypadku, gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego 
z naraŜenia na hałas nie jest moŜliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji 
pracy, pracodawca: 
1) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu, jeŜeli wielkości charakteryzujące hałas 

w środowisku pracy przekraczają wartości progów działania, 
2) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzoruje prawidłowość ich 

stosowania, jeŜeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy osiągają lub 
przekraczają wartości NDN. 
Pracodawca oznacza znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości 

charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości NDN, oraz wydziela strefy 
z takimi miejscami i ogranicza do nich dostęp, jeŜeli jest to technicznie wykonalne i ryzyko 
wynikające z naraŜenia na hałas uzasadnia takie wydzielenie. 

W przypadku, gdy wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne przekraczają 
wartości progów działania oraz występuje konieczność ochrony przed zimnem i wilgocią, 
pracodawca zapewnienia pracownikom naraŜonym na działanie drgań ogólnych odzieŜ 
ochronną, a pracownikom naraŜonym na działanie drgań miejscowych – rękawice ochronne. 
 
Hałas infradźwiękowy 

Do głównych kierunków ograniczenia hałasu infradźwiękowego naleŜy: 
−−−− stosowanie tłumików akustycznych refleksyjnych (głównie komorowych 

i rezonatorowych),  
−−−− właściwe fundamentowanie maszyn, kabin, urządzeń (stosowanie dylatacji),  
−−−− usztywnienie konstrukcji ścian w przypadku wystąpienia rezonansów, 
−−−− wprowadzenie przegród w pomieszczeniu, gdzie występują fale stojące,  
−−−− stosowanie cięŜkich kabin, obudów,  
−−−− stosowanie aktywnych metod redukcji hałasu.  

Najbardziej skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem infradźwięków stanowi, 
zatem zwalczanie ich u źródła powstania.  

Pulsację ciśnienia w układach dolotowych i wylotowych maszyn przepływowych 
(spręŜarek, dmuchaw, wentylatorów i silników spalinowych) moŜna stłumić za pomocą 
specjalnie skonstruowanych tłumików akustycznych. Powinny to być tłumiki refleksyjne, 
działające na zasadzie odbicia, interferencji i kompensacji fal akustycznych, np. komorowych 
i rezonatorowych. 

Stosowanie tłumików w układach dolotowych maszyn przepływowych naleŜy łączyć 
z właściwym fundamentowaniem tych maszyn, z uwzględnieniem dylatacji i izolowania od 
konstrukcji budynku. 

W przypadku wystąpienia drgań rezonansowych elementów konstrukcji budynku, 
wywołanych falą infradźwiękową, moŜna zastosować usztywnienie tej konstrukcji. 

Likwidacja rezonansów pomieszczeń ma szczególne znaczenie w przypadku kabin 
obsługi maszyn i urządzeń. Drganiom rezonansowym pomieszczeń moŜna zapobiec przez 
zmianę ich geometrii. W większych pomieszczeniach i obiektach (np. kotłach 
energetycznych) w celu uniknięcia fal stojących moŜna wprowadzić odpowiednie przegrody. 
Kabiny obsługi i inne pomieszczenia chronione przed hałasem infradźwiękowym powinny 
być wydzielone z pomieszczeń, w których usytuowane są źródła hałasu (np. spręŜarki, kotły 
energetyczne, wentylatory). Powinny one mieć ścianki o duŜej izolacyjności akustycznej 
(najlepiej betonowe lub murowane), bowiem lekkie ścianki z metalu i drewna praktycznie nie 
stanowią Ŝadnej przeszkody dla fali infradźwiękowej. Kabiny obsługi powinny być ponadto 
oddzielone szczeliną dylatacyjną i wibroizolowane od konstrukcji urządzeń i konstrukcji 
budynku. 
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Hałas ultradźwiękowy 
Szkodliwe działanie hałasu ultradźwiękowego ograniczane jest następującymi metodami: 

−−−− wprowadzanie racjonalnego systemu pracy przez podejmowanie róŜnego rodzaju 
przedsięwzięć organizacyjnych,  

−−−− minimalizowanie wyemitowanego hałasu ultradźwiękowego na drodze źródło – 
człowiek,  

−−−− stosowanie środków ochrony osobistej,  
−−−− sprawowanie kontroli i opieki lekarskiej nad pracownikami,  
−−−− automatyzacja i zdalne sterowanie procesami technologicznymi.  

Przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym to przede wszystkim: 
−−−− organizowanie pracy brygadowej, ze zmianami przy wykonywaniu specjalnie 

uciąŜliwych czynności przy urządzeniach ultradźwiękowych, 
−−−− skracanie do minimum czasu pracy na jednej zmianie w zasięgu pól ultradźwiękowych,  
−−−− skracanie czasu trwania procesu ultradźwiękowego,  
−−−− stosowanie przerw w pracy,  
−−−− wydzielanie specjalnych pomieszczeń do odpoczynku,  
−−−− eksploatowanie urządzeń ultradźwiękowych na drugiej i trzeciej zmianie, aby w ten 

sposób moŜliwie mniejsza liczba osób znajdujących się w pomieszczeniu była naraŜona 
na szkodliwe działanie ultradźwięków,  

−−−− grupowanie urządzeń ultradźwiękowych w celu zmniejszenia zasięgu pola 
ultradźwiękowego,  

−−−− oznakowanie przestrzeni z poziomami ultradźwięków powyŜej dopuszczalnych 
specjalnymi tablicami ostrzegawczym. 
ObniŜanie poziomu hałasu na drodze źródło – człowiek polega na stworzeniu jak 

największej liczby przeszkód dla rozchodzących się fal ultradźwiękowych. Cel ten jest 
realizowany przez stosowanie obudów zamkniętych lub częściowych dla źródeł hałasu, 
a takŜe ekranów z materiałów charakteryzujących się dobrą izolacyjnością akustyczną 
i dobrymi właściwościami pochłaniającymi, stawianych między źródłem a człowiekiem. 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej w przypadku zagroŜenia hałasem 
ultradźwiękowym ma za zadanie chronienie całej powierzchni ciała. JednakŜe szczególnie 
waŜne jest chronienie głowy ze względu na moŜliwość uszkodzeń nie tylko narządu słuchu, 
ale takŜe tkanki mózgowej i oczu. Dlatego teŜ zalecane jest stosowanie wkładek dousznych 
lub nauszników przeciwhałasowych, hełmów ochronnych, a nawet ochron w postaci przyłbic 
zaopatrzonych w przezroczyste ekrany (np. ze szkła lub pleksiglasu) osłaniających całą twarz. 

Profilaktyka lekarska ma przede wszystkim na celu eliminowanie przy zatrudnianiu na 
stanowiska operatorów urządzeń ultradźwiękowych osób, których stan czynnościowy 
organizmu odbiega od normy, gdyŜ odchylenia te pod wpływem działania hałasu 
ultradźwiękowego mogą ulegać pogłębieniu oraz prowadzenie badań okresowych w stosunku 
do osób juŜ pracujących w zasięgu pól ultradźwiękowych celem kontroli ich stanu zdrowia.  

Skutecznym sposobem ograniczania zagroŜeń hałasem ultradźwiękowym jest takŜe coraz 
częściej stosowane w praktyce zdalne sterowanie procesami technologicznymi.  
 
Mikroklimat  gorący  

W celu ochrony przed wpływem mikroklimatu gorącego powinny być realizowane 
następujące przedsięwzięcia: 
1. Zabezpieczenie w odniesieniu do przegród nieprzezroczystych (ściany, dachy): 

− zwiększenie współczynnika odbicia promieniowania słonecznego przegród: bielenie 
wapnem, malowanie farbą aluminiową, pokrywanie arkuszami blachy aluminiowej 
lub z miedzi,  
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− zwiększenie wskaźnika wymiany ciepła na zewnętrz przegród, zraszanie wodą 
zewnętrznej strony nieprzezroczystej przegrody, 

− zwiększenie oporności termicznej przegród; okładanie materiałami izolacyjnymi,  
− zwiększenie bezwładności cieplnej przegrody; okładanie materiałami o duŜej 

pojemności cieplnej i masie właściwej,  
− stosowanie podwieszonych sufitów z wiązaniem dachowym wentylowanym. 

2. Zabezpieczenie w odniesieniu do przegród oszklonych: 
−−−− przegrody odpowiednio orientowane w technicznej koncepcji zakładu: naleŜy 

wybierać raczej wystawę północną, w przypadku oświetlenia bocznego korzystna 
jest równieŜ wystawa południowa: moŜliwe zabezpieczenie przez poziomy daszek,  

−−−− mocowanie Ŝaluzji: Ŝaluzje umieszczane na zewnątrz budynku są blisko dwukrotnie 
bardziej skuteczne niŜ zawieszane wewnątrz,  

−−−− zwiększenie współczynnika odbicia szyb: szyby podwójne z metaliczną warstewkę 
(złoto miedź),  

−−−− pochłanianie promieniowania wewnątrz szyb i kierowanie w części z powrotem na 
zewnątrz szyby: szyby malowane, zawierające tlenki metali, powłoki plastikowe 
malowane i przyklejane do przegród szklanych. 

