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1 Streszczenie
W referacie podjęto kwestię diagnozy układu człowiek / obiekt techniczny / wykonywane
zadanie w aspekcie występowania ergonomicznych czynników ryzyka. Przedstawiono
przegląd dostępnych materiałów źródłowych odnoszących się do oceny ryzyka związanego z
tymi czynnikami, a niektóre z metod zostały omówione w referacie.

2 Skala problemu
O skali problemów z jakimi współcześnie przychodzi się mierzyć w kontekście związków
ergonomii ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skutkami zdrowotnymi wśród
pracowników niech świadczy kilka poniŜszych statystyk oraz cytatów z literatury. Nie
pozostawiają one złudzeń, Ŝe ergonomiczne kształtowanie warunków pracy moŜe i powinno
mieć na wpływ zarówno na bezpieczne i higieniczne warunki pracy i moŜe w znaczący
sposób ograniczać negatywne skutki zdrowotne wynikające ze sposobu wykonywania pracy.
Ponad albo niemal połowa ankietowanych w Polsce pracowników jako źródła zagroŜeń dla
swojego zdrowia występujące w czasie wykonywania pracy wskazuje: stanie lub chodzenie
podczas pacy, powtarzalne czynności wykonywane rękami lub kończynami górnymi,
nieneutralne pozycje ciała lub jego segmentów (wymuszone lub męczące pozycje ciała), czy
wreszcie ręczne dźwiganie lub przemieszczanie ładunków albo ludzi. Wszystkie te rodzaje
zagroŜeń zajmują czołowe pozycje wśród grup zagroŜeń wymienianych przez ankietowanych
pracowników, co obrazuje poniŜszy wykres.
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wykres 1: rodzaje zagroŜeń podczas pracy wskazywane przez pracowników w Polsce
(Opracowanie własne - źródło danych: European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, Fourth […] Survey 2005)
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Prawie czwarta część (ok. 25%) pracowników skarŜy się na dolegliwości pleców, wiąŜąc te
dolegliwości z warunkami pracy. Odpowiednio po ok. 23 % pracowników skarŜy się na
dolegliwości innych okolic układu mięśniowo – szkieletowego (poza plecami) i ogólne
zmęczenie równieŜ wiąŜąc te dolegliwości z wykonywaną pracą.1
Istnieją wyraźne dowody, Ŝe choroby układu mięśniowo - szkieletowego są silnie powiązane
z wykonywaną pracą, a w szczególności z jej fizycznymi aspektami takimi jak rodzaj i sposób
wykonywanej pracy2. Uznaje się, Ŝe przyczyny tych dolegliwości wynikają z materialnego
środowiska pracy oraz organizacji systemów pracy.3
Jako fizyczne aspekty zwiększające ryzyko powstania dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego wymienia się:
1. podnoszenie [i przenoszenie] ładunków [i ludzi];
2. wadliwe pozycje ciała przy pracy;
3. częstą powtarzalność czynności;
4. pracę wymagającą uŜycia siły;
5. bezpośredni nacisk na tkanki ciała [stres kontaktowy];
6. drgania mechaniczne przenoszone na ciało.4
Badania European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions wskazują, Ŝe
zwolnienia lekarskie spowodowane chorobami układu mięśniowo – szkieletowego stanowią od 13%
5
(w Szwecji) do 36 % (w Austrii) ogółu wszystkich zwolnień spowodowanych niezdolnością do pracy.

3 ERGONOMIA – definiowanie przedmiotu i celów
Współcześnie funkcjonuje szereg definicji „ergonomii” jako nauki (a takŜe ergonomii jako
profesji).
Proponuję trzy współczesne definicje, które doskonale wzajemnie się uzupełniają6:
„Ergonomia jest nauką, która zajmuje się dopasowaniem warunków miejsca pracy
i wymogów wykonywanej pracy do zdolności [potencjału] pracowników.” (United
States Department of Health)7.
1

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Fourth European
Working Conditions Survey [2005], Dublin 2007, Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg 2007
2
Work-related neck and upper limb musculoskeletal disorders, European Agency for Safety and
Health at Work, Facts 5, 2000
3
Paoli P.: Data from the European survey on working conditions,1999; cyt. za European Agency for
Safety and Health at Work, Facts 3, 2000.
4
Op. cit.
5
Second European Survey on Working Conditions 1996. European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions; cyt. za European Agency for Safety and Health at Work, Facts 9,
2000.
6
Oprócz definicji ergonomii wyŜej podanych funkcjonuje szereg innych definicji. Przykładem takiej
kompleksowej próby zdefiniowania ergonomii jako nauki moŜe być definicja zaproponowana przez
Stefana Frejtaka: Ergonomia. w: Higiena Pracy red. Indulski J.A., IMP Łódź, 1999, t.1, (189-190).
Innym zaś definicja i model struktury nauki ergonomii wg E. Franusa: Struktura i ogólna metodologia
nauki ergonomii. Wyd. Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, 1992. NaleŜy
pamiętać o tym, Ŝe ergonomia definiowana jako nauka z reguły nie odnosi się tylko do stanowisk
pracy, ale sensu largo dotyczy wszelkich aspektów Ŝycia codziennego w układzie człowiek wyposaŜenie – środowisko (albo za Franusem: w układzie człowiek – technika).
7
Twórcą pojęcia ergonomia jest przyrodnik Wojciech Bogumił Jastrzębowski. W dziele pt. „Rys
Ergonomji czyli nauki o Pracy, opartej na naukach zaczerpniętych z Nauki Przyrody” opublikowanym
w 1857 roku w poznańskim czasopiśmie „Przyroda i Przemysł” pisze: „Nazwiskiem Ergonomji,
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„Ergonomia polega na stosowaniu nauk biologicznych w połączeniu z naukami
technicznymi w celu osiągnięcia optymalnego przystosowania do człowieka jego pracy w
celu osiągnięcia korzyści, których miarą jest wydajność człowieka i poczucie dobrostanu.”
(International Labour Organization)
„Ergonomia - ergonomika, dyscyplina wiedzy zajmująca się zasadami i metodami
dostosowania warunków pracy do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka,
czyli takich konstrukcji urządzeń technicznych i kształtowania materialnego środowiska
pracy, jakie wynikają z wymagań fizjologii i psychologii pracy.” (Encyklopedia Powszechna
PWN, Warszawa 1983, wyd. 3, t.1, str. 729.)
Tak pojmowana ergonomia znajduje praktyczne zastosowanie w technicznych i
menedŜerskich aspektach kształtowania procesów pracy, w tym równieŜ w sferze
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy czym przedmiotem ergonomii jest relacja układu
człowiek - warunki pracy, w celu zapewnienia higieny, bezpieczeństwa i komfortu pracy, przy
załoŜeniu wysokiej sprawności procesu produkcyjnego. Zatem nie jest przedmiotem
zainteresowania ergonomii jedynie człowiek lub tylko środowisko, lecz interakcje w układzie
człowiek - warunki pracy oraz optymalizowanie tych relacji, tak aby skutkowały
bezpieczeństwem i higieną podczas pracy, komfortem pracy oraz jej efektywnością, z
uwzględnieniem szeroko pojmowanych efektów biologicznych, psychologicznych,
społecznych, kulturowych, czy wreszcie ekonomicznych. Jeszcze inaczej rzecz ujmując
moŜna powiedzieć, Ŝe celem ergonomii jest osiągnięcie optymalnego poziomu
współpracy pomiędzy człowiekiem a środkami pracy, tak, aby ta współpraca była
skuteczna, bezpieczna i nie przynosiła uszczerbku dla zdrowia pracownika.

