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eakcje cz³owieka w gor¹cym �ro-
dowisku zwi¹zane s¹ z dwoma
mechanizmami. Jeden z nich to

szybkie zmiany skórnego przep³ywu
krwi, zapewniaj¹ce przewodzenie ciep³a
z wnêtrza cia³a do skóry w celu rozpro-
szenia ciep³a do �rodowiska drog¹ kon-
wekcji i promieniowania. Drugi mecha-
nizm to produkcja i parowanie wydziela-
nego potu, który jest bardziej wydajnym
sposobem oddawania ciep³a do otocze-
nia. Skuteczno�æ tego procesu jest ogra-
niczana przez wilgotno�æ powietrza
i maksymalne tempo wydzielania potu.

Fizjologiczne reakcje cz³owieka na
�rodowiska gor¹ce zwykle zmieniaj¹ siê
z zaawansowaniem wieku, gdy¿ w proce-
sie starzenia siê w organizmie cz³owieka
nastêpuje wiele zmian funkcjonalnych,
prowadz¹cych do zmniejszenia siê spraw-
no�ci czynno�ciowej tkanek, narz¹dów
i mechanizmów regulacyjnych. W rezul-
tacie tych zmian obni¿a siê sprawno�æ
adaptacyjna organizmu, czego przeja-
wem jest m.in. zmniejszenie tolerancji
niskiej i wysokiej temperatury otoczenia,
oraz tolerancji wysi³kowej.

W gor¹cym �rodowisku osoby starsze
s¹ bardziej podatne na udar cieplny ni¿
ludzie m³odzi. Do�æ powszechnie uwa¿a
siê, ¿e osoby w �rednim wieku, w prze-
dziale 46-65 lat maj¹ s³absz¹ tolerancjê
gor¹cego �rodowiska ni¿ m³odzi doro�li
i trudniej aklimatyzuj¹ siê do gor¹cego
�rodowiska [1]. Osoby takie równie¿ bêd¹
wykonywa³y pracê fizyczn¹ wiêkszym
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kosztem fizjologicznym ni¿ osoby m³o-
de, gdy¿ charakteryzuj¹ siê ni¿szym po-
ziomem maksymalnego poch³aniania tle-
nu w porównaniu z m³odymi lud�mi. Za
skutek gorszej tolerancji gor¹cego �ro-
dowiska mog¹ byæ odpowiedzialne:
zmniejszanie siê intensywno�ci pocenia
z postêpem wieku oraz mniejsza efektyw-
no�æ reakcji naczyniorozkurczowej [2, 3].

Nastêpnym czynnikiem wp³ywaj¹cym
negatywnie na tolerancjê gor¹cego �ro-
dowiska s¹ choroby przewlek³e i oty³o�æ,
co wi¹¿e siê z powiêkszaniem siê �red-
niej grubo�ci fa³dów t³uszczowych ponad
4 ÷ 5 mm i pogarsza rozpraszanie ciep³a
[1]. Jednak¿e, jak stwierdza ten sam autor,
je¿eli osoby starsze s¹ wolne od przewle-
k³ych chorób i podtrzymuj¹ dobr¹ spraw-
no�æ fizyczn¹, wówczas ich tolerancja
gor¹cego �rodowiska pozostaje niezmie-
niona z up³ywem lat.

Czas trwania ekspozycji na gor¹ce �ro-
dowisko wydaje siê wp³ywaæ na ró¿nice
w obci¹¿eniu fizjologicznym gor¹cym
�rodowiskiem miêdzy grupami wiekowy-
mi; d³ugotrwa³a ekspozycja stanowi wiêk-
sze obci¹¿enie dla osób starszych. Wy-
¿sze poziomy �rodowiskowego stresu,
wywo³anego gor¹cym �rodowiskiem, po-
woduj¹ znaczniejsze ró¿nice w obci¹¿e-
niu cieplnym miêdzy grupami wiekowy-
mi. Gdy poziomy wytrenowania, spraw-
no�ci fizycznej oraz czynników morfolo-
gicznych nie s¹ uwzglêdniane w dobo-
rze grup wiekowych osób badanych,
wówczas ró¿nice obserwowane w obci¹-
¿eniu cieplnym miêdzy grupami wydaj¹
siê byæ znacz¹co wiêksze u osób star-
szych [1]. Jednak¿e u osób w �rednim wie-
ku, o wy¿szej wydolno�ci fizycznej ni¿
przeciêtna w tej grupie wiekowej, wydzie-
lanie potu i skórny przep³yw krwi w reak-
cji na gor¹ce �rodowisko s¹ wiêksze, ni¿
u osób w tym samym wieku, lecz o ma³ej
wydolno�ci [4, 5].

