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Ocena ryzyka rozwoju dolegliwo�ci
miê�niowo-szkieletowych 
z zastosowaniem metody REBA

W artykule opisano metodê REBA s³u¿¹c¹ wstêpnej ocenie ryzyka rozwoju dolegliwo-
�ci miê�niowo-szkieletowych. Zastosowanie metody REBA pozwala na identyfikacjê 
wysi³ku fizycznego powi¹zanego z pozycj¹ cia³a podczas pracy, wywieraniem si³ i wy-
konywaniem pracy powoduj¹cej obci¹¿enie i zmêczenie, z uwzglêdnieniem obci¹¿enia 
o charakterze powtarzalnym b¹d� statycznym. Metodê opisano na przyk³adzie pozycji 
przyjmowanych podczas czynno�ci czyszczenia kana³ów.

Screening risk of musculoskeletal disorders with REBA
The paper describes the REBA method, which is used for preliminary assessment of 
the risk of developing musculoskeletal disorders. REBA makes it possible to identify 
physical load linked to body postures and exerted forces with consideration for static 
or repetitive load. Assessment of risk for postures registered during cleaning ducts is 
an example of the use of REBA.
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Wykonywanie pracy zawodowej czêsto wi¹¿e 

siê z ró¿norodnymi zagro¿eniami dla pracowników. 
Obecnie jednym z najwa¿niejszych zagro¿eñ jest 
niew³a�ciwe obci¹¿enie fizyczne skutkuj¹ce ró¿-
nego typu schorzeniami w obrêbie miê�ni, �ciêgien 
i wi¹zade³. Wynikiem urazu powsta³ego na skutek 
jednostkowego przeci¹¿enia lub kumuluj¹cych 
siê mikrourazów spowodowanych nadmiernym 
obci¹¿eniem podczas pracy jest powstawanie do-
legliwo�ci uk³adu miê�niowo-szkieletowego. 

Dolegliwo�ci uk³adu miê�niowo-szkieletowego 
mog¹ wystêpowaæ na skutek wykonywania pracy 
w pozycji siedz¹cej i stoj¹cej. Inne obci¹¿enie powo-
duj¹ prace powtarzalne, a inne prace wymagaj¹ce 
sta³ego utrzymywania niezmiennej pozycji cia³a. 

W�ród czynników biomechanicznych, które 
maj¹ najwiêkszy wp³yw na obci¹¿enie miê�niowo-
szkieletowe i charakteryzuj¹ wykonywan¹ pracê, 
najwiêksze znaczenie maj¹ pozycja cia³a, wywie-
rana si³a okre�lana mianem si³a zewnêtrzna (typ 
aktywno�ci si³owej, kierunek dzia³ania i warto�æ si³y) 
oraz czas utrzymywania tego obci¹¿enia (pozycji 
cia³a i wywieranej si³y). Czas mo¿e byæ okre�lony 
jako czêsto�æ powtórzeñ okre�lonych czynno�ci 
w sytuacji wykonywania pracy powtarzalnej, ale 
tak¿e jako maksymalny czas utrzymywania sta³ego 

obci¹¿enia lub te¿ maksymalny czas wykonywania 
pracy powtarzalnej. Te trzy podstawowe czynniki 
biomechaniczne determinuj¹ obci¹¿enie i zmêczenie 
spowodowane wykonywaniem okre�lonych czyn-
no�ci i maj¹ wp³yw na siebie wzajemnie. Oznacza 
to, ¿e ocena ryzyka rozwoju dolegliwo�ci uk³adu 
miê�niowo-szkieletowego wymaga uwzglêdnienia 
tych podstawowych czynników biomechanicz-
nych, a to z kolei wymusza analizê pozycji cia³a 
pracownika podczas pracy, typu (np. pchanie, �cisk 
rêki) i warto�ci wywieranej si³y oraz czasu trwania 
poszczególnych sekwencji czynno�ci pracy.

Kodeks pracy obliguje pracodawcê do oceny 
ryzyka, nie precyzuj¹c jednak¿e jakie metody oce-
ny maj¹ byæ stosowane. Celem prezentowanego 
artyku³u jest przedstawienie jednej z wielu ró¿nych 
metod oceny ryzyka rozwoju dolegliwo�ci miê�nio-
wo-szkieletowych. Ocena ryzyka mo¿e byæ przepro-
wadzana z zastosowaniem metod, które temu s³u¿¹ 
z wykorzystaniem parametrów charakteryzuj¹cych 
biomechaniczne czynniki obci¹¿enia b¹d� te¿ na 
podstawie reakcji organizmu pracownika na obci¹-
¿enie wynikaj¹ce z wykonywanej pracy. 