4 ERGONOMIA a BHP
Częstym błędem jest utoŜsamianie ergonomii jako obszaru wiedzy wykraczającego poza
bezpieczeństwo i higienę pracy - funkcjonującego autonomicznie poza nimi. Natomiast w
praktyce szczególny jest ten obszar ergonomii, który jest wspólny równieŜ dla
bezpieczeństwa i/lub higieny pracy.

4.1 FUNDAMENTALNE ZASADY ERGONOMII
Definiowanie ergonomii w sposób przedstawiony wyŜej pozwala wyróŜnić trzy
fundamentalne jej zasady, w tym równieŜ w kontekście bezpieczeństwa i zachowania
zdrowia pracowników. Oto one:
I zasada ergonomii: Praktyczne podejście do ergonomii rozpatruje dopasowanie pomiędzy:
człowiekiem / wyposaŜeniem którego uŜywa w procesach pracy / i warunkami pracy.
II zasada ergonomii: Potencjał osoby (zdolności psychiczne, intelektualne i kulturowe), jej
fizyczne cechy i nawyki zawodowe muszą być uznane i brane pod uwagę dla polepszenia
warunków pracy.

wziętym od wyrazu greckiego ergon (praca) i nomos (prawo, zasada), oznaczamy Naukę o Pracy,
czyli o uŜywaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności”. Definicja ergonomii
proponowana przez United States Department of Health jest najbardziej zbliŜona do ww. pierwowzoru
definicji.
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III zasada ergonomii: Nawet wtedy, kiedy rozpatrywane są układy izolowane (np. człowiekkonkretna maszyna) naleŜy je w ostateczności odnieść do konkretnych warunków w sposób
holistyczny.

4.2 Aspekty ergonomii w praktyce
Wszystkie powyŜsze aspekty ergonomii mogą mieścić się w obszarze bezpieczeństwa i
higieny pracy. JednakŜe z kilku powodów najwaŜniejszy wymiar mają te aspekty, które
wynikają z antropometrii i biomechaniki, a więc te aspekty, których nieuwzględnianie w
kształtowaniu procesów pracy moŜe prowadzić do dolegliwości układu – mięśniowo
szkieletowego.
A oto cztery podstawowe powody dlaczego tak waŜny wymiar mają aspekty pracy,
wynikające z antropometrii i biomechaniki8:
• Praca ręczna i czynności powtarzalne niosą za sobą istotne zagroŜenia;
• ZagroŜenia powyŜsze występują powszechnie i są powodowane w głównej mierze
przez ergonomiczne czynniki ryzyka;
• Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego są powszechne;
• Koszty związane z tymi dolegliwości są ogromne;
• Większości problemów związanych z dolegliwościami układu mięśniowoszkieletowego moŜna zapobiegać.

5 MOśLIWOŚCI KONTROLI
Kontrola ergonomicznych czynników ryzyka jest ściśle związana z diagnozą ergonomiczną.
Przy czym pojęcia diagnoza9 ergonomiczna nie naleŜy utoŜsamiać z ergonomią, lecz naleŜy
pojmować jako zbiór działań w ramach tej dyscypliny, polegających na rozpoznawaniu,
róŜnicowaniu i ocenianiu układu człowiek / obiekt techniczny / wykonywane zadanie.
Zakres diagnozy ergonomicznej jest bardzo szeroki. W zakresie przedmiotowym moŜe
dotyczyć wszelkich interakcji jakie powstają w układzie człowiek / obiekt techniczny /
wykonywane zadanie.
Podstawowym celem diagnozowania ergonomicznego jest określenie poziomu
ergonomicznej jakości systemu człowiek / obiekt techniczny / wykonywane zadanie. W
zakresie jakościowym proces ten moŜe obejmować aspekty wydajności, uciąŜliwości,
szkodliwości i bezpieczeństwa takiego systemu. W praktycznym podejściu zakres jakościowy
diagnozy ergonomicznej moŜemy podzielić na dwa główne nurty:
1) jakościowa diagnoza ergonomiczna;
2) diagnoza ergonomicznych czynników ryzyka.
Jakościowa diagnoza ergonomiczna jest procesem diagnozowania pod względem
wydajności, uciąŜliwości, szkodliwości i bezpieczeństwa systemu. Taka ocena systemu
moŜe być stosowana zarówno na etapie koncepcji (w fazie projektowania układu), jak i w
fazie funkcjonowania układu.
Natomiast diagnoza ergonomicznych czynników ryzyka dotyczy jakości układu, i tych
elementów jakościowych, które leŜą w sferze higieny i/lub bezpieczeństwa. Tego rodzaju
diagnoza pozwala w końcowym efekcie na osądzenie czy dany układ moŜe być przyczyną
8

Ta część ergonomii korekcyjnej, która leŜy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
relacji pomiędzy człowiekiem a środkami pracy i sposobem wykonywania pracy.
9
Słowo diagnoza od gr. diagnosis – oznacza trzyetapowy proces postępowania obejmujący: (1)
rozpoznawania, (2) rozróŜnianie (róŜnicowanie) oraz (3) osądzanie (ocenę).

