
Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – 
Dźwigaj z głową
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
(EU-OSHA) realizuje w latach 2020–2022 ogólnoeuropejską 
kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości w 
zakresie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
związanych z pracą oraz znaczenia profilaktyki tych zaburzeń. 
Celem kampanii jest zachęcenie pracodawców, pracowników 
i innych zainteresowanych stron do współpracy na rzecz 
zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego 
i promowania dobrej kondycji zdrowotnej mięśni i układu 
kostnego wśród pracowników UE.

Kluczowe kwestie 
• Mapowanie ciała stanowi technikę, która może być 

wykorzystywana przez przedstawicieli pracodawców i 
pracowników w celu zbierania od poszczególnych grup 
pracowników informacji na temat skutków wykonywanej 
pracy dla organizmu, takich jak bóle i dolegliwości ze 
strony układu mięśniowo-szkieletowego.

• Za pomocą kolorowych długopisów lub naklejek 
pracownicy zaznaczają na konturze ciała miejsca, w 
których odczuwają dolegliwości bólowe. Zbiorcze wyniki 
tego rodzaju mapowania pozwalają:

 – rozpoznać grupy zaburzeń, które mogą wymagać 
dalszych badań;

 – zachęcić pracowników do podejmowania rozmów na temat 
możliwości rozwiązania zgłaszanych przez nich problemów.

• Mapowanie zagrożeń jest podobną metodą gromadzenia 
informacji zbiorczych. Pracownicy wykorzystują kolorowe 
długopisy lub naklejki, aby na mapie miejsca pracy 
oznaczyć te obszary, w których występują zagrożenia.

• Wyniki mapowania mogą być wykorzystywane jako 
część oceny i przeglądu ryzyka, nie zastępują one jednak 
formalnej oceny ryzyka.

Wszystkie broszury informacyjne i inne materiały dotyczące 
kampanii można pobrać ze strony internetowej kampanii 
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”  
(https://healthy-workplaces.eu/pl).

Mapowanie  
ciała i zagrożeń  

w profilaktyce zaburzeń 
układu mięśniowo 

-szkieletowego
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Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy
DŹWIGAJ Z GŁOWĄ 

https://healthy-workplaces.eu/pl
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Znaczenie partycypacji pracowników
Konsultacje z pracownikami i ich aktywny udział mają kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia, aby ocena ryzyka w zakresie zaburzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego była odpowiednia i aby środki 
wybrane w celu ich zwalczania były skuteczne. Z tego względu 
pracodawcy mają prawny obowiązek konsultowania się z 
pracownikami w kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. 
Pracownicy znają swoje dolegliwości bólowe, a także wiedzą, które 
z aspektów wykonywanej pracy mogą je wywoływać. Z uwagi na 
to, że znają specyfikę swoich obowiązków zawodowych, mogą 
mieć też pomysły na praktyczne rozwiązania występujących 
problemów. Ważne jest również, aby pracownicy czuli się częścią 
danego rozwiązania i byli zaangażowani w jego realizację, jeżeli ma 
ono doprowadzić do zmiany sposobu pracy. Brak odpowiedniego 
zaangażowania pracowników znacznie zmniejsza szanse na 
znalezienie właściwego rozwiązania i jego skuteczną realizację. 
Przykłady dobrych praktyk zgromadzone przez EU-OSHA 
wyraźnie świadczą o znaczeniu partycypacji pracowników (Worker 
participation practices: a review of EU-OSHA case studies [Praktyki 
dotyczące zaangażowania pracowników: przegląd studiów przypadku 
przygotowany przez EU-OSHA], publikacja dostępna pod adresem: 
https://osha.europa.eu/pl/publications/worker-participation-
practices-review-eu-osha-case-studies/view).

Zasady partycypacji pracowniczej 
Partycypacja pracownicza jest prostym dwukierunkowym 
procesem przebiegającym między pracodawcą a jego 
pracownikami/przedstawicielami pracowników. Jej zasady, 
niezależnie od wielkości organizacji, są takie same, choć sposób 
ich realizacji będzie zróżnicowany w zależności od ustawodawstwa 
krajowego. Obejmują one:

• wzajemne rozmowy – umiejętność słuchania tego, co mówią inni, 
wyciągania wniosków z ich wypowiedzi i podejmowania działań  
na ich podstawie;

• poszukiwanie opinii i informacji oraz dzielenie się nimi;

• omawianie problemów w odpowiednim czasie;

• uwzględnianie wypowiedzi każdego z pracowników;

• wspólne podejmowanie decyzji;

• wzajemne zaufanie i szacunek.