Do wstêpnej oceny ryzyka rozwoju dolegliwo�ci 
miê�niowo-szkieletowych wynikaj¹cego z utrzymy-
wania okre�lonych pozycji cia³a mog¹ s³u¿yæ metody 
takie jak OWAS [1, 2], RULA [3] czy REBA [4]. Metoda 

OWAS jest spo�ród tych trzech metod najprostsz¹ 
i naj³atwiejsz¹ do stosowania. By³a ona wielokrotnie 
opisywana, znalaz³a równie¿ zastosowanie w sys-
temie oceny ryzyka STER [1]. Metoda REBA  jest 
zmodyfikowan¹ wersj¹ metody RULA. Zastosowa-
nie metody REBA pozwala na identyfikacjê wysi³ku 
fizycznego powi¹zanego z pozycj¹ cia³a podczas 
pracy, wywieraniem si³ i wykonywaniem pracy 
powoduj¹cej obci¹¿enie i zmêczenie, z uwzglêdnie-
niem obci¹¿enia o charakterze powtarzalnym b¹d� 
statycznym. Uzyskane w wyniku tej oceny rezultaty 
mog¹ stanowiæ podstawê do szerszej oceny ergono-
micznej. W porównaniu z metod¹ OWAS wymaga 
pomiaru oraz wprowadzenia wiêkszej liczby danych 
wej�ciowych. 

Przeprowadzenie oceny ryzyka z zastosowa-
niem metody REBA odbywa siê w trzech krokach: 
ocena pozycji cia³a podczas pracy, zastosowanie 
procedury oceny, ocena ryzyka. Ocena przepro-
wadzana jest przez nadawanie ró¿nym wariantom 
obci¹¿enia czynnikami biomechanicznymi odpo-
wiednich kodów. 

Ocena z zastosowaniem metody REBA przepro-
wadzana jest dla ka¿dej pozycji cia³a wystêpuj¹cej 
podczas pracy. Przy czym, w przypadku gdy wystê-
puje zró¿nicowane po³o¿enie koñczyn górnych lewej 
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i prawej, ocena przeprowadzana jest dla ka¿dej 
z koñczyn górnych osobno.

Poni¿ej przedstawiono dok³adny opis metody 
REBA z uwzglêdnieniem oceny ryzyka na przyk³a-
dzie dwóch pozycji cia³a wystêpuj¹cych podczas 
czyszczenia kana³u wentylacyjnego.

Ocena pozycji cia³a podczas pracy
Ocena pozycji cia³a zgodnie z metod¹ REBA

W metodzie REBA w celu identyfikacji pozycji 
cia³a zakresy ruchu poszczególnych segmentów 
cia³a rozpatrywane s¹ w p³aszczy�nie strza³kowej. 
Je¿eli pozycja cia³a wymaga uwzglêdnienia równie¿ 
ruchu lub po³o¿enia w innych p³aszczyznach, np. 
kiedy wystêpuje przywodzenie/odwodzenie lub 
nawracanie/odwracanie dokonywana jest mody-
fikacja przeprowadzonej wcze�niej oceny pozycji. 
W metodzie REBA uwzglêdniono sze�æ segmentów 
cia³a: rêka z nadgarstkiem, przedramiê, ramiê, 
g³owa wraz z szyj¹, tu³ów oraz koñczyna dolna. 
Okre�lenie po³o¿enia poszczególnych segmentów 
cia³a przebiega w odniesieniu do koñczyn górnych, 
tu³owia i koñczyn dolnych. W grupie opisuj¹cej 
koñczynê górn¹ znajduje siê ramiê, przedramiê 
oraz rêka (k¹t w nadgarstku). Pozycja tu³owia okre-
�lana jest poprzez k¹t zgiêcia szyi oraz k¹t zgiêcia 
pleców w czê�ci lêd�wiowej. Po³o¿eniom k¹towym 
poszczególnych segmentów cia³a nadawane s¹ 
odpowiednie kody.