Z przedstawionych rozwa¿añ na temat
obci¹¿enia prac¹ i �rodowiskiem gor¹cym
w zale¿no�ci od wieku wynika, ¿e mo¿li-
wo�æ wykonywania pracy w warunkach
obci¹¿enia gor¹cym �rodowiskiem jest
uzale¿niona od zmian zwi¹zanych z wie-
kiem pracownika, jego wydolno�ci fi-
zycznej, ale te¿ ze sta¿em pracy, który
kszta³tuje aklimatyzacjê pracownika do
�rodowiska termicznego. Zgodnie z da-
nymi zawartymi w zaleceniach Miêdzy-
narodowej Organizacji Pracy mo¿na przy-
j¹æ, ¿e przeciêtnie, od 45. roku ¿ycia nasi-
laj¹ siê procesy zwi¹zane ze starzeniem
siê organizmu [6]. Analiza struktury wie-
kowej pracowników zatrudnionych w go-
r¹cym �rodowisku jest wiêc pierwszym
krokiem w kierunku oceny mo¿liwo�ci
wykonywania pracy przez pracownika
w gor¹cym �rodowisku.

Zatrudnieni
w gor¹cym �rodowisku

Z danych GUS wynika, ¿e w 2000 r.
23 954 osoby pracowa³y w nara¿eniu na
gor¹ce �rodowisko, w tym 17 007 osób
by³o zatrudnionych w przemy�le. Infor-
macje znajduj¹ce siê w G³ównym Urzê-
dzie Statystycznym nie obejmuj¹ danych
dotycz¹cych wiekowej struktury zatrud-
nienia. W celu zebrania takich danych
zaistnia³a konieczno�æ dotarcia bezpo-
�rednio do zak³adów pracy.

Spo�ród sektorów gospodarki, w któ-
rych wystêpuje gor¹ce �rodowisko na sta-
nowiskach pracy [7] zosta³y wybrane
dzia³y obejmuj¹ce produkcjê przemy-
s³ow¹, w tym przetwórstwo przemys³owe,
górnictwo i kopalnictwo, wytwarzanie
oraz zaopatrywanie w energiê elektryczn¹
i gaz. Pracownicy wymienionych dzia³ów
stanowi¹ ³¹cznie 70,1% osób zatrudnio-
nych w gor¹cym �rodowisku. Do zak³a-
dów pracy z tych dzia³ów rozes³ano an-
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kiety dotycz¹ce wiekowej struktury za-
trudnienia. Ankieta skierowana do s³u¿b
pracowniczych zawiera³a pozycje odno-
sz¹ce siê do struktury wiekowej pracow-
ników, ciê¿ko�ci wykonywanej pracy
oraz sta¿u pracy. Zawiera³a tak¿e uprosz-
czone definicje �rodowiska gor¹cego
i pracy ciê¿kiej.

�rodowisko gor¹ce zdefiniowano
jako warunki, w których temperatura po-
wietrza kszta³tuje siê powy¿ej 25 oC [8, 9].

Pracê ciê¿k¹ okre�lono na podstawie
normy PN-85/N-08011 jako intensywn¹
pracê r¹k i tu³owia, np.: transportowanie
ciê¿kich materia³ów, szuflowanie, praca
za pomoc¹ m³ota, struganie lub pi³owa-
nie, szlifowanie, rze�bienie twardego drew-
na, chodzenie z prêdko�ci¹ 5,5 do 7 km/h,
popychanie albo ci¹gniêcie mocno ob-
ci¹¿onego rêcznego wózka lub taczek,
wyjmowanie odlewów z formy, uk³adanie
bloków betonowych.

Analiza wiekowej
struktury zatrudnienia
w gor¹cym �rodowisku

Wys³ano ankiety do 253 zak³adów pra-
cy, w których spodziewano siê wystêpo-
wania gor¹cego �rodowiska. Wp³ynê³y
odpowiedzi na 34,8% ankiet. 14,6% sta-
nowi³y odpowiedzi negatywne, a 20,2%
odpowiedzi potwierdza³o wystêpowanie
gor¹cego �rodowiska. Na podstawie uzy-
skanych ankiet wykazano 11 768 osób
zatrudnionych na stanowiskach pracy
w gor¹cym �rodowisku, co stanowi
49,13% osób z wykazu GUS, obejmuj¹-
cego ogó³ zatrudnionych w gor¹cym �ro-
dowisku.

Otrzymane ankiety analizowano, dzie-
l¹c osoby pracuj¹ce w gor¹cym �rodowi-
sku na dwie grupy. Pierwsz¹ grupê,
w której oceniano strukturê wiekow¹ pra-
cowników stanowi¹ zak³ady pracy obej-
muj¹ce przetwórstwo przemys³owe, wy-
twarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹ oraz gaz. Druga grupa to kopal-
nie wêgla kamiennego i brunatnego oraz
kopalnie miedzi.