Mapowanie
Wśród sposobów aktywnego zaangażowania grup pracowników w 
wykrywanie zagrożeń i ocenę ryzyka oraz w podejmowanie decyzji 
w sprawie rozwiązań należy wymienić interaktywne metody 
mapowania ciała i mapowania zagrożeń. Ten rodzaj mapowania jest 
wykorzystywany do gromadzenia informacji na temat problemów 
zdrowotnych pracowników przy użyciu wizualizacji, aby zwrócić 
uwagę na wspólne problemy wymagające dalszych badań lub 
działań. Jest to rozwiązanie alternatywne na przykład wobec badań 
ankietowych. Mapowanie ciała i mapowanie zagrożeń to metody 
szczególnie przydatne w przypadku pozyskiwania takich informacji 
na temat objawów zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
związanych z ryzykiem w miejscu pracy, które stanowią punkt 
wyjścia do prowadzenia dyskusji grupowych.

Te interaktywne techniki są zwykle stosowane podczas spotkań 
lub warsztatów z udziałem grupy pracowników i umożliwiają im 
omówienie środowiska pracy, sposobu, w jaki wpływa ono na ich 
zdrowie oraz możliwych usprawnień. Mapowanie pozwala również 
pracownikom na ustalenie, czy ich problem jest rzeczywiście 
związany z miejscem pracy. Jedna osoba może odczuwać 
konkretne dolegliwości bólowe, jeśli jednak mapowanie ciała 
ujawni, że ból ten jest wspólny dla wszystkich pracowników, to 
prawdopodobnie wiąże się on z wykonywaną pracą.

Wyniki mogą zostać wykorzystane w procesie oceny ryzyka oraz w 
późniejszych przeglądach.

Mapowanie ciała – narzędzie umożliwiające wspólne 
omówienie przez pracowników wpływu pracy na ich zdrowie. 
Jest ono w dużej mierze wykorzystywane do wykrywania 
problemów związanych z układem mięśniowo-szkieletowym 
i zagrożeniami ergonomicznymi, lecz sprawdza się również 
w przypadku dokumentowania innych problemów 
zdrowotnych, będących na przykład skutkiem stresu.

Mapowanie zagrożeń – technika, która pomaga rozpoznać 
i uporządkować pod względem znaczenia wszelkie 
zagrożenia występujące w miejscu pracy, takie jak stres, 
zagrożenia chemiczne, fizyczne, związane z organizacją 
pracy lub zagrożenia biologiczne.
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Mapowanie ciała 
Zagrożenia dla bezpieczeństwa w miejscu pracy łatwo dostrzec 
podczas kontroli stanowiska pracy, ale znacznie trudniej jest 
ustalić, w jaki sposób praca może mieć szkodliwy wpływ na 
zdrowie fizyczne pracowników. Tworzenie map ciała jest sposobem 
na rozwiązanie tego problemu i określenie wspólnych modeli 
problemów zdrowotnych dla pracowników w danym miejscu pracy 
lub wykonujących tę samą pracę.

Mapowanie ciała ma postać planszy, na której widać zarys ciała 
z przodu i z tyłu. Podczas wspólnego ćwiczenia pracownicy 
wykorzystują kolorowe długopisy lub naklejki, aby na planszach 
przedstawiających ciało z przodu i z tyłu oznaczyć kropkami 
obszary, w których czują dyskomfort i ból podczas wykonywania 
pracy. W rezultacie powstaje mapa pokazująca tendencje w 
zakresie objawów chorobowych odczuwanych przez pracowników.

Objawy wspólne dla wielu pracowników można następnie 
zdiagnozować na podstawie powstających modeli. Im więcej 
punktów znajduje się w tym samym miejscu na mapie ciała, tym 
więcej pracowników zgłasza te same objawy, a to z kolei oznacza, 
że najprawdopodobniej nie stanowią one odosobnionych, 
indywidualnych problemów, lecz wiążą się z wykonywaną pracą. 
Technika ta najlepiej sprawdza się w przypadku grup pracowników 
wykonujących tę samą lub podobną pracę.