Po³o¿enie koñczyny górnej okre�lane jest 
jednym z czterech kodów po³o¿enia ramienia, 
jednym z dwóch kodów po³o¿enia przedramienia 
oraz jednym z dwóch kodów po³o¿enia rêki (k¹t 
w nadgarstku) (rys. 1.). Gdy k¹t miêdzy ramieniem 
a lini¹ pionow¹ przechodz¹c¹ przez �rodek ob-
rotu ramienia wynosi  ±20° to przypisywany jest 
kod 1. Kod 2 przypisywany jest wówczas, gdy k¹t 
prostowania jest wiêkszy od 20° lub k¹t zginania 
ramienia jest pomiêdzy 20° a 45°. Natomiast kod 3 
przypisuje siê wówczas, gdy k¹t zginania ramienia 
jest w zakresie 45-90°. Je¿eli k¹t zginania ramienia 
jest powy¿ej 90° kod ramienia wynosi 4. Je¿eli 
wykonywanie czynno�ci podczas pracy wymaga 
uniesienia barku, kod ramienia jest zwiêkszany o 1. 
Podobnie zwiêkszenie kodu o 1, nastêpuje wówczas, 
gdy ramiê jest odwodzone. W przypadku, gdy 
koñczyna górna podczas pracy jest podparta – kod 
zmniejszany jest o 1.

Kod 1 przypisywany jest przedramieniu wów-
czas, gdy k¹t miêdzy ramieniem a przedramieniem 

jest w zakresie od 60-100°, natomiast 2 wówczas, 
gdy k¹t ten jest  poni¿ej 60° lub powy¿ej 100°. 

W przypadku rêki i nadgarstka wystêpuje podzia³ 
na dwa obszary obci¹¿enia. Je¿eli k¹t zginania lub 
prostowania rêki jest wiêkszy od 15°, przypisywany 
jest kod 2, natomiast gdy jest mniejszy lub równy 
15° wówczas kod rêki wynosi 1. Odwiedzenie 
lub przywiedzenie w nadgarstku, czyli ruch rêki 
w p³aszczy�nie czo³owej (w stronê ma³ego palca lub 
kciuka) skutkuje zwiêkszeniem kodu o 1. Podobnie 
gdy wystêpuje pronacja lub supinacja przedramienia 
(obrót przedramienia wzglêdem swojej osi w lewo 
lub w prawo) przyjêta warto�æ kodu rêki zwiêkszana 
jest o 1 lub o 2, w zale¿no�ci od tego, czy po³o¿enie 
wystêpuje w po³owie zakresu, czy te¿ po³o¿enie jest 
bliskie koñca zakresu tego ruchu.

Kryteria oceny po³o¿enia tu³owia stanowi¹ k¹ty: 
pochylenia g³owy, pochylenia pleców i po³o¿enia 
koñczyn dolnych. Kod pochylenia g³owy wynosi 1 
wówczas, gdy k¹t pochylenia g³owy w p³aszczy�-
nie strza³kowej jest w zakresie 0-20°, natomiast 2 
wówczas, gdy k¹t pochylenia g³owy jest powy¿ej 20° 
(rys. 2.). Gdy wystêpuje skrêt szyi lub gdy wystêpuje 
pochylenie g³owy na bok, oznaczony wcze�niej kod 
pochylenia g³owy jest zwiêkszany o 1. K¹t pochylenia 
g³owy wynosi 0 wówczas, gdy czê�æ szyjna krêgo-
s³upa jest wyprostowana. 

Kod po³o¿enia pleców wynosi 1 wówczas, gdy 
plecy s¹ wyprostowane. Kod po³o¿enia pleców 
wynosi 2 wówczas, gdy wystêpuje pochylenie 
pleców lub odchylenie do ty³u w zakresie 0-20°. 
Kod po³o¿enia pleców przyjmuje warto�æ 3 wów-
czas, gdy wystêpuje odchylenie do ty³u powy¿ej 
20° lub pochylenie do przodu w zakresie 20-60°. 

Je¿eli wystêpuje zgiêcie tu³owia do przodu o k¹t 
60° lub wiêkszy, kod po³o¿enia pleców przyjmuje 
warto�æ 4. Kod po³o¿enia pleców zwiêkszany jest 
o 1 wówczas, gdy wystêpuje skrêt lub pochylenie 
boczne pleców. 

