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pracy do potrzeb pracownic fizycznych w starszym wieku. 

zmêczenie

Contemporary studies indicate the lack of a positive impact of high physical effort in professional work 
on health, especially in connection with the deficit of recreational physical activity during leisure time. 
Women, due to physiological conditions, are not able to perform all activities at work equally with men. 
This applies in particular to work related to physical effort, transport of weights and forced body posi-
tion. In the case of older women, apart from the physiological differences dictated by gender, functional 
changes occurring in the ageing human body, which also significantly reduce the ability to perform 
physical work, are added. 
The problem of employers disregarding hard physical labour leads to adverse effects for both them and 
their companies. Excessive work load and, associated with it, fatigue of employees result in inferior quality 
and work efficiency and the increase in sick leave due to ailments and illnesses. Therefore, it seems obvious 
to adapt the work station and working conditions to the needs of older women that perform physical work.
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Kobiety na stanowiskach pracy fizycznej 
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Ruch jest najwa¿niejszym, po od¿ywia-

jednak tak samo korzystny: wysi³ek rekreacyjny 
podlega innym regu³om ni¿ wysi³ek w pracy 

i czasu ich trwania. Wysi³ek fizyczny towa-

-

-

Wbrew powszechnemu przekonaniu, 
¿e coraz szersza mechanizacja i automaty-

wystêpowanie ciê¿kiej pracy fizycznej, problem 

W artykule zaprezentowano ograniczenia 
w wykonywaniu pracy fizycznej przez kobiety, 

-

-
wana indywidualnie do jego wieku, p³ci, stanu 

ze wzglêdu na uwarunkowania fizjologiczne, 
-
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-
nowiskach pracy fizycznej kobiet w handlu, 

-

-

-
-

wania wysi³ku fizycznego w pracy zawodowej 
-

do wykonywania ciê¿kiej lub d³ugotrwa³ej 

-
wiska wewnêtrznego organizmu. Najwy¿szy 

w wieku 20-25 lat i od tego momentu syste-
matycznie spada. Osoby w wieku 65 lat posia-

Starzenie siê organizmu jest bardzo istotnym 

z zakresu fizjologii pracy jednoznacznie po-

-

-

siê spo³eczeñstwa”, koordynowanego przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy 
Instytut Badawczy, wykaza³y m.in. istotne sta-

fizycznej u kobiet ju¿ w wieku powy¿ej 40 r.¿. 

fizycznej u a¿ 30% badanych kobiet. Wspo-

-

-

fizycznego o charakterze dynamicznym, wraz 

-

si³owych stosowany jest czêsto pomiar maksy-

-

miêdzy kobietami i mê¿czyznami. Tempo utra-

Kobiety po 50. roku ¿ycia w Polsce 

-

-

2017 r., 34%, co oznacza, ¿e co trzecia osoba 
by³a aktywna zawodowo, przy czym u mê¿-

znajdowa³ siê na poziomie 43,3% a u kobiet 
– jedynie 26,6%.

Mimo ¿e obecnie wiele kobiet chce lub musi 

ustawa Kodeks pracy, znowelizowana na pod-

-
uprawnienie jest jednak czêsto rozumiane 

Problem polega jednak na tym, ¿e czêsto 
jedyne dostêpne dla kobiet stanowiska to te, 
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-
-

getyczny netto, niezbêdny do wykonywania 

dla kobiet 5000 kJ, przy czym w odniesieniu 
-

podnoszonych i przenoszonych przez jednego 

12 kg przy pracy sta³ej oraz 20 kg przy pracy 
-

kresie dopuszczenia do wykonywania rêcznych 

-

profilaktycznych dla kobiet w przypadku 

jedynym powodem wprowadzania zmian or-

-

W przypadku wystêpowania „tylko” ciê¿kiej 
pracy, tj. 1000 kcal w odniesieniu do kobiet, naj-

w celu zmniejszenia wydatku energetycznego.

 

w organizmie cz³owieka wraz z wiekiem, oczy-

-

-

zmian chorobowych, zw³aszcza w obrêbie 

-

-
sza ryzyko powa¿nych powik³añ zdrowotnych 

Wysi³ek fizyczny jest jednym z najwa¿niej-

-
wo-szkieletowego. Nawet lekka praca fizyczna 

albo d³ugotrwa³ego chodzenia. Ponadto czê-

ryzyko uszkodzenia uk³adu ruchu oraz jest 
-

-
-

-

utrzymywanie wymuszonej pozycji cia³a itp. 
-

statycznego dochodzi do ucisku na naczynia 

-
nia têtniczego skurczowego i rozkurczowego 

-
tywny wp³yw na zdrowie reprodukcyjne kobiet. 

-
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niskiej masy urodzeniowej noworodka. Z kolei 
w przypadku kobiet starszych uwa¿a siê, 

-

wyra¿a dobrze zbilansowane wymagania, sta-
-

takich jak np. stan zdrowia, a tak¿e od rodzaju 

takie jak, du¿y koszt energetyczny pracy, 
wymuszona pozycja cia³a i du¿y udzia³ czyn-

przedwczesnej i niestety ca³kowitej utraty 

-

Zmêczenie, jako skutek nadmiernego ob-

jest nadmierny, albo odpoczynek nieadekwat-

-
czucie (stan zdrowia, sytuacja rodzinna itp.), 
dochodzi do rozwoju zmêczenia przewlek³ego. 

Jak wynika jasno z cytowanych w artykule 
badañ, kobiety, ze wzglêdu na uwarunkowa-

-

mierzone wydatkiem energetycznym netto 

20 kg przy pracy dorywczej.

-

do wykonywania pracy fizycznej. Niestety, 

pracy w pañstwach europejskich, wymagania, 

bez wzglêdu na wiek pracownika, co sprawia, 
-
-

lu zmian chorobowych, zw³aszcza w obrêbie 

i rozwoju zmêczenia przewlek³ego. Dlatego te¿, 
zasadna wydaje siê, zw³aszcza w przypadku 
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