3. Eliminacja naraŜenia:  
−−−− instalowanie wyposaŜenia o wysokiej temperaturze na zewnątrz budynków lub 

w pomieszczeniach, gdzie nie przebywają ludzie,  
−−−− zastępowanie urządzeń będących źródłem ciepła innymi wydzielającymi mniej 

energii (np. palnik zastępuje się techniką grzania indukcyjnego),  
−−−− pełna automatyzacja stanowiska pracy. 

4. Poziom aktywności i reŜim czasu pracy oraz odpoczynku: 
−−−− częściowa aklimatyzacja stanowisk pracy,  
−−−− koncepcja ergonomiczna stanowisk pracy,  
−−−− zmniejszanie czasu naraŜenia na działanie ciepła: tworzenie brygad, zmianowość 

zwłaszcza w okresie upałów,  
−−−− zwiększenie czasu odpoczynku w kabinie klimatyzowanej. 

5. Wymiana ciepła przez promieniowanie: 
−−−− zmniejszenie widzialnych powierzchni gorących: rozmieszczenie maszyn 

w odstępach, przegradzanie,  
−−−− izolowanie maszyn i urządzeń wydzielających ciepło,  
−−−− umieszczanie maszyn w skrzyniach i usuwanie gorącego powietrza przez konwekcję 

naturalną lub wymuszoną (moŜliwość odzyskania energii),  
−−−− stosowanie ekranów odblaskowych stanowiących powierzchnie wypolerowane 

i odbijające, 
−−−− zmniejszenie widzialnych powierzchni gorących: rozmieszczenie maszyn 

w odstępach, przegradzanie,  
−−−− izolowanie maszyn i urządzeń wydzielających ciepło,  
−−−− umieszczanie maszyn w skrzyniach i usuwanie gorącego powietrza przez konwekcję 

naturalną lub wymuszoną (moŜliwość odzyskania energii).  
6. Wymiana ciepła na drodze konwekcji: 

−−−− izolacja maszyn i urządzeń wydzielających ciepło,  
−−−− zamykanie maszyn w skrzyniach i wydalanie gorącego powietrza przez konwekcję 

naturalną lub wymuszoną (moŜliwość odzysku ciepła),  
−−−− kondycjonowanie powietrza wewnątrz pomieszczeń (regulacja temperatury 

i wilgotności); na ogół niemoŜliwa lub trudna w pomieszczeniach zbyt duŜych albo 
otwartych,  

−−−− odświeŜanie powietrza (baterie suche lub wilgotne pompy cieplne),  
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−−−− usprawnienie wentylacji,  
−−−− stosowanie odzieŜy ochronnej wentylowanej i schładzanej w warunkach 

krańcowych. 
7. Wymiana ciepła na drodze parowania potu: 

−−−− eliminacja przecieków pary,  
−−−− zasysanie pary u źródła,  
−−−− kondycjonowanie powietrza i usprawnianie wentylacji,  
−−−− stosowanie odzieŜy ochronnej wentylowanej i schładzanej w krańcowych 

warunkach. 
 
Mikroklimat zimny 

W celu ochrony osób pracujących przed wpływem mikroklimatu zimnego naleŜy wdraŜać 
następujące przedsięwzięcia: 
−−−− pracownicy zatrudnieni w zimnym mikroklimacie powinni stosować odpowiednią odzieŜ 

ciepłochronną, aby wewnętrzna temperatura ciała nie ulegała obniŜeniu poniŜej 36ºC, 
−−−− w temperaturze powietrza poniŜej 4ºC stosować odpowiednią odzieŜ ciepłochronną, 
−−−− gdy temperatura powietrza spada poniŜej -1ºC uŜywać rękawic w celu ochrony rąk przed 

odmroŜeniem i zachowania ich sprawności czynnościowej, albo metalowe uchwyty 
narzędzi i urządzenia sterownicze powinny być pokryte materiałem termoizolacyjnym, 

−−−− maszyny i urządzenia powinny być tak zaprojektowane, aby ich obsługa mogła się 
odbywać bez zdejmowania rękawic,  

−−−− siedziska metalowe powinny być pokryte materiałem termoizolacyjnym,  
−−−− pracownicy, którzy mają kontakt z łatwo parującymi płynami (benzyna, płyny czyszczące 

i inne) w temperaturze poniŜej 4ºC powinni unikać zawilgocenia rękawic i odzieŜy, aby 
nie spowodować dodatkowego chłodzenia przez ich parowanie, 

−−−− jeśli praca wykonywana jest w sposób ciągły w temperaturze –7ºC lub niŜszej, naleŜy 
pracownikom zapewnić ogrzane pomieszczenia w pobliŜu miejsca pracy. 