Kod po³o¿enia koñczyn dolnych wynosi 1 wów-
czas, gdy wystêpuje w³a�ciwie roz³o¿ony ciê¿ar 
cia³a zarówno w siedz¹cej jak i stoj¹cej pozycji cia³a. 
Kod po³o¿enia koñczyn dolnych wynosi 2 wówczas, 
gdy stopy nie s¹ podparte lub ciê¿ar cia³a nie jest 
równomiernie roz³o¿ony. W przypadkach, gdy k¹t 
zgiêcia w stawie kolanowym wynosi 30-60° kod 
zwiêkszany jest o 1. 

Pozycje cia³a przyjmowane podczas czyszczenia 
kana³u wentylacyjnego

Do oceny przyjêto dwie pozycje cia³a przyjmo-
wane podczas czyszczenia kana³u wentylacyjnego: 
pozycja oznaczona jako A przyjmowana podczas 
czyszczenia �cian bocznych (fot. 1.) i pozycja ozna-
czona jako B przyjmowana podczas czyszczenia 
�ciany górnej (fot. 2.).

Podczas przyjmowania pozycji cia³a oznaczonej 
jako A pracownik utrzymuje wyprostowan¹ koñ-
czynê górn¹ (fot. 1.). K¹t ramienia mo¿na okre�liæ 
jako powy¿ej 90°, k¹t miêdzy ramieniem a przed-
ramieniem natomiast wynosi oko³o 0°. Wystêpuje 
tak¿e bardzo wyra�ne odchylenie rêki od po³o¿enia 
naturalnego (k¹t zginania/prostowania rêki w nad-
garstku). Widoczne jest znacz¹ce pochylenie pleców, 
powy¿ej k¹ta o warto�ci 30°. Wykonywanie pracy 
czyszczenia kana³u wymaga tak¿e przyjmowania 
niewygodnej pozycji koñczyn dolnych, przy  zgiêciu 

Rys. 1. Kody nadawane poszczególnym po³o¿eniom ramienia, przedramienia oraz rêki (k¹t zgiêcia w nadgarstku) 
w metodzie REBA [2] 
Fig. 1. Scores assigned to the position of the arm, forearm and hand in REBA [2]

Rys. 2. Kody nadawane po³o¿eniom g³owy w metodzie 
REBA [2]
Fig. 2. Scores assigned to the position of the head in REBA [2] 

Fot. 1. Pozycja cia³a oznaczona jako A przyjmowana pod-
czas czyszczenia �cian bocznych kana³u wentylacyjnego
Photo 1. Body posture A when cleaning ducts

Fot. 2. Pozycja cia³a oznaczona jako B przyjmowana pod-
czas czyszczenia �ciany górnej kana³u wentylacyjnego
Photo 2. Body posture B when duct cleaning
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w kolanie o k¹t powy¿ej 60°. Zgodnie z za³o¿eniami 
metody REBA po³o¿enie cia³a podczas wykonywania 
czynno�ci w pozycji A mo¿na opisaæ kodami tak jak 
to przedstawiono w tabeli 1.

Przyjête pocz¹tkowo kody rêki i koñczyn dolnych 
zosta³y zwiêkszone ze wzglêdu na wystêpowanie 
pronacji przedramienia. W przypadku koñczyn 
dolnych wystêpowa³o niew³a�ciwe roz³o¿enie 
masy cia³a. 

Pozycja cia³a oznaczona jako B (fot. 2.) wymaga 
podniesienia koñczyny górnej jeszcze bardziej ni¿ 
w przypadku pozycji A. Pochylenie pleców jest 
powy¿ej 30°, przy czym wystêpuje tak¿e skrêt 
pleców. Widoczny jest tak¿e skrêt g³owy. Warto�ci 
kodów przypisane pozycji cia³a B przedstawiono 
w tabeli 2.

Kategorie oceny obci¹¿enia
Kategorie oceny obci¹¿enia w metodzie REBA

W celu oceny ryzyka nale¿y wyznaczyæ kategorie 
po³o¿enia koñczyny górnej zgodnie z tabel¹ 3. 
oraz po³o¿enia tu³owia zgodnie z tabel¹ 4. Ocena 
uzyskana z po³¹czenia kodów pozycji cia³a mody-
fikowana jest w nastêpnym kroku w zale¿no�ci od 
wystêpowania elementów dodatkowych. 