Prowadzenie sesji mapowania ciała
Zasoby

• zarysy ciała z przodu i z tyłu (wielkości plakatu lub mniejsze, 
uwaga: można przygotować dużą mapę ciała, wykonując obrys 
osoby leżącej na podłodze);

• zarysy ciała kobiet i mężczyzn przygotowane przez EU-OSHA, 
które można pobrać – zob. załącznik do niniejszego informatora;

• kolorowe długopisy lub naklejki do oznaczenia różnymi kolorami 
poszczególnych objawów, np.:

 – czerwony do oznaczenia bóli i dolegliwości;

 – niebieski do oznaczenia ran i stłuczeń;

 – zielony do oznaczenia chorób;

 – czarny do oznaczenia objawów stresu;

 – żółty do oznaczenia innych czynników;

• flipcharty, papier i długopisy do pracy grupowej oraz sesji 
informacyjnych, podczas których uczestnicy omawiają 
wypełnioną mapę ciała.

Praca w grupie

1. Mapowanie objawów

Poproś pracowników o umieszczenie na mapie ciała naklejek lub 
kolorowych punktów, wskazujących miejsca bólu.

W trakcie ich naklejania poproś pracowników o krótkie 
wyjaśnienie, dlaczego umieścili je w danym miejscu, a następnie 
zanotuj ich odpowiedzi.

Następnie poproś, aby zastanowili się nad bólami i dolegliwościami 
ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, a także innymi 
zagrożeniami, takimi jak objawy stresu (np. bóle głowy) lub 
uderzenia gorąca lub zimna, ponieważ mogą one również wpływać 
na ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Mapa ciała może pomóc ustalić, czy dany objaw jest problemem 
tylko dla jednego pracownika, czy też dla wszystkich, ponieważ 
pojawiają się skupiska dolegliwości.

2. Omówienie objawów

Po umieszczeniu naklejek lub kolorowych kropek na mapie ciała 
poproś grupę o wspólne przyjrzenie się planszom i omówienie ich. 
Można zadać następujące pytania:

• Czy widać jakieś skupiska lub wspólne wzory kropek?

• Czy można dostrzec jakieś różnice?

• Czy można określić i wyjaśnić, jakie skupiska mogą oznaczać 
schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak bóle i 
dolegliwości lub przewlekłe choroby (do mapy można dodać 
etykiety, aby wskazać, do czego odnoszą się skupiska)?

3. Rozpoznawanie zagrożeń –  
jakie mogą być ich przyczyny

Po rozpoznaniu objawów omów z grupą ich potencjalne przyczyny. 
Można zadać następujące pytania:

• Czy można zidentyfikować różne rodzaje zagrożeń?

• Czy można dostrzec jakieś wzorce lub cechy  
charakterystyczne zidentyfikowanych zagrożeń?

Przód Tył

Bóle i dolegliwości Objawy stresowe
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Zapisz odpowiedzi na flipcharcie. Można też podzielić pracown-
ików na mniejsze grupy, a następnie poprosić każdą z nich o przed-
stawienie swoich obserwacji pozostałym osobom.

Przyczyny mogą nie wynikać z wykonywanej pracy, jednak im więcej 
pracowników zgłasza te same objawy, tym większe prawdopodo-
bieństwo, że to praca lub środowisko pracy stanowi czynnik ryzyka.

4. Określanie rozwiązań i priorytetów działania –  
czy można zaproponować jakieś rozwiązania

Zakończ sesję, zwracając się do grupy z prośbą o omówienie, jakie 
rozwiązania można zaproponować i jakie priorytety można ustalić. 
Można to również zrobić w mniejszych grupach, następnie każda 
grupa może zdać relację pozostałym osobom.

Mapowanie zagrożeń
Mapowanie zagrożeń jest podobnym rodzajem zbiorowej 
działalności wykorzystywanym do gromadzenia informacji o 
zagrożeniach w miejscu pracy. Pracownicy wykorzystują kolorowe 
długopisy lub naklejki, aby na rysunku przedstawiającym ich miejsce 
pracy oznaczyć istniejące zagrożenia. Mapowanie zagrożeń pomaga 
pracownikom zobrazować ich miejsce pracy i istniejące zagrożenia.

Prowadzenie sesji mapowania zagrożeń 
Zasoby

• Tablica flipchart i papier.