6

wypadków lub dolegliwości, a niekiedy równieŜ pozwala określić prawdopodobieństwo
wystąpienia ww. negatywnych skutków dla zdrowia osoby wykonującej zadania w
określonych warunkach.
Współcześnie opracowano wiele metod, dających moŜliwości kontroli poziomu
bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do ergonomicznych czynników ryzyka.
Metody, te zostały opracowane w tym celu, aby dać moŜliwość ustalenia czy i w jakim
stopniu mogą konkretne ergonomiczne czynniki powodować uszczerbek na zdrowiu
pracowników. Znajomość tego rodzaju metod pozwala ponadto na przeprowadzenie
prawidłowej oceny ryzyka zawodowego związanej z ergonomicznymi czynnikami ryzyka.
W ramach kampanii „Mniej Dźwigaj” zorganizowanej przez SLIC10 we współpracy z
Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia pracy zaproponowano trzy poziomy systemu
oceny ergonomicznych czynników ryzyka, którego podstawowym kryterium podziału są
nakłady
czasowe
na
ocenę
oraz
kryterium
jakościowe
metod
oceny:
Poziom I
obejmuje m.in. listy kontrolne do określania ryzyka
Poziom II
zawiera sprawdzone i przetestowane metody oceny ryzyka, do których naleŜą
bądź listy kontrolne, które zostały rozszerzone w taki sposób, Ŝe pozwalają
dodatkowo ocenić ryzyko w sposób ilościowy zgodnie z przyjętymi dla metody
kryteriami, bądź modele zintegrowane
Poziom III
na którym rozwiązywane są problemy szczególne, są to metody naleŜące
do grup: modelowania biomechanicznego, metod fizjologicznych itp.11.

5.1 Listy kontrolne
Standardowo listy kontrolne są przeznaczone do jakościowej analizy ergonomicznych
warunków pracy. „Jakościowa analiza” w tym przypadku oznacza, Ŝe przy ich pomocy
moŜemy ocenić poszczególne elementy środowiska pracy, natomiast na ich podstawie nie
moŜna szacować stopnia szkodliwości ewentualnie występujących ergonomicznych
czynników ryzyka.
„Lista Dortmundzka” była pierwsza kompleksowa metoda ergonomicznego diagnozowania
systemów pracy, przedstawiona przez psychologów amerykańskich na II Kongresie
Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego (IEA) w 1964 roku w
Dortmundzie20612. Lista ta miała charakter kwestionariusza, zawierającego 323 pytania
podzielone na dwie grupy: 135 pytań ogólnych oraz 188 pytań szczegółowych. Była ona
pierwowzorem, na podstawie, którego w późniejszym czasie powstało wiele
wyspecjalizowanych i udoskonalonych list kontrolnych.13
Lista kontrolna K.F.H. Murrela jest to jedna z najstarszych i bardziej znanych metod oceny
gotowych wersji rozwiązywania problemu projektowego, która została opracowana przez
amerykańskiego psychologa K.F.H. Murrela.14 Lista ta jest kwestionariuszem zawierającym
11 dość ogólnych pytań, na które powinien odpowiedzieć projektant.15

10

Komitet WyŜszych Inspektorów Pracy (z ang. Senior Labour Inspectors Committee)
http://www.pip.gov.pl/handlingloads/pl/13.htm
12
Tytyk E.: Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa - Poznań 2001, s. 241
13
Pełny tekst w języku polskim „Listy Dortmundzkiej” został opublikowany w: Górska E. Ergonomia –
projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2002, s. 403.
14
Górska E.: Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2002, s. 242.
15
Pełny tekst listy K.F.H. Murrela został opublikowany w: op. cit. s. 242-243.
11
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Ogólny charakter pytań tej listy kontrolnej pozwala na jej zastosowanie do ergonomicznej
oceny, dokonywanej przez projektantów bez względu na charakter projektowanego
obiektu.16
Ergonomiczny Test Kontrolny CET II powstał jako narzędzie pracy do przeprowadzania
ergonomicznej analizy i oceny istniejących stanowisk pracy oraz prototypów maszyn i innych
urządzeń technicznych17. Podstawą do jej opracowania była Lista Dortmundzka.
Lista kontrolna CET – II składa się na wstępie z 11 pytań o charakterze ogólnym. Po tych
pytaniach ogólnych stawianych jest 68 pytań podstawowych oznaczonych literą A i kolejną
liczbą arabską. Dalsze pytania oznaczane są odpowiednio wg trzech kategorii pytań
szczegółowych literami B, C, D i kolejnymi liczbami – jest ich odpowiednio 138 w kategorii A;
99 w B oraz 45 w kategorii C. Kategorie od A do D oznaczają szczegółowość pytań: A –
podstawowe; B - szczegółowe; C – bardziej szczegółowe; D – bardzo szczegółowe.
Udzielenie odpowiedzi typu: nie dotyczy lub nie ma takiego zagroŜenia pozwala na ominięcie
pozostałych pytań z niŜszej kategorii w danej grupie tematycznej, przy czym pytania
podstawowe (A) i szczegółowe (B, C i D) podzielono na sześć grup kierunku oceny:
1.Przestrzeń pracy:
1.1. obciąŜenie fizyczne;
1.2. obciąŜenie psychiczne;
1.2.1. układ wzrokowy
1.2.2. układ słuchowy;
1.2.3. inne zmysły;
1.2.4. drogi informacji.
2.Metody pracy;
2.1. obciąŜenie fizyczne;
2.2. obciąŜenie psychiczne;
2.3. obciąŜenie psychiczne przepływem informacji;
3.obciąŜenie środowiskiem;
4.organizacja pracy;
5.obciąŜenie czynnościowe i całkowite;
6.wydajnosc układu.18
Wbrew powszechnie panującej opinii nie wszystkie listy kontrolne są narzędziem nie
wymagającym zbyt wiele czasu oraz nie wymagającym specjalistycznej wiedzy. Obecnie
szczegółowe listy kontrolne, albo listy kontrolne składające się z bardzo ogólnych pytań są
zarówno pracochłonne, jak i wymagają specjalistycznej wiedzy.
Niemniej w małych firmach, w których obowiązek oceny warunków pracy zapewnia sam
pracodawca, do analizy i oceny warunków pracy mogą słuŜyć listy kontrolne. Przy czym
takiego rodzaju listy kontrolne muszą cechować się prostotą oraz nie mogą być zbyt
czasochłonne. Przykładem takich list kontrolnych mogą być:
1) Lista kontrolna do ocena pracy na stanowiskach z monitorami
komputerowymi19
2) Lista kontrolna oceniająca ręczne narzędzia nieelektryczne20
3) Ustandaryzowana list kontrolna zagroŜeń związanych z ręcznym
przemieszczaniem ładunków SLIC21
16

Op.cit. s. 243.
Burger G.C.E., Boer K.: CET II Ergonomic Task Analysis. Amsterdam 1968. cytat za Górska E.:
Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2002, s. 241.
18
Pełny tekst w języku polskim „Listy kontrolnej CET II” został opublikowany w: Górska E. Ergonomia
– projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2002, s. 420.
19
http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/pdffiles/checklist1.pdf
20
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-164/pdfs/2004-164.pdf
17
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Tego rodzaju listy kontrolne mogą być stosowane z powodzeniem zarówno przez
pracodawców, jak i przez samych pracowników.
Lista kontrolna moŜe być równieŜ stosowana jako narzędzie do wstępnej analizy
ergonomicznych czynników ryzyka i określenia strategii dalszej szczegółowej analizy tych
czynników przy pomocy metod z poziomu II.
Przykładowy wykaz ergonomicznych czynników ryzyka, które są uwzględniane w
amerykańskich listach kontrolnych zebrano w poniŜszych tabelach:
Kategoria