Utworzenie odrêbnej grupy pracowni-
ków zwi¹zanych z górnictwem i kopal-
nictwem by³o konieczne, gdy¿ w zwi¹z-
ku z restrukturyzacj¹ górnictwa obowi¹-

zuj¹ tu inne kryteria wiekowe zwi¹zane
z odej�ciem pracowników na emeryturê
[10]. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych mówi miêdzy inny-
mi, ¿e górnicza emerytura przys³uguje
pracownikowi urodzonemu przed dniem
1 stycznia 1949 r., który spe³nia ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:

a) ukoñczy³ 55 lat ¿ycia,
b) ma sta¿ pracy górniczej, wynosz¹cy

³¹cznie z okresami pracy równorzêdnej
i okresami zaliczanymi do pracy górni-
czej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat
dla mê¿czyzn, w tym co najmniej 5 lat
pracy górniczej pod ziemi¹.

Tak wiêc górnicy, zgodnie z obecnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami koñcz¹ pra-
cê zawodow¹ wcze�niej ni¿ pracownicy
innych zawodów.

Wyniki badañ ankietowych przedsta-
wiono w tabeli. W grupie pierwszej wy-
kazano 4466 osób pracuj¹cych w go-
r¹cym �rodowisku, przy czym mê¿czy�ni
stanowili 91,5% osób zatrudnionych.
W zwi¹zku z tym, osobno przedstawio-

no podzia³ osób pracuj¹cych w gor¹cym
�rodowisku wed³ug p³ci. W drugiej bada-
nej grupie stwierdzono 6920 osób, przy
czym 99,9% to mê¿czy�ni. Wyniki od-
nosz¹ce siê do drugiej grupy dotycz¹ wiêc
tylko mê¿czyzn.

PRACOWNICY ZATRUDNIENI W GOR¥CYM �RODOWISKU W PRZEMY�LE WED£UG
WIEKU, P£CI, STA¯U PRACY I CIÊ¯KO�CI PRACY

Obs³uga pieca w ciastkarni
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Wiek  pracowników
zatrudnionych  w  gor¹cym  �rodowisku

W grupie pierwszej stwierdzono ok.
70% w wieku poni¿ej 45. roku ¿ycia, za-
równo w�ród kobiet jak i mê¿czyzn.
W drugiej grupie du¿o wiêcej osób nie
przekracza 45. roku ¿ycia, a¿ 87%.

Bardziej szczegó³owa analiza wieku
osób pracuj¹cych w gor¹cym �rodowisku
wykaza³a zdecydowan¹ dominacjê mê¿-
czyzn w wieku 30 � 39 lat w�ród pracow-
ników górnictwa (52% wszystkich pra-
cowników), w porównaniu z 39% mê¿-
czyzn w tej grupie wiekowej, pracuj¹cych
w pozosta³ych ga³êziach przemys³u,
gdzie wystêpuje gor¹ce �rodowisko.
W�ród kobiet z pierwszej grupy podob-
ny jest udzia³ pracownic w wieku 30 � 39
i 40 � 49 lat, odpowiednio 33 i 32%.

Zdecydowanie najmniej liczn¹ grupê
stanowi¹ mê¿czy�ni powy¿ej 60. roku
¿ycia: zarówno w grupie pierwszej
(0,2%), jak i w drugiej (0,1%).

Ciê¿ko�æ  pracy
wykonywanej  w  gor¹cym  �rodowisku

Pracê ciê¿k¹ w gor¹cym �rodowisku
wykonuje 62% mê¿czyzn, zarówno
w pierwszej jak i w drugiej analizowanej
grupie pracowników zatrudnionych
w przemy�le.

Zdecydowana ró¿nica dotyczy ciê¿ko-
�ci pracy wykonywanej przez kobiety.
Tylko 11% kobiet z pierwszej analizowa-
nej grupy, które s¹ zatrudnione w gor¹-
cym �rodowisku w przemy�le, wykonuje
pracê ciê¿k¹. Pozosta³e kobiety wykonuj¹
pracê o mniejszej ciê¿ko�ci.

Sta¿  pracy  pracowników
zatrudnionych  w  gor¹cym  �rodowisku

Zwraca uwagê du¿a liczba pracowni-
ków ze �rednim sta¿em pracy w drugiej
analizowanej grupie (58%) w porówna-
niu z pracownikami reprezentuj¹cymi
pierwsz¹ grupê (ok. 40%).

W�ród mê¿czyzn zaliczonych do
pierwszej grupy dominuj¹ pracownicy ze
�rednim i d³ugim sta¿em pracy, odpo-
wiednio 42 i 38% mê¿czyzn z danej gru-
py. Z kolei w�ród kobiet przewa¿aj¹ pra-
cownice ze �rednim i krótkim sta¿em pra-
cy, odpowiednio 40 i 34% kobiet z pierw-
szej grupy.