• Kolorowe długopisy lub naklejki można wykorzystać w 
następujący sposób:

 – Jedną z możliwości jest użycie kolorów do identyfikacji  
różnych zagrożeń:

czerwony w przypadku zagrożeń związanych z organizacją pracy 
(np. ergonomia);

niebieski w przypadku zagrożeń fizycznych  
(np. hałas, temperatura);

czarny w przypadku zagrożeń psychospołecznych  
(np. stres, praca w systemie zmianowym);

zielony w przypadku zagrożeń chemicznych; 

brązowy w przypadku zagrożeń biologicznych.

 – Inną możliwością jest skupienie się na zaburzeniach układu 
mięśniowo-szkieletowego:

pomarańczowy w przypadku zagrożeń związanych  
z obsługą manualną;

żółty w przypadku wykonywania powtarzających się prac;

różowy w przypadku pozycji ciała (np. niewygodnej pozycji 
ciała, pozycji statycznej);

fioletowy w przypadku gwałtownych ruchów;

czerwony w przypadku zagrożeń związanych z organizacją 
zadań (np. brak ergonomii);

czarny w przypadku organizacji pracy i stresu (np. tempo/
intensywność pracy, przerwy, obciążenie/wymagania, kontrola 
nad sposobem wykonywania pracy).

Praca w grupie

Poproś grupę pracowników, którzy pracują w tych samych 
miejscach, aby narysowali swoje miejsce pracy, łącznie z 
wyposażeniem, oraz siebie i swoich kolegów (uwaga: może być 
udostępniony i wykorzystany istniejący plan miejsca pracy). Poproś 
pracowników, aby zaznaczyli zagrożenia za pomocą kolorowych 
naklejek lub długopisów.

1. Mapowanie przestrzeni roboczej

Poproś pracowników, aby w grupie:

• narysowali fizyczny układ swoich miejsc pracy;

• uwzględnili na nim współpracowników (mogą być narysowani 
schematycznie);

• narysowali wszelkie istniejące zagrożenia;

• oznakowali zagrożenia (np. gorące powierzchnie);

• oznaczyli zagrożenia kodami kolorystycznymi.
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2. Omówienie zagrożeń

Po przygotowaniu mapy zapytaj pracowników, jakie są ich 
obserwacje w związku z mapą. Można zadać następujące pytania:

• Czy istnieją modele zagrożeń lub wspólne zagrożenia?

• Czy narysowana mapa zawiera elementy zaskakujące?

• Dlaczego występują te różne zagrożenia?

• Jakie zagrożenia są najważniejsze lub najpoważniejsze?

Zapisz odpowiedzi na flipcharcie.

Można to zrobić, dzieląc pracowników na mniejsze grupy, a 
następnie prosząc każdą z nich o przedstawienie swoich obserwacji 
w grupie głównej.

3. Określanie rozwiązań i priorytetów działania –  
czy można zaproponować jakieś rozwiązania?

Na zakończenie sesji zapytaj grupę: 

• Jakie rozwiązania można zaproponować? Można to zrobić za 
pomocą tabeli z czterema nagłówkami: „Zagrożenie”, „Przyczyna”, 
„Skutek” i „Co można zrobić?”.

• Jakie priorytety można wyznaczyć (np. w zależności od tego, 
które zagrożenia są najpoważniejsze, jakie kroki można podjąć w 
perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej)?

Dane wyjściowe dla procesów oceny  
i monitorowania ryzyka 
Wyniki mapowania mogą być omawiane przez pracowników, 
jak również przez komisje ds. bezpieczeństwa itp. Jeżeli są one 
wykorzystywane jako dane wyjściowe do oceny ryzyka, wówczas 
mapowanie może zostać powtórzone po wprowadzeniu środków 
profilaktycznych w celu określenia ich skuteczności. Mimo że 
techniki mapowania mogą być wykorzystywane jako wkład w 
ocenę ryzyka, nie zastępują formalnej oceny ryzyka. Niezwykle 
ważne jest uwzględnienie wyników tych działań oraz przekazanie 
pracownikom informacji zwrotnej, aby wiedzieli, że ich opinie i 
udział są doceniane i zostały wzięte pod uwagę.