A

B

Powtarzalność

ObciąŜenie rąk

Czynnik ryzyka

1

Identyczne lub podobne ruchy wykonywane co kilka
sekund

2

Intensywne pisanie na klawiaturze

3

Okresowe pisanie na klawiaturze

4
5

Powtarzalne naciskanie pedałów
Chwytanie ręką więcej niŜ 5 kg

6

8

Chwytanie palcami więcej niŜ 1 kg
Lekkie zgięcie tułowia na bok lub do przodu więcej
niŜ 20 stopni
DuŜe zgięcie tułowia na bok lub do przodu powyŜej
45 stopni

9

Odchylenie tułowia (zgięcie do tyłu)

7

C

Niewygodna
postawa przyjmowana
powtarzalnie lub
przez dłuŜszy czas

10 Skręty tułowia
Długotrwałe siedzenie bez wystarczającego
11 podparcia pleców
Stanie lub niewystarczające podparcie stóp podczas
12 siedzenia
13 Klęczenie / kucanie
14 Szyja: skręt, zgięcie [do przodu, do tyłu, na bok]
15

Bark: niepodparte ramiona lub łokcie powyŜej połowy
wysokości tułowia

16 Przedramię: szybkie obroty
17

Nadgarstek: zgięcie lub skręcenie (odwiedzenie,
przywiedzenie)

18 ObciąŜenie palców
19
D

Stres kontaktowy

Ucisk na tkanki przez twarde lub nierówne
powierzchnie

20 UŜywanie dłoni jako młotka
21 UŜycie kolana jako młotka lub kopanie
22

E

Wibracje

Wibracje przenoszone przez przedmioty trzymane w
rękach

23 Wibracje przenoszone przez siedzisko lub posadzkę
F

Środowisko

D

Pchanie/ciągnięcie

24 Oświetlenie: złe oświetlenie, odbicia światła
25 Niska temperatura
26 Średnie uŜycie siły
27 DuŜe uŜycie siły

21

http://www.pip.gov.pl/handlingloads/pdf_files/pl/pl-checklist.pdf
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Tabela 1 najczęściej występujące na stanowiskach pracy ergonomiczne czynniki ryzyka
(opracowanie własne na podstawie ErgoEaser)
1 Masa
2 Czas wykonywania czynności
3 Czas przerw pomiędzy wykonywanymi czynnościami
4 Skręty tułowia podczas dźwigania
5 Pochylenie tułowia
6 Stabilność i poręczność ładunku oraz jakość chwytu
7 Częstotliwość wykonywania czynności dźwigania
8 Odległość w poziomie i pionie na jaką ładunek jest przemieszczany
9 Odległość ładunku od tułowia w poziomie
Wysokość ładunku w pionie, w szczególności dźwiganie powyŜej barków i w okolicy
10 kostek
11 Pozycja podczas dźwigania taka jak siedząca lub klęcząca
12 Sposób dźwigania np. jednoręczne dźwiganie
13 Właściwości psychofizyczne pracownika (np. płeć, wiek, kondycja fizyczna)

Tabela 2 czynniki mające wpływ na stopień zagroŜenia dla zdrowia przy ręcznym
przemieszczaniu ładunków i ludzi (opracowanie własne na podstawie ErgoEaser)

5.2 Metody poziomu II
Metody szacowania ryzyka zdrowotnego wynikające z ergonomicznych czynników ryzyka
ukierunkowane są na cztery grupy główne grupy ergonomicznych czynników ryzyka:
1) metody oceniające pozycję ciała i/lub jego poszczególnych segmentów
podczas wykonywania operacji;
2) metody oceniające monotypię;
3) metody oceniające cięŜkość pracy wyraŜoną wydatkiem energetycznym
ponoszonym na wykonanie zadań i/lub uwzględniające ;
4) metody pozwalające ocenić ryzyko wystąpienia dolegliwości dolnej części
pleców podczas czynności związanych z ręcznym przemieszczaniem
ładunków;
Poszczególne metody mogą być ukierunkowane na poszczególne grupy ergonomicznych
czynników ryzyka, bądź uwzględniać kilka ww. grup.
W tej grupie metod w pierwszym rzędzie naleŜy wymienić metody diagnozy związanej z
ergonomicznymi czynnikami ryzyka zawarte w serii norm PN-EN1005.22 I tak posługując się:
1) PN-EN 1005-2:2005 moŜemy dokonać oceny ryzyka związanego z ręcznym
przemieszczaniem maszyn i ich części;
2) PN-EN 1005-3:2002 moŜemy dokonać oceny ryzyka związanego z
uŜywaniem sił przy obsłudze maszyn;
3) PN-EN 1005-4:2005 moŜemy dokonać oceny ryzyka związanego z oceną
pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

22

PN-EN 1005-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn -- MoŜliwości fizyczne człowieka -- Część 1: Terminy
i definicje
PN-EN 1005-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn -- MoŜliwości fizyczne człowieka -- Część 2: Ręczne
przemieszczanie maszyn i ich części
PN-EN 1005-3:2002 (U) Maszyny -- Bezpieczeństwo -- MoŜliwości fizyczne człowieka -- Część 3:
Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn
PN-EN 1005-4:2005 (U) Maszyny -- Bezpieczeństwo -- MoŜliwości fizyczne człowieka -- Część 4:
Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny
PN-EN 1005-5:2007 (U) Bezpieczeństwo maszyn -- MoŜliwości fizyczne człowieka -- Część 5: Ocena
ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z duŜą częstością powtórzeń
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4) PN-EN 1005-5:2007 moŜemy dokonać oceny ryzyka związanego oceną
ryzyka dotyczącą czynności wykonywanych z duŜą częstością powtórzeń
(metodą OCRA).
Metody te mają zastosowanie na etapie projektowania maszyn, ale mogą być równieŜ
stosowane do juŜ istniejących stanowisk pracy. Metody wynikające z ww. norm są dość
skomplikowane, pracochłonne i wymagają wiedzy specjalistycznej; za wyjątkiem PN-EN
1005-4:2005, dzięki której moŜemy dokonać oceny ryzyka związanego z oceną pozycji pracy
i ruchów w relacji do maszyny.