 
Promieniowanie widzialne  

Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy jest czynnikiem mającym istotny wpływ na 
wydajność i jakość pracy oraz zdrowie pracowników. Najkorzystniejszym dla wzroku jest 
światło naturalne, słoneczne o barwie zbliŜonej do koloru jasnoŜółtego. Przy braku 
odpowiedniego światła naturalnego stosuje się oświetlenie elektryczne – ogólne pomieszczeń 
pracy i miejscowe stanowisk pracy lub złoŜone czyli ogólne i miejscowe jednocześnie. 
Podstawowymi parametrami określającymi prawidłowość oświetlenia jest natęŜenie 
i równomierność. Szczególnie niekorzystnie oddziałuje na wzrok efekt tzw. olśnienia 
świetlnego, czyli krótkotrwałego błysku o bardzo duŜym natęŜeniu. 
 
Promieniowanie podczerwone (cieplne)  

Ograniczanie wpływu promieniowania podczerwonego: 
− stosowanie izolacji termicznej urządzeń, 
− stosowanie przenośnych ekranów osłaniających pracowników, 
− wentylacja osłabiająca skutki promieniowania, 
− stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
 
Promieniowaniem ultrafioletowym (nadfioletowym)  

Ograniczanie szkodliwego wpływu promieniowania ultrafioletowego polega w głównej 
mierze na stosowaniu stałych i przenośnych ścianek i parawanów, pomalowanych farbą 
pochłaniającą promieniowanie, a takŜe środków ochrony indywidualnej: okulary i gogle 
ochronne, półsłony i osłony twarzy, przyłbice, tarcze. 
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Promieniowaniem elektromagnetyczne  
W zasięgu źródeł pół elektromagnetycznych powinny być wyznaczone i oznakowane, 

zgodnie z Polską Normą, strefy występowania silnych pół elektromagnetycznych: strefa 
niebezpieczna, zagroŜenia, pośrednia, bezpieczna. Metody techniczne ochrony przed 
promieniowaniem to ekranowanie źródeł za pomocą siatek lub blach. Organizacyjne metody 
unikanie przebywania w strefach ochronnych i prawidłowe rozmieszczanie urządzeń 
emitujących promieniowanie. 

 
Pyły 

Eliminację lub ograniczanie naraŜenia pracownika na pyły moŜna osiągnąć poprzez  
(rys. 22): 
−−−− takie usytuowanie stanowisk pracy i maszyn, aby pył nie przedostawał się na inne 

stanowiska pracy, 
−−−− zastosowanie rozwiązań uniemoŜliwiających przedostawanie się pyłu do innych 

pomieszczeń pracy, 
−−−− zastosowanie pokryć ochronnych uniemoŜliwiających adsorpcję i gromadzenie się pyłu 

na ścianach, sufitach i innych elementach, 
−−−− zabezpieczenie obiektów i urządzeń przed gromadzeniem się ładunków 

elektrostatycznych, 
−−−− zastosowanie materiałów nie powodujących iskrzenia się od podłóg w pomieszczeniach, 

w których występują media wybuchowe, 
−−−− zhermetyzowanie urządzeń i ich części, z których mogą wydostawać się pyły, 
−−−− zastosowanie wyciągów miejscowych przy urządzeniach, z których mogą wydostawać 

się pyły, 
−−−− stosowanie mokrych procesów technologicznych, 
−−−− stosowanie odpowiedniej wentylacji ogólnej, 
−−−− zapewnianie w pomieszczeniach, gdzie wydzielają się pyły, niewielkiego podciśnienia, 

aby ograniczyć przedostawanie się pyłu do sąsiednich pomieszczeń, 
−−−− skracanie czasu naraŜenia pracowników, 
−−−− zakaz spoŜywania i przechowywania posiłków na stanowiskach pracy. 
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Rys. 22. Sposoby rozwiązywania wentylacji stanowiskowej: a) instalacja wywiewna z odpylaniem, b) wadliwie 

usytuowany odciąg z okapem, c) i d) skierowanie zanieczyszczeń powietrza poza strefę zasięgu 
człowieka, e) hermetyzacja szlifierki tarczowej; 1 – maszyna (źródło zanieczyszczeń), 2 – przewód 
odprowadzający zanieczyszczenia, 3 – kolektor, 4 – urządzenie odpylające (np. cyklon),  
5 – wentylator promieniowy, 6 – silnik elektryczny, 7 – pojemnik na pyły [1] 

 
Zadaniem urządzeń wentylacyjnych jest ciągła lub okresowa wymiana powietrza 

w pomieszczeniach, w których w wyniku stosowanych procesów technologicznych 
wydzielają się szkodliwe gazy, pary lub pyły, a takŜe, gdy maszyny i urządzenia są źródłem 
promieniowania cieplnego. Urządzenia wentylacyjne przyczyniają się do poprawy stanu 
i składu powietrza w pomieszczeniu, a zwłaszcza eliminacji zanieczyszczeń, regulacji 
wilgotności i temperatury. 