Porównując objawy pracowników pracujących w tym samym 
obszarze lub wykonujących te same zadania, można ponadto 

określić wspólne problemy. Możliwe jest następnie porównanie 
ich z problemami poszczególnych grup z tego samego miejsca 
pracy, aby zobaczyć, jak odmienne są problemy w zależności 
od stanowiska pracy. W celu uzyskania perspektywy płci należy 
posłużyć się tymi technikami wyłącznie w odniesieniu do grup 
kobiet lub mężczyzn i porównać wyniki.

Ćwiczenia w zakresie mapowania powinny zawierać zadanie 
podsumowujące, w którym pracownicy są zaangażowani w 
odnotowanie najpoważniejszych wątpliwości i omówienie zaleceń – 
zaangażowanie pracowników w ustalanie priorytetów i planowanie 
działań pomaga w opracowaniu planów, które sprawdzą się w praktyce.

Związki zawodowe a mapowanie
Związki zawodowe wykorzystują na szeroką skalę techniki 
mapowania jako narzędzie przydatne w rozmowach ze swoimi 
członkami na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jako 
źródło wyników badań, które można wykorzystać w negocjacjach 
z pracodawcami. W niektórych przypadkach związki zawodowe 
przeprowadziły ćwiczenia mapowania retrospektywnego 
(wykorzystując pamięć zbiorową pracowników do nakreślenia 
mapy miejsca pracy w przeszłości), aby uzyskać wgląd w możliwe 
powiązania pomiędzy pracą a chorobami przewlekłymi o długim 
okresie latencji, takimi jak rak.
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Przykłady ćwiczeń związanych z mapowaniem, 
przeprowadzonych przez związki zawodowe z 
grupami pracowników

Pracownicy sprzątający z popołudniowej zmiany 
Pojawiły się skupiska świadczące o występowaniu dolegliwości 
bólowych w nadgarstkach i w dolnej części pleców. Po dyskusji 
na temat wspólnych objawów zauważono, że dawniej froterki 
elektryczne były przechowywane na każdym piętrze i w 
każdym pomieszczeniu gospodarczym lub przenosiło je z 
piętra na piętro dwóch pracowników obsługi sprzątającej lub 
jeden z nich wraz z nadzorcą budynku. Zmiana tej praktyki 
spowodowała, że zmniejszono liczbę maszyn, co sprawiło, że 
jeden pracownik sprzątający musiał je częściej samodzielnie 
przenosić między piętrami, w tym także po schodach.

Grupa nauczycieli 
W wyniku ćwiczenia z mapowania wykazano, że pojawiły się 
skupiska świadczące o bólu nadgarstka, zmęczeniu oczu i bólu 
dolnej części pleców. Pojawiły się sugestie, że przyczyną tych 
dolegliwości było zwiększone wykorzystanie komputerów 
i konieczność współdzielenia stanowisk komputerowych, 
co doprowadziło do pojawienia się problemów związanych 
z ergonomią. Wprowadzone zmiany polegały m.in. na 
zapewnieniu wytycznych oraz udostępnieniu nakładek na 
nadgarstki i regulowanych krzeseł.

Nadzorcy budynku i obsługa gastronomiczna 
W wyniku mapowania wykazano, że personel gastronomiczny 
cierpiał na podobne objawy zmęczenia i bólu dolnej części 
nóg, natomiast nadzorcy na zmęczenie, ogólne dolegliwości 
bólowe i bóle głowy. W bufecie rozdzielono poszczególne 
czynności, tak aby wszyscy pracownicy mogli mieć przerwę 
od wykonywania zadań wymagających ciągłej pozycji stojącej. 
Dla nadzorców wprowadzono plan monitorowania pracy w 
celu równomiernego rozłożenia obciążeń na cały tydzień.
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Stosowanie technik mapowania  
w szkolnictwie i kształceniu
Ze względu na to, że mapowanie ciała jest dobrą techniką 
zwiększania świadomości społecznej, może ono sprawdzać się 
wśród uczniów w klasie lub wśród młodych pracowników, którzy nie 
wiedzą, w jaki sposób praca może powodować dolegliwości bólowe.

Techniki te są uniwersalne i mogą być stosowane na różne sposoby. 
Pomysły na zastosowanie mapowania ciała i mapowania ryzyka w 
środowisku edukacyjnym obejmują m.in.:

• poproszenie uczniów o zaznaczenie na mapie klasy przedmiotów, 
które mogą powodować dolegliwości bólowe, np. krzesła, torby;

• poproszenie uczniów o zaznaczenie na mapie ciała miejsc, 
w których odczuwają dolegliwości bólowe po całym dniu 
spędzonym w szkole.