5.2.1 Karta szybkiej oceny zagroŜeń związanych z dźwiganiem
Częstym problem, z którym się spotykamy na co dzień jest ocena czy określona czynność
dźwigania moŜe stwarzać zagroŜenie czy teŜ jest bezpieczna dla operatora. W
szczególności moŜe to dotyczyć sytuacji, kiedy pracownik ma dolegliwości pleców, albo
jakieś inne okresowe dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, dla których nie moŜna
zidentyfikować jakichś określonych przyczyn. W takiej sytuacji konieczne staje się
przeanalizowanie czy za występujące u pracownika dolegliwości mogą być odpowiedzialne
ergonomiczne czynniki ryzyka związane z pracą.
Karta szybkiej oceny zagroŜeń związanych z dźwiganiem23 moŜe być pomocna dla
dokonania oceny związku sposobu dźwigania ładunków z występującymi u pracownika
dolegliwościami. Karta została opracowana zgodnie z załoŜeniami doświadczalnoteoretycznymi Revised NIOSH Lifting Equation24 [zmodyfikowanego równania dźwigania
NIOSH]. Jest ona równieŜ częścią programu ErgoEser25,26. Karta szybkiej oceny zagroŜeń
związanych z dźwiganiem jest szybką i łatwą w stosowaniu metodą, która pozwala
zapewnić pracownikom maksimum bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania
ładunków bez wchodzenia w szczegóły procesu pracy i bez konieczności ustalania
dodatkowych wskaźników.
Szczególnie polecana jest dla:
1) Małych przedsiębiorstw, w których pracodawca często sam musi dokonać oceny;
2) Prac związanych z ręcznym przemieszczaniem ładunków wykonywanych
okresowo na przemian z innymi czynnościami (w budownictwie, w szpitalach itp., w
usługach);
3) Wykonywanie prac związanych z ręcznym transportem na stanowiskach o
charakterze stacjonarnym w przemyśle i usługach – jako szybka wstępna ocena
zagroŜeń.
Ograniczenia metody:
1) Metoda daje miarodajne wyniki dla przemieszczanych ładunków o masie od 4,5 kg
(10Ibs);

23

Opracowanie i tłumaczenie Piotr Lubaś Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie na podstawie:
Lessons for Lifting and Moving Materials, prepared by WISHA Services Division Washington State
Department of Labor and Industries, 2000.
24
Waters T.R., Putz-Anderson V., Garg A.: Applications manual for the revised NIOSH Lifting
Equation, U.S. Department of Health and Human Services - Public Health Service Centers for Disease
Control and Prevention National Institute for Occupational Safety and Health Division of Biomedical
and Behavioral Science, Cincinnati, Ohio 1994
25
Battelle Memorial Institute: ErgoEASER Ergonomics Education, Awareness, System Evaluation &
Recording Tool, Pacific Northwest National Laboratory Richland, Washington 1999.
http://www.hss.energy.gov/ergoeaser/download.html
26
Metoda oceny ryzyka w oparciu o ErgoEaser na podstawie op. cit. opracowana została przez Lubaś
P. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie, Szczecin 2008 http://www.szczecin.oip.pl
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2) ZałoŜenia teoretyczno-doświadczalne są ustalone dla populacji mieszanej zdrowych
pracowników – masa graniczna przenoszonego ładunku w warunkach optymalnych
23 kg (51Ibs);
3) Zatem nie uwzględnia róŜnic moŜliwości psychofizycznych kobiet i męŜczyzn. Stąd
przy wyniku 6 pkt i więcej, jeŜeli nie moŜna zastosować rozwiązań technicznych i
organizacyjnych dla jego obniŜenia do wartości co najwyŜej 5 pkt, naleŜy zastosować
bardziej złoŜone metody oceny uwzględniające ww. róŜnice - np. Zmodyfikowane
Równanie NIOSH Adaptacja PL27
Procedura oceny ergonomicznych czynników ryzyka związanych z dźwiganiem przy uŜyciu
KARTY składa się z trzech kroków:
1) Krok 1: określenie odległości rąk od ciała podczas dźwigania w trójstopniowej skali odległość mała, średnia, duŜa;
2) Krok 2: ustalenie odpowiedniej strefy i przypisanie odpowiednio punktów zgodnie z
masą ładunku i ustaloną w pierwszy kroku odległością rąk od ciała;
3) Krok 3: przypisanie odpowiednio punktów dla poszczególnych ergonomicznych
czynników ryzyka oraz ustalenie wyniku końcowego poprzez ich zsumowanie.

Interpretacja wyników
Wynik 6 lub więcej punktów oznacza, Ŝe dźwiganie moŜe być niebezpieczne dla niektórych
pracowników.
W takim przypadku dalsze postępowanie powinno polegać na:
1) Redukcji czynników ryzyka do poziomu ogólnego wyniku co najwyŜej 5 pkt.;28
2) Gdy okaŜe się to niemoŜliwe konieczne moŜe się okazać bardziej szczegółowa
ocena czynności przemieszczania ładunków, przy pomocy bardziej złoŜonych i
specjalistycznych metod i podjęcie działań stosownie do uzyskanych wyników.

Interpretacja wyników
•
•

•

Przyjęta interpretacja w systemie
trójstrefowym:
Strefa zielona – bezpieczna: 0 - 3 pkt
- ryzyko małe / akceptowalne
Strefa zagroŜenia – Ŝółta: 4 – 5 pkt
- ryzyko średnie / warunkowo
akceptowalne (kontrola)
Strefa niebezpieczna – czerwona:
pow. 5 pkt - ryzyko duŜe / nie powinno
być akceptowane

27

Lubaś P. Zmodyfikowane Równanie NIOSH Adaptacja PL, arkusz oceny dla czynności prostej i
czynności złoŜonych http://www.szczecin.oip.pl
28
§ 3 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr
26, poz. 313 z późn. zm.) - Pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania
techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. W razie
braku moŜliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca - w celu zmniejszenia
uciąŜliwości i zagroŜeń związanych z wykonywaniem tych czynności - jest obowiązany organizować
odpowiednio pracę i wyposaŜać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony
indywidualnej.

12
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Do oceny czynników ryzyka związanych z ręcznym przemieszczaniem ładunków SLIC
zaleca do stosowania w Europie dwa narzędzia metodę KIM29 oraz metodę MAC30. Obydwie
ta narzędzia w sposób szczegółowy zostały opisane na stronach internetowy Państwowej
Inspekcji Pracy.