Niezbędna wymiana powietrza w pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się 
substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna zapewnić czystość powietrza co najmniej 
w granicach nie przekraczających najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń tych substancji (NDS). 
W zaleŜności od czynnika wywołującego ruch powietrza wentylację moŜna podzielić 
naturalną i mechaniczną. 
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Wentylacja mechaniczna jest zorganizowanym ruchem powietrza wywołanym przez 
urządzenia mechaniczne. ZaleŜnie od usytuowania elementów nawiewnych i wywiewnych 
rozróŜnia się dwa rodzaje wentylacji mechanicznej ogólną i miejscową. 

Wentylacja miejscowa wywiewna usuwa zanieczyszczenia z miejsca powstawania, nie 
dopuszczając do ich rozprzestrzeniania. Powinna być stosowana w przypadku, gdy istnieją 
w pomieszczeniach skupione źródła ciepła, wilgoci lub zanieczyszczeń, albo wtedy, gdy 
przebywanie ludzi ogranicza się tylko do określonych części pomieszczenia. Wentylacja 
miejscowa jest zazwyczaj uzupełnieniem wentylacji ogólnej. 

KaŜde stanowisko pracy, na którym emitowane są pyły na poziome przekraczającym 
najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia, naleŜy wyposaŜyć w wentylację miejscową. Instalacja 
odciągu miejscowego składa się z następujących elementów: 
−−−− zasysających powietrze (obudowy, ssawki, okapy), 
−−−− przewodów, 
−−−− wentylatora, 
−−−− oczyszczających (odpylaczy, filtrów). 

Zasadniczym elementem instalacji miejscowym są wloty powietrza wychwytujące 
wydzielane zanieczyszczenia stałe lub gazowe. Do elementów tych naleŜą: obudowy, ssawki 
lub okapy. 

Największą skuteczność w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na całe 
pomieszczenia moŜna osiągnąć obudowując hermetycznie rejon emisji zanieczyszczeń. Gdy 
nie jest to moŜliwe, stosuje się obudowy częściowe, okapy lub ssawki. Wszędzie, gdzie 
występuje emisja par lub gazów lŜejszych od powietrza oraz procesów gorących, stosuje się 
okapy. Okapy powinny być tak usytuowane, aby szkodliwe zanieczyszczenia nie przepływały 
przez strefę oddychania pracownika, Ssawki wentylacyjne powinny być ulokowane moŜliwie 
blisko miejsca emisji zanieczyszczeń, gdyŜ otwory zasysające charakteryzują się bardzo małą 
strefą skutecznego działania.  
Środkami ochrony indywidualnej są maski i półmaski filtrujące. SłuŜą one do 

ograniczenia naraŜenia pracownika na działanie pyłu w przypadku, gdy mimo zastosowanych 
metod technicznych poziom stęŜenia pyłu na stanowisku pracy przekracza dopuszczalne 
normatywy. WyróŜnia się: 
P 1 – półmaski lub filtry przeznaczone do ochrony przed pyłami, dla których NDS > 2 mg/m3, 

z wyłączeniem pyłów azbestu. Stosuje się przy stęŜeniu cząstek fazy rozproszonej nie 
większym niŜ 4.NDS. 

P 2 – półmaski lub filtry chroniące przed pyłami, dymami, dla których NDS > 0,05 mg/m3. 
Stosuje się przy stęŜeniu cząstek fazy rozproszonej nie większym niŜ 30.NDS. 

P 3 – półmaski lub filtry przeznaczone do ochrony przed pyłami, dymami oraz mgłami, dla 
których NDS > 0,05 mg/m3. Stosuje się przy stęŜeniu cząstek fazy rozproszonej nie 
większym niŜ 30.NDS. 

Zasady uŜywania pólmasek: 
− półmasek nie naleŜy uŜywać w przypadku, gdy stęŜenie zanieczyszczeń stanowi 

bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia, 
− półmaskę naleŜy wymienić, jeŜeli zostanie uszkodzona lub jeśli opory oddychania staną 

się nadmierne, 
− półmasek nie mogą stosować osoby noszące brodę lub inny zarost, 
− półmasek nie naleŜy uŜywać, gdy stęŜenie tlenu jest mniejsze niŜ 17%. 
 