* * *
Dane dotycz¹ce struktury wiekowej

pracowników, uzyskane z badañ ankie-
towych w zak³adach pracy, gdzie wystê-
puje gor¹ce �rodowisko wskazuj¹, ¿e

mê¿czy�ni stanowi¹ ponad 90% osób
zatrudnionych na stanowiskach w gor¹-
cym �rodowisku. Pracowników podzielo-
no na dwie grupy. Pierwsza grupa to pra-
cownicy zak³adów przetwórstwa przemy-
s³owego, zak³adów zwi¹zanych z wytwa-
rzaniem i zaopatrywaniem w energiê elek-
tryczn¹ i gaz. Druga grupa to pracownicy
kopalñ wêgla kamiennego i brunatnego
oraz kopalñ miedzi. Górnicy, czyli osoby
stanowi¹ce drug¹ grupê, s¹ to pracowni-
cy o obni¿onym wieku emerytalnym,
z czym wi¹¿¹ siê ró¿nice w strukturze wie-
kowej w porównaniu z osobami pracuj¹-
cymi w innych dzia³ach przemys³u:

� oko³o 70% pracowników zatrudnio-
nych w gor¹cym �rodowisku to osoby
w wieku poni¿ej 45. roku ¿ycia (zarówno
kobiet jak i mê¿czyzn), natomiast w gru-
pie górników to 87% zatrudnionych
w tym wieku

� w�ród mê¿czyzn pracuj¹cych w go-
r¹cym �rodowisku przewa¿aj¹ pracowni-
cy w wieku 40 � 49 lat (39%), natomiast
w�ród kobiet jest porównywalna liczba
pracownic w wieku 30 � 39 i 40 � 49 lat
(odpowiednio 33 i 32%), z kolei w�ród
górników wiêkszo�æ pracowników (52%)
jest w wieku 30 � 39 lat

� w�ród mê¿czyzn pracuj¹cych w go-
r¹cym �rodowisku przewa¿a �redni (42%)
i d³ugi (38%) sta¿ pracy; w�ród kobiet
dominuje �redni (40%) oraz krótki (34%)
sta¿ pracy w porównaniu z górnikami,
w�ród których 58% pracowników ma
�redni sta¿ pracy (11 � 20 lat).

Przedstawione dane wskazuj¹, ¿e
w�ród pracowników zatrudnionych w go-
r¹cym �rodowisku przewa¿aj¹ osoby
w wieku 40 � 49 lat, a w grupie górników
dominuj¹ pracownicy m³odsi, w wieku 30
� 39 lat. Najwiêcej jest osób ze �rednim
sta¿em pracy, co wskazuje, ¿e pracowni-
cy powinni byæ dobrze zaaklimatyzowa-
ni do gor¹cego �rodowiska. Wiek pracow-
ników zatrudnionych w gor¹cym �rodowi-
sku oraz ich sta¿ pracy bêd¹ rzutowa³y na
mo¿liwo�æ wykonywania pracy w warun-
kach ekspozycji na gor¹ce �rodowisko.

Z danych literaturowych wynika, ¿e
ze wzglêdu na niekorzystne zmiany w or-
ganizmie, zachodz¹ce w procesie starze-
nia siê organizmu, osoby w �rednim wie-
ku z regu³y gorzej toleruj¹ gor¹ce �rodo-
wisko i wykonywanie wysi³ku w takich
warunkach ni¿ osoby m³ode. Jednak¿e
dobry stan zdrowia i utrzymywanie wy-
sokiej sprawno�ci fizycznej organizmu
powoduj¹, ¿e osoby te toleruj¹ gor¹ce �ro-

dowisko w taki sam sposób, lub nawet
lepiej ni¿ osoby m³ode o przeciêtnej wy-
dolno�ci fizycznej.

Poznanie wiekowej struktury zatrud-
nienia jest pierwszym etapem do okre�le-
nia mo¿liwo�ci wykonywania pracy przez
pracowników zatrudnionych w warun-
kach gor¹cego �rodowiska. Niezbêdne s¹
jednak¿e dalsze szczegó³owe badania
w mniejszej grupie pracowników, obej-
muj¹ce analizê reakcji fizjologicznych
podczas wykonywania pracy bezpo�red-
nio na stanowisku pracy. Ocena mo¿li-
wo�ci wykonywania pracy przez pracow-
ników zatrudnionych w warunkach gor¹-
cego �rodowiska mo¿e stanowiæ podsta-
wê do okre�lania kryteriów zatrudniania
pracowników w takim �rodowisku.
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