5.2.2 Zmodyfikowane Równanie Dźwigania NIOSH Adaptacja PL
Zmodyfikowane Równanie Dźwigania NIOSH Adaptacja PL jest narzędziem, które zostało
opracowane w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie, a które umoŜliwia dokonanie
oceny ryzyka wystąpienia zespołów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyŜowego kręgosłupa
(LBP – Low Back Pain) wynikających z dźwigania obiektów.
Podstawy teoretyczne tej metody stanowi Zmodyfikowane Równanie Dźwigania autorstwa
Waters T.R., Putz-Anderson V., Garg A. opublikowane pod tytułem Applications manual for
the revised NIOSH Lifting Equation.31
Dla uszanowania pracy ww. autorów, większość skrótów nazw zmiennych i wskaźników tych
zmiennych uŜyto w brzmieniu pierwotnym w opracowaniu Adaptacji PL.
Adaptacja PL Zmodyfikowanego Równania Dźwigania dotyczy głównie trzech obszarów:
1) Część zmiennych i ich wskaźników w oryginalnej metodzie dokonano przyjmując
wymiary antropometryczne przeciętnego Amerykanina o wzroście 165 cm – dotyczyło
to przede wszystkim wskaźnika pionowego (VM). W Adaptacji PL postanowiono
odejść od tego załoŜenia (tj. ww. przeciętnego wzrostu), a ustalanie wskaźnika
połoŜenia dźwiganego obiektu określić połoŜeniem obiektu względem
charakterystycznych miejsc ciała człowieka. Modyfikacja ta zdaniem autora była
konieczna z trzech powodów - po pierwsze: dane antropometryczne Europejczyków
znacząco róŜnią się od analogicznych danych dotyczących populacji Amerykanów;
po drugie: usunięto ewentualne błędy wyliczeń wynikające z róŜnic wzrostu
pracowników; i po trzecie: taka ocena ryzyka związanego z dźwiganiem uwzględnia
indywidualne cechy pracownika, w tym przypadku jego wzrost, do czego zobowiązują
dyrektywy UE i przepisy krajowe.
2) W pierwotnym równaniu dopuszczalna masa dźwiganego w idealnych warunkach
ładunku wynosi w przeliczeniu na jednostki metryczne 23 kg i odnosi się zarówno do
kobiet i męŜczyzn. W polskich przepisach normatyw dotyczący masy dźwiganego
obiektu jest róŜny dla kobiet i męŜczyzn i wynosi odpowiednio 20 kg i 50 kg (w
idealnych warunkach). Adaptacja PL uwzględnia powyŜsze normatywy krajowe.
3) W adaptacji PL postanowiono ustalanie wartość wskaźnika częstotliwości (FM) i
wartości wskaźnika jakości chwytu (CM) uzaleŜnić od tego czy czynność jest
wykonywana przy wyprostowanym kręgosłupie, czy teŜ przy zgiętym kręgosłupie. W
pierwotnej metodzie ustalenie wartość ww. wskaźników zaleŜała od tego czy
czynność jest wykonywana na wysokości do 75 cm, czy powyŜej tej wysokości.
Wynikało to znów z przyjęcia załoŜenia, Ŝe przeciętny Amerykanin o wzroście 165 cm
poniŜej wysokości 75 cm wykonuje czynność dźwigania przy zgiętym kręgosłupie.
Za pomocą metody uzyskuje się dwa wyniki. Zalecaną masę graniczną (RWL), tj. masę
obiektu jaką w analizowanych warunkach moŜe dźwigać zdrowy pracownik bez ryzyka oraz
wskaźnik podnoszenia (LI) informujący jaką krotność stanowi faktyczny cięŜar dźwiganego
ładunku (L) w odniesieniu do zalecanej masy granicznej (RWL).
Zalecana masa graniczna (RWL) i wskaźnik podnoszenia (LI) mogą być wykorzystane w
procesie projektowania ergonomicznego na kilka sposobów:
29

http://www.pip.gov.pl/handlingloads/pl/19.htm
http://www.pip.gov.pl/handlingloads/pl/20.htm
31
Waters T.R., Putz-Anderson V., Garg A. Applications manual for the revised NIOSH Lifting Equation, U.S.
Department of Health and Human Services - Public Health Service Centers for Disease Control and Prevention
National Institute for Occupational Safety and Health Division of Biomedical and Behavioral Science,
Cincinnati, Ohio 1994
30
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1) Poszczególne współczynniki mogą być uŜyte do identyfikacji czynności
zawodowych, potencjalnie powodujących problemy zdrowotne związane z
układem ruchu.
2) RWL moŜe być wykorzystana do usprawniania istniejących zadań
podnoszenia lub projektowania nowych. Na przykład, jeŜeli zmienne zadania
są ustalone, wówczas moŜna wybrać masę maksymalną nie przekraczającą
RWL. JeŜeli z kolei masa jest stała, moŜna zmieniać zmienne zadania tak,
aby nie została przekroczona wartość RWL.
3) LI moŜe być wykorzystany do szacowania względnej wielkości obciąŜenia
fizycznego dla poszczególnego zadania lub całej pracy.
4) LI moŜe być wykorzystany do ustalenia priorytetów przy podejmowaniu
decyzji o interwencji ergonomicznej. Na przykład zestaw czynności
potencjalnie (lub rzeczywiście) obciąŜających układ ruchu moŜe być
uszeregowany zgodnie z wartościami LI, dzięki czemu łatwiejsze jest
opracowanie strategii kontroli i usprawniania stanowisk pracy (czynności z LI
> 1 powinny być przeprojektowane).
ryzyko
LI ≤ 0,5 małe
LI 0,5 ≤
średnie
1
LI 1 ≤ 2 duŜe
LI > 2
RWL=0

*

bardzo
duŜe

Komentarz
niepotrzebne Ŝadne działania
potrzebna kontrola ryzyka
potrzebne działania zmniejszające
ryzyko

natychmiast wsztrzymać pracę i
natychmiast podjąć działania
zmniejszające ryzyko

* za bardzo duŜe ryzyko naleŜy uznawać takie warunki
dźwigania, które stanowią przekroczenie normatywów
wynikających wprost z przepisów bez względu na wielkość
obliczonego ryzyka

Zmodyfikowane równanie NIOSH (RWL) i wskaźnik obciąŜenia (LI) oparte są na załoŜeniu,
Ŝe ryzyko wystąpienia LBP związanego z podnoszeniem rośnie wraz ze wzrostem wymagań
wykonywanych czynności (np. zwiększenie podnoszonej masy, częstotliwości podnoszenia
itp.). Innymi słowy, jeŜeli rośnie wartość LI, to wzrasta ryzyko uszkodzenia kręgosłupa w
szczególności w odcinku L5-S1.
Zalecana Masa Graniczna (RWL) została zdefiniowana następującym równaniem32:

RWL = LC X HVM X DM X AM X FM X CM
LC - masa dopuszczalna w warunkach optymalnych (20kg dla kobiet, 50 kg dla męŜczyzn),
HVM – współczynnik połoŜenia dźwiganego ładunku względem ciała operatora,
DM – współczynnik odległości pionowej przemieszczanego ładunku,
AM – współczynnik asymetrii (zaleŜny od skrętów tułowia podczas dźwigania),
FM – współczynnik częstotliwości (zaleŜny od czasu i częstotliwości dźwigania ładunku),
CM – współczynnik jakości chwycenia ładunku.
Dodatkowo dla czynności prostych uwzględniane są takie parametry jak wykonywanie pracy
jedną ręką, przenoszenie ładunków na odległość, wykonywanie pracy w pozycji siedzącej
oraz wiek i płeć pracownika.
Dla ułatwienia korzystania z tej metody zostały opracowane interaktywne arkusze
kalkulacyjne do przeprowadzania takich ocen.33
32