Szkodliwe czynniki chemiczne 

Ograniczenie wpływu czynników chemicznych uzyskuje się przez: 
− zastępowanie substancji toksycznych preparatami o mniejszej toksyczności, 
− hermetyzację procesów technologicznych, 
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− ograniczanie substancji lotnych, 
− stosowanie wentylacji pomieszczeń, 
− stosowanie miejscowych odciągów, 
− izolowanie pracownika w szczelnych kabinach, 
− stosowanie środków ochrony indywidualnej: odzieŜy ochronnej (rękawic, 

kombinezonów), ochron dróg oddechowych. 
 
Szkodliwe czynniki biologiczne  

Aby uchronić się przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi naleŜy: 
− zapobiegać rozwojowi i niszczyć drobnoustroje, 
− przechowywać surowce roślinne w odpowiednich warunkach (niska temperatura 

i wilgotność oraz dostęp powietrza) aby nie dopuścić do rozwoju drobnoustrojów, 
− stosować wentylację pomieszczeń inwentarskich (redukować zapylenie), 
− dbać o czystość pomieszczeń i higienę osobistą, 
− stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe. 
 
Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy 

W celu informowania osób uczestniczących w procesie pracy o zagroŜeniach stosowane 
są znaki i barwy bezpieczeństwa (tabele 12, 13, 14). Znaki bezpieczeństwa powinny być 
umieszczone odpowiednio do linii wzroku – w miejscu lub w najbliŜszym otoczeniu 
określonego zagroŜenia, a w przypadku ogólnego zagroŜenia – przy wejściu na teren, na 
którym występuje zagroŜenie. Miejsce, w którym znajdują się znaki bezpieczeństwa, powinno 
być dobrze oświetlone, łatwo dostępne i widoczne. W przypadku, gdy znaki znajdują się 
w miejscu o niedostatecznym poziomie oświetlenia dziennego, miejsce to powinno być 
oświetlone światłem elektrycznym albo powinny być zastosowane znaki wykonane 
z materiału posiadającego zdolność emisji światła po usunięciu źródła wzbudzającego lub 
pokryte takim materiałem. Znak bezpieczeństwa powinien być usunięty, gdy przestanie 
istnieć zagroŜenie, którego on dotyczy. Według Polskiej Normy, znaki zostały podzielone na 
cztery grupy: 
− znaki zakazu, 
− znaki nakazu, 
− znaki ostrzegawcze, 
− znaki informacyjne. 

Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny być 
stosowane jako znaki stałe. 
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Tabela 12. Wybrane znaki z grupy znaków informacyjnych [www.ebhp.pl] 

  Pierwsza pomoc 

 

Telefon awaryjny 

 

Apteczka pierwszej pomocy 

 

Punkt opatrunkowy 

 
 
Tabela 13. Wybrane znaki z grupy znaków zakazu i nakazu [www.ebhp.pl] 

NieupowaŜnionym wstęp 
wzbroniony 

 

Zakaz uruchamiania maszyny 
(urządzenia) 

 

Nie dotykać 

 

Zakaz uŜywania telefonów 
komórkowych 

 

Nakaz stosowania ochrony oczu 
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Nakaz stosowania ochrony głowy 

 

Nakaz stosowania ochrony słuchu 

 

Nakaz stosowania ochrony twarzy 

 
 
Tabela 14. Wybrane znaki z grupy znaków ostrzegawczych [www.ebhp.pl/] 

OstrzeŜenie przed 
niebezpieczeństwem zatrucia 
substancjami toksycznymi 

 

OstrzeŜenie przed substancjami 
radioaktywnymi 

i promieniowaniem jonizującym 

 

OstrzeŜenie przed promieniami 
laserowymi 

 

OstrzeŜenie przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym 

 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 

1. Jakie wyróŜnia się metody ograniczania wpływu hałasu?  
2. Jakie są techniczne sposoby ograniczania wpływu hałasu? 
3. Jakie znasz środki ochrony indywidualnej przed hałasem? 
4. Jakie środki ochrony oczu i twarzy elektrycznym? 
5. Z jakich zespołów składa się komplet środków ochrony indywidualnej przed upadkiem 

z wysokości?  
6. Jakie czynniki niebezpieczne występują przy obsłudze maszyn? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ, jakiego rodzaju rozwiązania zastosowano w celu ograniczenia wpływu hałasu na 
pracowników przedstawionych na rysunku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować Materiał nauczania 4.3.1 poradnika, 
2) dokonać analizy warunków pracy obydwu pracowników przed zastosowaniem środków 

ograniczających wpływ hałasu, 
3) określić rodzaj zastosowanych rozwiązań ograniczających wpływu hałasu, 
4) zaprezentować wyniki swojej pracy przed nauczycielem i kolegami i uzasadnić 

zastosowane rozwiązania. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− karta ćwiczeń, 
−−−− film „Hałas”. 