W nastêpnym kroku oceny kategorie pozycji 
okre�lone zgodnie z tabel¹ 3. i 4.  ³¹czone s¹ z ocen¹ 
si³y, w przypadku kategorii pozycji tu³owia (po³o-
¿enie pleców, szyi i nóg), b¹d� rodzajem chwytu, 
w przypadku kategorii po³o¿enia koñczyny górnej 
obejmuj¹cej po³o¿enie przedramienia, ramienia 
i nadgarstka.

Je¿eli warto�æ wywieranej si³y wynosi mniej ni¿ 
50 N, wówczas przypisywany jest kod si³y 0. Je¿eli 
natomiast warto�æ si³y wynosi od 50 do 100 N, a dla 
si³y o warto�ci powy¿ej 100 N, to kod si³y wynosi 2. 
W przypadku, gdy si³a jest wywierana w sposób 
gwa³towny, nadany wcze�niej kod zwiêkszany jest 
dodatkowo o 1.

Do kategorii po³o¿enia koñczyny górnej, ustalo-
nej zgodnie z tabel¹ 3. dodawany jest kod chwytu, 
okre�lany na podstawie tabeli 5. W zale¿no�ci od 
tego, czy chwyt jest oceniany jako dobry, �redni, 
z³y b¹d� nieakceptowany kod chwytu przyjmuje 
warto�ci od 0 do 3.

Ocenê ryzyka wed³ug metody REBA uzyskuje siê 
z po³¹czenia oceny po³o¿enia tu³owia z uwzglêdnie-
niem wywieranej si³y oraz oceny po³o¿enia koñczyny 
górnej z uwzglêdnieniem wygody uchwytu (tab. 6.). 

W ca³kowitej ocenie ryzyka uwzglêdniany jest 
tak¿e opisany poni¿ej charakter wywieranej si³y. 
W celu uwzglêdnienia dodatkowego obci¹¿enia 
wynikaj¹cego z charakteru pracy (statyczna lub 
powtarzalna), b¹d� te¿ obci¹¿enia zwi¹zanego 
z wywieraniem si³y zewnêtrznej podczas nag³ych 
zmian po³o¿enia cia³a, konieczny jest jeszcze jeden 
krok prowadz¹cy do oceny koñcowej. St¹d te¿ 
ocena koñcowa uzyskiwana jest po dodaniu kodu 
charakteru wywieranej si³y (tabela 7.).

Je¿eli wystêpuje obci¹¿enie statyczne (niezmien-
na pozycja cia³a utrzymywana jest przez d³u¿ej 
ni¿ 1 min), wówczas kod oceny wed³ug tabeli 6. 
zwiêkszany jest o 1. Podobnie w przypadku wyko-
nywania pracy powtarzalnej, przy czym uznaje siê, 
¿e praca powtarzalna wystêpuje wówczas, gdy ta 
sama czynno�æ powtarzana jest czê�ciej ni¿ cztery 
razy na minutê. 

Tabela 1. Kody po³o¿enia koñczyny górnej i pleców dla pozycji cia³a A
Table 1. Scores for upper limb and back for posture A

Kod Warto�æ pocz¹tkowa Modyfikacja Warto�æ koñcowa

Kod ramienia 4 0 4
Kod przedramienia 2 0 2
Kod rêki 2 1 3
Kod g³owy 2 0 2
Kod pleców 3 0 3
Kod koñczyn dolnych 2 2 4

Tabela 2. Kody po³o¿enia koñczyny górnej i pleców dla pozycji cia³a B
Table 2. Scores for upper limb and back for posture B

Kod Warto�æ pocz¹tkowa Modyfikacja Warto�æ koñcowa

Kod ramienia 4 0 4
Kod przedramienia 2 0 2
Kod rêki 2 1 3
Kod g³owy 2 1 3
Kod pleców 3 1 4
Kod koñczyn dolnych 2 0 2

Tabela 3. Tabela kategorii po³o¿enia koñczyny górnej wed³ug metody REBA
Table 3. Scores for upper limb postures in REBA 

Kod przedramienia Kod rêki
Kod ramienia

1 2 3 4 5 6

1
1 1 1 3 4 6 7
2 2 2 4 5 7 8
3 2 3 5 5 8 8

2
1 1 2 4 5 7 8
2 2 3 5 6 8 9
3 3 4 5 7 8 9

Tabela 4. Tabela kategorii po³o¿enia tu³owia wed³ug metody REBA
Table 4. Scores for back postures in REBA 