Porównaj: op. cit. s. 4
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5.2.3 Ocena ryzyka w oparciu o metodę ErgoEaser
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie adaptowano i opracowano w języku
polskim metodę dla potrzeb oceny ryzyka związanego z czynnikami ergonomicznymi w
oparciu o program komputerowy ErgoEASER34 . W skrócie moŜna stwierdzić, Ŝe metoda ta
jest dość prostym narzędziem. Jest to lista kontrolna, w której kryteria jakościowe zostały
poszerzone o kryteria czasu występowania poszczególnych czynników ryzyka i odpowiednio
punktowane w skali określonej dla tej metody.
W metodzie tej oceniamy i interpretujemy odrębnie ryzyko dla:
1) kończyny górnej i obręcz barkowej;
2) tułowia i kończyn dolnych (wraz z ewentualnym ryzykiem związanym z dźwiganiem).

Przyjęta interpretacja
0 - 3 pkt
- ryzyko małe / akceptowalne
4 – 5 pkt
- ryzyko średnie / warunkowo akceptowalne (kontrola)
pow. 5 pkt - ryzyko duŜe / nie powinno być akceptowane

33

Lubaś P.: http://www.szczecin.oip.pl
Opracowanie Piotr Lubaś Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, Szczecin 2008; na podstawie:
Battelle Memorial Institute: ErgoEASER Ergonomics Education, Awareness, System Evaluation &
Recording Tool, Pacific Northwest National Laboratory Richland, Washington 1999.
http://www.hss.energy.gov/ergoeaser/download.html
34
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Lista kontrolna na podstawie ErgoEaser
Tabela A – kończyna górna
(table A - upper extremity)

Kategoria
(category)

A

B

C

D

E

F

G

Czynnik ryzyka
(risk factor)

Czas
ekspozycji
(exposure
time)
[min]

Identyczne lub podobne ruchy wykonywane co kilka
sekund
< 120
1
(identical or similar motion(s) performed every few 120 < 240
seconds)
240 <
Powtarzalność
< 120
(repetition)
2 Intensywne pisanie na klawiaturze
120 < 240
(intensive keying)
240 <
Okresowe pisanie na klawiaturze
< 120
3
(intermittent keying)
120 <
< 120
4 Chwytanie ręką więcej niŜ 5 kg
120 < 240
ObciąŜenie rąk
(grip more than 5 kg)
240 <
(hand force)
< 120
5 Chwytanie palcami więcej niŜ 1 kg
120 < 240
(pinch more than 1 kg)
240 <
o
o
< 120
Szyja: skręt, zgięcie [do przodu< 20 , do tyłu< 5 , na bok]
6
(neck: twist / bend)
120 <
Bark: niepodparte ramiona lub łokcie powyŜej połowy
Niewygodna
wysokości tułowia
< 120
postawa 7
(shoulder: unsupported arm or elbow above mid torso 120 < 240
przyjmowana
height)
240 <
powtarzalnie lub
przez dłuŜszy
< 120
czas
8 Przedramię: szybkie obroty
120 < 240
(awkward
(forearm: rapid rotation)
240 <
postures < 120
repetitive or
9 Nadgarstek: zgięcie lub skręcenie
120 < 240
static)
(wrist: bend / deviate)
240 <
< 240
10
Palce (fingers)
240 <
< 120
11 Ucisk na tkanki przez twarde lub nierówne powierzchnie 120 < 240
Stres
(hard / sharp objects press into skin)
240 <
kontaktowy
< 120
(contact stress)
120 < 240
12 UŜywanie dłoni jako młotka
(using the palm of the hand as a hammer)
240 <
Wibracje przenoszone przez przedmioty trzymane w < 120
Wibracje
120 < 240
13 rękach
(vibration)
(localized vibration from hand held tool)
240 <
Oświetlenie: złe oświetlenie, odbicia światła
< 240
14
(lighting: poor illumination / glare)
240 <
Środowisko
(environment)
Niska temperature
< 240
15
(cold temperature)
240 <
Samokontrola
Kontrola nad wykonywaną pracą: wymuszone tempo
(control over
16
pracy
< 120
(control over work: self work pace)
work)
120 <
OGÓLNA LICZBA PUNKTÓW DLA KOŃCZYNY GÓRNEJ Z TABELI A
(TOTAL UPPER SCORE FOR TABLE A)
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Wynik
(score)

0
1
3
0
1
3
0
1
0
1
3
0
2
3
0
2
0
2
3
0
1
2
0
2
3
0
1
0
1
2
0
2
3
0
1
2
0
1
0
1
0
1

Tabela B – kończyna dolna i plecy
(table B - lower extremity and back)

Kategoria
(category)

A

B

C

D

E

Czynnik ryzyka
(risk factor)

Czas
ekspozycji
(exposure
time)
[min]

Lekkie zgięcie tułowia na bok lub do przodu więcej niŜ 20
stopni
< 120
1
(mild forward or side bending of torso more than 20 120 < 240
degrees)
240 <
DuŜe zgięcie tułowia na bok lub do przodu powyŜej 45 < 120
2 stopni
120 < 240
(severe bending of torso > 45 degrees)
240 <
< 120
3 Odchylenie tułowia (zgięcie do tyłu)
120 < 240
Niewygodna
(Backward bending of torso)
240 <
postawa przyjmowana
< 120
powtarzalnie lub 4 Skręty tułowia
120 < 240
(twisting of torso)
przez dłuŜszy
240 <
czas
Długotrwałe siedzenie bez wystarczającego podparcia < 120
(awkward
5 pleców
120 < 240
postures (prolonged sitting without adequate back support)
240 <
repetitive or
Stanie lub niewystarczające podparcie stóp podczas
static)
siedzenia
6
(standing stationary or inadequate foot support while < 240
seated)
240 <
< 120
7 Klęczenie / kucanie
120 < 240
(kneeling / squatting)
240 <
< 120
120 < 240
8 Powtarzalne naciskanie pedałów
(Repetitive foot pedal work)
240 <
Stres
< 120
kontaktowy
9 UŜycie kolana jako młotka lub kopanie
120 < 240
(using the knee as a hammer or kicker)
(contact stress)
240 <
< 120
Wibracje
10 Wibracje przenoszone przez siedzisko lub posadzkę
120 < 240
(vibration)
(sitting / standing on vibrating surface)
240 <
< 120
11 Średni ładunek
120 < 240
Pchanie /
(moderate load)
240 <
ciągnięcie
< 120
(push / pull)
12 CięŜki ładunek
120 < 240
(heavy load)
240 <
Samokontrola
Kontrola nad wykonywaną pracą: wymuszone tempo
(control over
13
pracy
< 120
work)
(control over work: self work pace)
120 <
Wynik z listy kontrolnej ręcznego dźwigania Tabela C
(manual handling checklist score)
OGÓLNA LICZBA PUNKTÓW DLA PLECÓW I KOŃCZYNY DOLNEJ Z TABELI B
(TOTAL BACK AND LAWER SCORE FOR TABLE B)
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Wynik
(score)