 
Ćwiczenie 2 

Dobierz środki ochrony indywidualnej, w jakie naleŜy wyposaŜyć spawacza 
wykonującego spawanie elektryczne przestrzennej konstrukcji stalowej budynku na 
wysokości 12 m.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować Materiał nauczania 4.3.1 poradnika, 
2) zidentyfikować zagroŜenia na określonym w ćwiczeniu stanowisku pracy, 
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3) wyszukać w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy załącznik dotyczący 
szczegółowych zasad stosowania środków ochrony indywidualnej, 

4) dobrać z załącznika do rozporządzenia środki ochrony indywidualnej adekwatne do 
zagroŜeń na analizowanym stanowisku, 

5) zaznaczyć w tabeli, jakie zagroŜone części ciała musza być chronione przy 
zidentyfikowanych zagroŜeniach na określonym w ćwiczeniu stanowisku pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy:  

−−−− karta ćwiczeń, 
−−−− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
−−−− film „Strój ochronny”. 
 
Ćwiczenie 3 

Dokonaj podziału stanowisk pracy w zakładzie stolarskim produkującym stoły i krzesła 
z litego drewna dębowego na wydziale obrabiarek do drewna, pod kątem występowania 
charakterystycznych zagroŜeń. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić rodzaje obrabiarek stanowiących wyposaŜenie wydziału, 
2) przedstawić swoje ustalenia na forum grupy, 
3) ustalić wspólnie z nauczycielem i kolegami wyposaŜenie wydziału, 
4) zidentyfikować zagroŜenia na poszczególnych stanowiskach, 
5) wypełnić tabelę. 
 
Tabela do ćwiczenia 3 

ZagroŜenia Stanowiska pracy, na których stwierdzono dane zagroŜenie 
  
  
  
  
  
  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
−−−− karta ćwiczeń, 
−−−− film „ZagroŜenia wypadkowe i zawodowe w zakładzie obróbki drewna”. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić ogólne metody eliminacji i ograniczania oddziaływania 

niebezpiecznych, szkodliwych i uciąŜliwych czynników 
w środowisku pracy? � � 

2) dokonać klasyfikacji środków ochrony indywidualnej ze względu na 
ich przeznaczenie? � � 

3) scharakteryzować metody eliminacji i ograniczania hałasu? � � 
4) scharakteryzować metody eliminacji i ograniczania drgań 

mechanicznych? � � 
5) określić metody ograniczania wpływu mikroklimatu gorącego? � � 
6) określić metody ograniczania wpływu mikroklimatu zimnego? � � 
7) scharakteryzować metody eliminacji i ograniczania pyłów? � � 
8) scharakteryzować metody eliminacji i ograniczania szkodliwych 

czynników chemicznych? � � 
9) scharakteryzować metody eliminacji i ograniczania szkodliwych 

czynników biologicznych? � � 
10) rozróŜnić znaki bezpieczeństwa i higieny pracy? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań testowych. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości 

odpowiedzi. Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 35 minut. 

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Barwa Ŝółta stosowana w znakach informacyjno-ostrzegawczych według kodu  

4- kolorowego oznacza 
a) stan bezpieczeństwa. 
b) ostrzeŜenie przed niebezpieczeństwem. 
c) nakaz. 
d) zatrzymanie, zakaz. 

 
2. Ilość energii potrzebna do wykonania czynności w jednostce czasu to 

a) wydatek psychiczny. 
b) wydolność fizyczna. 
c) wydatek energetyczny. 
d) wentylacja płuc. 

 
3. Podstawowa przemiana energii organizmu człowieka to ilość energii zuŜywana na 

a) podtrzymywanie procesów Ŝyciowych. 
b) podstawowe czynności związane z pracą. 
c) podstawową odnowę energii. 
d) podtrzymywanie postawy statycznej. 

 
4. Wskaźnikiem cięŜkości pracy fizycznej jest 

a) przemiana podstawowa energii. 
b) wydatek energetyczny. 
c) siła oporu pracy. 
d) miernik energetyczny. 