Inną metodą jest prowadzenie zajęć z uczniami, którzy uczestniczyli 
w szkoleniu zawodowym. Uczniowie pracują razem nad stworzeniem 
„map ryzyka” zagrożeń, na które napotykają w pracy, przedstawiając 
je na rysunkach odzwierciedlających miejsca pracy. Na podstawie 
map ryzyka tworzą listy zagrożeń. Następnie porządkują listę według 
ważności, wybierając na przykład trzy najpoważniejsze zagrożenia 
i uzasadniając swój wybór. Na tej podstawie przeprowadzają burzę 
mózgów, aby określić możliwe sposoby wyeliminowania rozpoznanych 
zagrożeń. Uczniowie są następnie proszeni o przedstawienie swojej 
mapy ryzyka na forum klasy. Technika ta zachęca młodych ludzi, aby 
rozmawiali ze sobą o bezpieczeństwie i starali się wypracować wspólne 
rozwiązania napotykanych problemów.

Metodę tę można też stosować przykładowo do młodych pracowników 
domów opieki. Pracownicy nalepiają sobie nawzajem naklejki „au!”, 
aby wskazać miejsca, w których odczuwają ból podczas wykonywania 
różnych czynności. Po rozpoznaniu wspólnych problemów, takich jak 
ból pleców lub ramion, rozmowy mogą skupić się wokół pytań, takich 
jak: „co powoduje ból?” i „jak można go uniknąć?”.
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Na stronie internetowej Napo znajduje się prosty plan 
zajęć wykorzystujący mapowanie ciała. Propozycja 
zajęć „Chroń swoje ciało z Napo – Plecy i kręgosłup” do 
wykorzystania z dziećmi w szkole podstawowej jest 
dostępna na stronie internetowej: 
https://www.napofilm.net/pl/learning-with-napo/napo-
for-teachers/be-body-wise-napo-back
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Przykład mapy zagrożeń

https://www.napofilm.net/pl/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
https://www.napofilm.net/pl/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
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Zalety i wady technik mapowania
Wprowadzenie ćwiczeń w zakresie mapowania dla pracowników na 
potrzeby procesów oceny i monitorowania ryzyka przynosi różne korzyści.

Na przykład mapowanie ciała:

• jest źródłem danych;

• opiera się na wiedzy i doświadczeniu pracowników;

• aktywnie włącza pracowników w interakcję;

• angażuje pracowników w ocenę i monitorowanie ryzyka;

• podnosi świadomość dzięki wspieraniu pracowników w myśleniu 
o ich stanowiskach pracy;

• pomaga odróżnić problemy związane z pracą od tych, które jej 
nie dotyczą;

• może być wykorzystywane w szkolnictwie i kształceniu, w 
szkołach oraz wśród uczniów szkół zawodowych, a także w 
wybranych miejscach pracy;

• przydaje się w przypadku problemów o nieznanym pochodzeniu;

• jest szczególnie użyteczne, gdy występują problemy z 
czytaniem lub komunikowaniem się w danym języku; jest to 
metoda uniwersalna, którą można dostosować do potrzeb 
danej grupy pracowników.

Należy zdawać sobie jednak sprawę z pewnych słabości tej metody:

• Do przeprowadzenia ćwiczenia w sposób dokładny i skuteczny 
niezbędny jest odpowiedni przedział czasu.

• Mapowanie ciała może być postrzegane przez niektórych 
pracowników jako inwazyjne lub zbyt osobiste i może wprawiać 
ich w zakłopotanie. Inną metodą jest rozwieszenie plakatów 
na kilka dni przed ćwiczeniem, np. we wspólnej przestrzeni 
wypoczynkowej, oraz poproszenie każdego pracownika 
indywidualnie o umieszczenie na mapie swoich punktów. W ten 
sposób mogą oni zrobić to na osobności.

• Pracownicy powinni mieć zaufanie do tego procesu i mieć 
pewność, że wyniki zostaną wykorzystane tylko na potrzeby 
zbiorczej oceny ryzyka, nie zaś do monitorowania lub oceny 
stanu zdrowia każdego z nich.