 Kod g³owy Kod nóg
Kod pleców

1 2 3 4 5

1

1 1 2 2 3 4
2 2 3 4 5 6
3 3 4 5 6 7
4 4 5 6 7 8

2

1 1 3 4 5 6
2 2 4 5 6 7
3 3 5 6 7 8
4 4 6 7 8 9

3

1 3 4 5 6 7
2 3 5 6 7 8
3 5 6 7 8 9
4 6 7 8 9 9

Tabela 5. Kod wygody uchwytu wed³ug metody REBA
Table 5. Scores for coupling in REBA 

Uchwyt

dobry 0 �redni 1 z³y 2 nieakceptowalny 3
Uchwyt pasuj¹cy dobrze 
do rêki

uchwyt akceptowalny, ale 
nie jest pasuj¹cy dobrze do 
rêki b¹d� chwyt jest mo¿-
liwy przez zaanga¿owanie 
innych czê�ci cia³a

chwyt nie jest akceptowalny, 
chocia¿ mo¿liwy

brak uchwytów do chwytu 
rêk¹; chwyt nie jest akcepto-
walny nawet przy wykorzy-
staniu innych czê�ci cia³a
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Tabela 6. Ocena ryzyka wed³ug metody REBA
Table 6. Final risk assessment in REBA 

Kategoria grupy koñczyny górnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ka
te

go
ria

 gr
up

y t
u³

ow
ia

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7
2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8
3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8
4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9
5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9
6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10
7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11
8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11
9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12
10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Tabela 7. Ocena obci¹¿enia wed³ug metody REBA
Table 7. Final load assessment in REBA 

Ocena charakteru pracy (obci¹¿enia)

+1 jedna lub wiêcej czê�ci cia³a s¹ obci¹¿one statycznie (utrzymywane d³u¿ej ni¿ 1 min)
+1 wykonywanie czynno�ci powtarzalnych (czê�ciej ni¿ 4 razy na minutê)
+1 czynno�ci wymagaj¹ nag³ych zmian po³o¿enia cia³a

Tabela 8. Kategorie oceny uzyskane dla po³o¿enia koñczyny górnej i pleców dla obydwu analizowanych pozycji cia³a
Table 8. Scores for upper limb and back for both body postures 

Pozycja Po³o¿enie Kategoria oceny Kod si³y Kategoria koñcowa

A tu³owia 7 2 9
koñczyny 7 0 7

B tu³owia 7 2 9
koñczyny górnej 7 0 7

Tabela 9. Dzia³ania konieczne do podjêcia w zale¿no�ci od poziomu ryzyka ocenianego zgodnie z procedur¹ metody REBA
Table 9. Necessary actions depending on risk assessed with REBA 

Ocena koñcowa Poziom ryzyka Dzia³ania

1 zaniedbywalne nie s¹ konieczne
2-3 ma³e nale¿y rozwa¿yæ
4-7 �rednie konieczne
8-10 du¿e konieczne wkrótce
11-15 bardzo du¿e konieczne natychmiast

Kategorie oceny obci¹¿enia dla pozycji cia³a 
przyjmowanych podczas czyszczenia kana³u 
wentylacyjnego

Kody pozycji cia³a odpowiadaj¹ce pozycji 
A przedstawione zosta³y w tabeli 1., natomiast 
odpowiadaj¹ce pozycji B – w tabeli 2. 

W obydwu analizowanych pozycjach cia³a 
zarówno dla po³o¿enia tu³owia jak i po³o¿enia 
koñczyny górnej kategoria oceny wynosi 7. Zgodnie 
z procedur¹ oceny metod¹ REBA kategoria oceny 
modyfikowana jest poprzez kod si³y.

W rozpatrywanym przypadku (obydwu pozycji 
cia³a) mo¿na przyj¹æ, i¿ pracownik wywiera si³ê 
120 N wynikaj¹c¹ z nacisku rêk¹ na sprzêt czysz-
cz¹cy. Chwyt scharakteryzowany w tabeli 7. mo¿na 
uznaæ za dobry.

Kategorie koñcowej oceny z uwzglêdnieniem 
si³y oraz chwytu dla obydwu pozycji cia³a przed-
stawiono w tabeli 8.