 
5. Określanie wydatku energetycznego metodą Lehmanna polega na 

a) analizie zuŜycia tlenu. 
b) odczytaniu z tabel wartości wydatku energetycznego. 
c) pomiarze ilości wydychanego dwutlenku węgla. 
d) pomiarze tętna. 
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6. Miejsca w przestrzennej strukturze stanowiska pracy, z którymi operator wchodzi 
w kontakt dotykowy, np. elementy sterownicze, narzędzia nazywa się w ergonomii 
a) ergostycznikami. 
b) punktami kontaktowymi. 
c) zwornicami. 
d) punktami manualnymi. 

 
7. Dane antropometryczne, które stanowią podstawowe kryteria ergonomiczne, podawane są 

zwykle w układzie 
a) ergonomicznym. 
b) miarodajnym. 
c) miar centymetrowych. 
d) miar centylowych. 

 
8. Najbardziej niekorzystna jest praca w pozycji 

a) stojącej. 
b) siedzącej. 
c) wymuszonej. 
d) przemiennej. 

 
9. Do środków ochrony indywidualnej przed drganiami mechanicznymi zalicza się 

a) spręŜyny tłumikowe. 
b) amortyzatory gumowe. 
c) rękawice antywibracyjne. 
d) hełmy antywibracyjne. 

 
10. Osłony, ekrany, obudowy, izolacja, wentylacja, klimatyzacja to 

a) środki ochrony indywidualnej. 
b) środki dodatkowego bezpieczeństwa. 
c) środki uzupełniającego bezpieczeństwa. 
d) środki ochrony zbiorowej.  

11. Wysiłek w trakcie, którego mięśnie wykonują ruch (kurczenie i rozciąganie) nazywamy 
a) wydatkiem psychicznym. 
b) pracą fizyczną. 
c) zmęczeniem fizycznym. 
d) skurczem mięśniowym. 

 
12. Metoda OWAS słuŜy do określania wielkości obciąŜenia 

a) pracą nocną i zmianową. 
b) monotypowością ruchów. 
c) układu mięśniowo-szkieletowego. 
d) pracą na stanowiskach wymuszonych. 

 
13. Pod względem cięŜkości prace biurowe wykonywane na siedząco zalicza się do prac 

a) średnich. 
b) monotypowych. 
c) lekkich. 
d) monotonnych. 
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14. Wielkość obciąŜenia układu mięśniowo-szkieletowego w czasie pracy 
a) zaleŜy od pozycji ciała. 
b) nie zaleŜy od pozycji ciała. 
c) jest pomijalne. 
d) wpływa korzystnie na pracownika. 

 
15. Prace kobiet wymagające wydatku energetycznego w ciągu zmiany ponad 5020 kJ, 

zaliczamy pod względem cięŜkości do prac 
a) bardzo cięŜkich. 
b) uciąŜliwych. 
c) cięŜkich. 
d) lekkich. 

 
16. Podtrzymywanie cięŜarów, utrzymywanie wymuszonej pozycji ciała, trzymanie w rękach 

cięŜkich narzędzi to przykłady prac z przewagą wysiłku 
a) statycznego. 
b) dynamicznego. 
c) energetycznego. 
d) fizycznego. 

 
17. Wielokrotne powtarzanie, identycznych ruchów roboczych, angaŜujące tylko niektóre 

grupy mięśni nazywa się 
a) stereotypowością ruchów. 
b) zmęczeniem dynamicznym. 
c) zmianowością pracy. 
d) monotypowością ruchów. 

 
18. O stopniu monotypowości ruchów decyduje 

a) wielkość obciąŜenia statycznego. 
b) wielkość obciąŜenia dynamicznego. 
c) liczba powtórzeń operacji roboczej. 
d) liczba stanowisk pracy.  

 
19. Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi powinny 

być zastosowane 
a) za wiedzą i zgodą pracownika. 
b) gdy nie moŜna uniknąć zagroŜeń lub nie moŜna ich dostatecznie ograniczyć poprzez 

wprowadzenie środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.  
c) przed zastosowaniem środków ochrony zbiorowej. 
d) tak, aby wyeliminować konieczność uŜycia środków ochrony zbiorowej. 

 
20. JeŜeli hełm ochronny został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki 

uszkodzenia, naleŜy wówczas 
a) poddać niezwłocznie przeglądowi technicznemu i naprawie. 
b) poddać niezwłocznie ekspertyzie technicznej i naprawie. 
c) pomalować go na Ŝółty kolor i przeznaczyć do prac lekkich. 
d) wycofać go z uŜytkowania. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
Dostosowywanie środowiska pracy  
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 

Nr  
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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