Materiały pomocnicze i dalsze informacje
• Urząd ds. zdrowia i bezpieczeństwa, Body mapping tool [Narzędzie do mapowania ciała]. 

(http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf ).

• Victorian Trades Hall Council, Dział szkoleń ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, przewodnik na temat mapowania ciała 
(http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping).

• „Hazards Magazine”, DIY research resources interactive hazards detective tool [Narzędzie do prowadzenia badań nad 
interaktywnymi zagrożeniami: zasoby badawcze do samodzielnego wykorzystania] (http://www.hazards.org/diyresearch/).

• Urząd ds. zdrowia i bezpieczeństwa, Slips and trips mapping tool [Narzędzie do mapowania poślizgnięć i potknięć]  
(https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf ).

• Urząd ds. zdrowia i bezpieczeństwa, Mapping hazards to control slips, trips and falls [Mapowanie zagrożeń związanych z kontrolowaniem 
poślizgnięć, potknięć i upadków] (https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/)

• Irlandzki Kongres Związków Zawodowych, Using Workplace and Body Mapping Tools [Wykorzystanie narzędzi do mapowania 
miejsca pracy i ciała] (https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf).

• Kongres związków zawodowych, Zdrowie i bezpieczeństwo a organizacja – przewodnik dla przedstawicieli związków zawodowych 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf). 
Zawiera przewodnik dla związków zawodowych na temat mapowania.

• Międzynarodowa Organizacja Pracy, Barefoot Research – A worker’s manual for organising on work security [Barefoot Research – 
podręcznik organizacji pracy dotyczący bezpieczeństwa pracy] 
(https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm).

• Strona internetowa zawierająca informacje na temat mapowania ciała i miejsca pracy: (https://www.wigmorising.ca/).

http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf
http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping
http://www.hazards.org/diyresearch/
https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf
https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards/
https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf
https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm
https://www.wigmorising.ca/
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Zasoby EU-OSHA
• Udział pracowników w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny 

pracy – praktyczny przewodnik  
(https://osha.europa.eu/pl/publications/worker-participation-
occupational-safety-and-health-practical-guide/view).  
Niniejszy przewodnik zawiera ogólne wskazówki dotyczące 
partycypacji pracowników.

• Pomysł na rozpoczęcie rozmowy 7: Wykorzystanie mapowania 
ciała w celu zebrania informacji o wczesnych objawach zaburzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego, [w:] Conversation starters for 
workplace discussions about musculoskeletal disorders [Pomysły na 
rozpoczęcie rozmowy w miejscu pracy na temat zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego]  
(https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/
conversation-starters-workplace-discussions-about/view).  
Jest to ćwiczenie pozwalające na omówienie wykorzystania 
mapowania ciała.

• Zasoby treningowe Napo: Rozpoznawanie wczesnych objawów 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego  
(https://www.napofilm.net/pl/learning-with-napo/napo-in-the-
workplace/know-early-signs-msds-0).  
Część zestawu narzędzi Napo Zrozumieć zaburzenia układu 
mięśniowo-szkieletowego. Zawiera ona przewodnik dotyczący 
prowadzenia zajęć grupowych w zakresie mapowania w 
połączeniu z wykorzystaniem krótkiego filmu Napo. 

• OSHwiki, Body mapping for MSDs – using individual body maps 
[Mapowanie ciała w przypadku zaburzeń układu mięśniowo-
szkieletowego – wykorzystanie indywidualnych map ciała]. 
(https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_
individual_body_maps).

• OSHwiki, Hazard mapping and MSDs [Mapowanie zagrożeń i 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego] 
(https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs).

Źródła konturów mapy ciała
• Można pobrać zarysy ciała kobiet i mężczyzn przygotowane przez EU-OSHA – zob. załącznik do 

niniejszego informatora.

• Szablony konturów ciała: https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/
healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view (załącznik 2).

• Bezpłatne kontury ciała z biblioteki klipartów:  http://clipart-library.com/person-outline.html

• Unite the Union, Negotiators’ Guide – Women’s health, safety and well-being at work work [Zjednoczyć 
Unię, Przewodnik dla negocjatorów – zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan kobiet w miejscu pracy]. 
(https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-
guide.pdf ). Zawiera mapy ciała dla personelu obsługującego kasy i kierowców.
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