0
1
2
0
2
3
0
1
2
0
2
3
0
1
2

0
1
0
2
3
0
1
2
0
2
3
0
1
2
0
1
2
0
2
3
0
1

Tabela C - ręczne dźwiganie
(manual handling)
Czas trwania
Czynnik ryzyka
cynności [min]
(risk factor)
(task duration
[min])
Maksymalna
odległość
rąk
od
dźwiganego ładunku
Maksymalna
[cm]
masa
[kg]
Nie ma
(maximum
distance
(maximum
zastosowania
[cm])
(not applicable)
1 weight [kg])
Tułów skręcony podczas dźwigania
Bez limitu
(no limit)
2 (Torso twist during lift)
Jednoręczne dźwiganie
≤ 60
3 (one-handed lift)
60 <
Dźwiganie
ludzi
i
niestabilnego
ładunku
–
przemieszczający
się
ładunek,
nierównomiernie
rozłoŜona masa
(lift unstable loads - loads that shift around or have ≤ 60
4 unequal weight distribution)
60 <
Dźwiganie od 2 do 4 razy na minutę
Bez limitu
(no limit)
5 (lift more than once per minute)
Dźwiganie 5 razy na minutę lub częstsze
≤ 60
6 (lift 5 or more times per minute)
60 <
Dźwiganie powyŜej barków
≤ 60
60 <
7 (lift above the shoulder)
Dźwiganie w okolicy kostek
≤ 60
60 <
8 (lift below the knuckle)
35
Przenoszenie obiektu od 5 do 15 kroków
≤ 60
9 (Carry object 10 to 30 feet)
60 <
36
Przenoszenie obiektu powyŜej 15 kroków
≤ 60
10 (Carry object more than 30 feet)
60 <
Dźwiganie w pozycji siedzącej lub klęczącej
≤ 60
60 <
11 (lift while seated or kneeling)
OGÓLNA LICZBA PUNKTÓW RĘCZNEGO DŹWIGANIA – wstawiany do
tabeli dla kończyn dolnych i pleców [tabeli B]
(TOTAL MANUAL HANDLING SCORE - appears on back and lower
extremity table)

TABELA D
przerwa pomiędzy
czynnościami
dźwigani powyŜej
10 minut

Odległość
rąk
od
37
ciała
do 13 cm
pow. 13
cm

35

do 13 cm
pow. 13
cm

Do 8 kg
0
do 5,5 kg
0
do 5,5 kg
0
do 4,5 kg
0

Wartość przeliczona (w oryginale w stopach)
J.w.
37
Wartości przeliczone (w oryginale w calach)
38
Wartości przeliczone (w oryginale w funtach)
36

Odczytaj z
tabeli D:
(fix from
table D)

1
1
2

1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
2
3
1
2

38

Odległość
przerwa pomiędzy
czynnościami
dźwigani poniŜej 10
minut

Wynik
(Score)

masa / wynik
pow. 8 kg do 23 kg
3
pow. 5,5 kg do 16 kg
3
masa / wynik
pow. 5,5 kg do 16 kg
3
pow. 4,5 kg do 13 kg
3

powyŜej 23 kg
5
powyŜej 16 kg
6
powyŜej 16 kg
5
powyŜej 13 kg
6
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5.2.4 REBA – Rapid Entire Body Assessment39
REBA jest szybką metodą ukierunkowana na ocenę obciąŜenia podczas pracy szyi, tułowia i
kończyn. Jest bardziej przydatna dla oceny obciąŜeń całego ciała. W mniejszym stopniu
przydatna dla oceny obciąŜenia samych kończyn górnych.40
Ocena za pomocą REBA dokonywana jest w 13 krokach:
- W krokach 1- 5 oceniane jest obciąŜenie dla szyi, tułowia i oparcia na podłoŜu (grupa A).
- W krokach 6-10 oceniane jest obciąŜenie kończyny górnej – oddzielnie dla prawej i lewej
(grupa B).
- W powyŜszych ocenach uwzględniane jest: połoŜenie poszczególnych segmentów ciała
oraz: wielkość obciąŜenia zewnętrznego (w przypadku grupy A); jakość chwytu (w przypadku
oceny kończyn górnych – grupa B).
- Krok 11 - 12 – polega na ustaleniu wyniku końcowego oceny REBA z uwzględnieniem
rodzaju wysiłku (wysiłek statyczny, powtarzalność, szybkie i duŜe zmiany postawy ciała).
- Krok 13 jest interpretacją wyniku końcowego REBA.
Opracowanie metody w języku polskim oraz interaktywny arkusz do przeprowadzania oceny
moŜna znaleźć na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.41

5.2.5 RULA - Rapid Upper Limb Assessment42
RULA jest szybką metodą ukierunkowana na ocenę obciąŜenia podczas pracy szyi, tułowia i
kończyn, a w szczególności kończyn górnych. Dobrze sprawdza się m.in. przy ocenie
stanowisk komputerowych. Metoda ta jest rozwinięciem wcześniej opisanej metody REBA, z
analogiczną metodologią postępowania podczas oceny.
Opis metody w języku polskim znajduje się na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie.43

Przytoczone w referacie metody oceny ryzyka związanego z czynnikami ergonomicznymi
czynnikami ryzyka naleŜy traktować jako przykładowe. Niemniej starałem się przybliŜyć te z
nich, które mogą być w praktyce stosowane (bez uszczerbku dla wyników oceny), albo ze
względu na ich przystępność i/lub ze względu na ich potwierdzoną skuteczność stosowania.

© Publikację tę moŜna reprodukować nieodpłatnie, z wyłączeniem wykorzystywania
jej do celów reklamowych, rekomendacji i celów komercyjnych. Data wydania
internetowego – czerwiec 2010. Prosimy o wskazanie, iŜ jej źródłem jest:
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie http://www.szczecin.oip.pl

39

Hignett S., McAtamney L.: Rapid Entire Body Assessment (REBA); Applied Ergonomics, 31, 201205, 2000
40
porównaj z metodą RULA na http://www.szczecin.oip.pl
41
http://www.szczecin.oip.pl
42
http://www.rula.co.uk
43

http://www.szczecin.oip.pl
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