Ocena koñcowa przeprowadzana jest z zastoso-
waniem tabeli 6. poprzez po³¹czenie kategorii oceny 
koñcowej uzyskanej dla koñczyny górnej i dla tu³o-
wia. Zgodnie z t¹ ocen¹ uzyskuje siê ocenê koñcow¹ 
11 dla obydwu pozycji cia³a. Kategorie oceny s¹ takie 
same dla obydwu pozycji cia³a A i B.

Pomimo, i¿ analizowane pozycje cia³a ró¿ni¹ 
siê od siebie, ich ocena koñcowa przeprowadzona 
zgodnie z zasadami metody REBA jest taka sama. 

W obydwu pozycjach cia³a wystêpuje obci¹¿enie 
statyczne, co dodatkowo zwiêksza ocenê koñcow¹ 
obci¹¿enia. St¹d te¿ ocena koñcowa obci¹¿enia 
wynosi 12.

Ocena ryzyka
W metodzie REBA ryzyko oceniane jest w piê-

ciostopniowej skali oceny ryzyka. Ka¿dej kategorii 
oceny koñcowej przypisane s¹ odpowiednie strefy 
ryzyka i zalecane odpowiednie dzia³ania (tabela 9.). 
Wy¿sza kategoria oceny prowadzi do koniecznych 
dzia³añ w celu wyeliminowania ryzyka.

Podsumowanie
Ocena obci¹¿enia miê�niowo-szkieletowego 

z zastosowaniem prostych metod obserwacyjnych 
takich, jak REBA, RULA czy OWAS charakteryzuje 
siê ma³¹ czu³o�ci¹ na zmiany w  tym obci¹¿eniu. 
Metoda RULA jest bardzo zbli¿ona do metody 
REBA. W porównaniu z OWAS jest metod¹ bardziej 
z³o¿on¹ i bardziej czu³¹ na ró¿nice w pozycjach cia³a. 
W ka¿dej ze wspomnianych metod wystêpuje okre-
�lona liczba kategorii oceny. Jednak¿e czêsto, tak jak 
w przedstawionym przyk³adzie, ró¿ni¹cym siê po-
zycjom cia³a przypisane s¹ takie same b¹d� bardzo 
zbli¿one kategorie oceny poziomu ryzyka. Dotyczy 
to wszystkich trzech wspomnianych metod.

Metody takie, jak OWAS, RULA czy REBA mog¹ 
byæ stosowane do oceny ryzyka rozwoju dolegli-
wo�ci miê�niowo-szkieletowych. Jednak¿e nale¿y 
zauwa¿yæ, ¿e ze wzglêdu na bardzo z³o¿ony charak-
ter ludzkiego cia³a proste metody oceny nie zawsze 
s¹ w pe³ni skuteczne. Obok czynników �rodowiska 
pracy, tak¿e np. czynniki osobowe odnosz¹ce siê do 
pracownika odgrywaj¹ rolê w rozwoju dolegliwo�ci 
miê�niowo-szkieletowych. St¹d te¿ zagro¿enie 
wynikaj¹ce z czynników �rodowiska pracy mo¿e 
byæ zró¿nicowane dla poszczególnych pracowników 
lub grup pracowników. Czynniki osobowe, które 
zmieniaj¹ indywidualn¹ reakcjê organizmu pracow-
nika mog¹ mieæ wp³yw na wzrost obci¹¿enia od 
takiego, które jest akceptowalne, do takiego, które 
stanowi znacz¹cy problem dla pracownika. St¹d te¿ 
przyjmuje siê, ¿e metoda REBA dostarcza jedynie 
wskazówek do dzia³añ prowadz¹cych do redukcji 
ryzyka zwi¹zanego z powstawaniem dolegliwo�ci 
miê�niowo-szkieletowych. Decyzje dotycz¹ce zna-
cz¹cych zmian w konstrukcji stanowiska pracy b¹d� 
procesu pracy powinny raczej byæ podejmowane na 
podstawie dok³adniejszych badañ ergonomicznych, 
gdy¿ z jednej strony wprowadzenie zbyt du¿ych 
ograniczeñ, np. czasu pracy na danym stanowisku 
mo¿e doprowadziæ do niepotrzebnych wydatków, 
z drugiej za� – nadmierne obci¹¿enie mo¿e stanowiæ 
znacz¹ce zagro¿enie dolegliwo�ciami miê�niowo-
szkieletowymi. 
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