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Potrzeby zdrowotne zawodowych kierowców
Health needs of professional drivers

Sylwia Niedziałek, Aneta Duda-Zalewska

Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Introduction. Safe vehicle driving requires a high level of psycho-physical 
efficiency of the driver. There are a lot of harmful factors in the driver’s 
work environment which can lessen driving ability and lead to health 
disorders. 

Aim. Assessment of professional driver’s health needs.

Methods and methods. The research was carried out on the basis 
of an author’s questionnaire consisting of 28 questions. The research 
encompassed 100 drivers aged 21 to 63 years, working in the road 
transportation systems as: bus drivers (25%), tram drivers (25%), taxi 
drivers (25%) and lorry drivers (25%).

Results. The analysis shows that the main health problems among 
professional drivers are disorders of the osteoarticular system (69%), 
cardiovascular system (40%) and gastro-intestinal system (32%). Workers 
of road transport present a number of negative health behaviours, such 
as: low level of physical activity, tobacco smoking and an improper diet. 
64% of the respondents preferred passive rest, mainly watching TV. Most 
examined drivers were overweight, with 80% of lorry and bus drivers 
suffering from obesity and overweight.

Conclusion. There is a necessity to create a prophylactic health program for 
professional drivers, aimed at reduction of  risk factors of the osteoarticular, 
cardiovascular and gastro-intestinal system disorders, with the focus on 
health promotion at work and at home.
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Wstęp. Bezpieczne prowadzenie pojazdu wymaga od kierowcy wysokiego 
poziomu sprawności psychofizycznej. Jednocześnie narażenie na wiele 
czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy kierowcy może 
powodować poważne zaburzenia stanu zdrowia i niekorzystnie wpływać na 
zdolność prowadzenia pojazdu. 

Cel. Ocena potrzeb zdrowotnych zawodowych kierowców.

Materiał i metody. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz 
składający się z 28 pytań. Badaniem objęto 100 osób, zatrudnionych 
w transporcie drogowym na stanowisku kierowcy autobusu (25%), 
tramwaju (25%), taksówki (25%) oraz samochodu ciężarowego (25%). 

Wyniki. Przeprowadzona analiza wykazała, że głównymi problemami 
zdrowotnymi zawodowych kierowców są choroby układu kostno-stawowego 
(69%), choroby sercowo-naczyniowe (40%) oraz dolegliwości ze strony 
układu pokarmowego (32%). Wśród pracowników transportu drogowego 
zaobserwowano wiele negatywnych zachowań zdrowotnych m.in. niski 
poziom aktywności fizycznej, palenie papierosów oraz niewłaściwe nawyki 
żywieniowe. Odpoczynek bierny, najczęściej przed telewizorem, preferuje 
64% badanych. Zdecydowana większość respondentów ma masę ciała 
dalece odbiegającą od normy. Najgorzej sytuacja wygląda wśród kierowców 
ciężarówek i autobusów, gdzie ponad 80% badanych cierpi na nadwagę 
i otyłość. 

Wnioski. Istnieje konieczność opracowania programu profilaktycznego 
specyficznego dla grupy zawodowych kierowców, ukierunkowanego 
na ograniczenie czynników ryzyka schorzeń układu kostno-stawowego, 
chorób układu krążenia, oraz zaburzeń ze strony układu pokarmowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia – zarówno w miejscu 
pracy, jak i poza pracą. 
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Wstęp 

	 Bezpieczne	prowadzenie	pojazdu	wymaga	od	kie-
rowcy	wysokiego	poziomu	sprawności	psychofizycz-
nej,	szczególnie	w	zakresie	szybkiego	reagowania	na	
bodźce	zewnętrzne,	koordynacji	wzrokowo-ruchowej,	
koncentracji	 i	 podzielności	 uwagi	 oraz	 odporności	
emocjonalnej.	Jednocześnie	narażenie	na	wiele	czyn-
ników	szkodliwych	i	uciążliwych	w	środowisku	pracy	
kierowcy	może	powodować	poważne	zaburzenia	stanu	

zdrowia	i	niekorzystnie	wpływać	na	zdolność	prowa-
dzenia	pojazdu	[1].
	 Kluczowym	czynnikiem	negatywnie	wpływającym	
na	stan	zdrowia	kierowców	jest	stres	zawodowy.	Odpo-
wiedzialność	za	bezpieczeństwo	pasażerów,	presja	czasu	
oraz	konieczność	nieustannej	koncentracji	ze	względu	
na	specyfikę	i	natężenie	ruchu	drogowego	powodują,	iż	
kierowca	pracuje	w	warunkach	znacznego	obciążenia	
psychicznego	 [3].	 Duże	 nasilenie	 ruchu	 drogowego,	
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złe	warunki	atmosferyczne	(np.	ograniczenie	widocz-
ności),	zachowania	innych	uczestników	ruchu	drogo-
wego,	 organizacja	 ruchu	 (np.	 utrudnienia	 związane	
z	remontami)	oraz	zdarzenia	drogowe	(np.	kolizje,	wy-
padki)	przyczyniają	się	do	rozwoju	tzw.	konfliktu	roli.	
Zjawisko	to	wynika	w	głównej	mierze	ze	sprzecznych	
wymagań	stawianych	pracownikowi,	mianowicie	nakaz	
jazdy	zgodnie	z	rozkładem	i	regulaminem	dotyczącym	
przerw	 w	 pracy,	 których	 przestrzeganie	 jest	 często	
utrudnione	 w	 związku	 z	 dużym	 nasileniem	 ruchu,	
przy	jednoczesnym	wymaganiu	stosowania	się	do	zasad	
i	przepisów	 ruchu	 drogowego,	 które	 uniemożliwiają	
nadrobienie	utraconego	czasu	[2].	
	 Narażenie	na	wibracje,	hałas,	spaliny,	zmianowy	
system	pracy	(często	w	porze	nocnej),	monotonia	wy-
nikająca	ze	stałego	powtarzania	czynności	roboczych,	
obciążenia	statyczne	spowodowane	unieruchomieniem	
w	pozycji	siedzącej	oraz	wiele	innych	czynników	zwią-
zanych	z	warunkami	pracy	z	pewnością	nie	wpływają	
korzystnie	 na	 zdrowie	 i	 sprawność	 psychofizyczną	
kierowcy	[2].
	 Kondycja	 zdrowotna	 zawodowych	 kierowców	
nie	pozostaje	bez	wpływu	na	bezpieczeństwo	podró-
żujących	pasażerów	oraz	innych	uczestników	ruchu	
drogowego,	dlatego	też	tak	istotna	z	punktu	widzenia	
opieki	profilaktycznej	jest	ocena	zaburzeń	występują-
cych	w	tej	grupie	zawodowej	[5].
	 Należy	jednak	pamiętać,	iż	ryzyko	zawodowe	jest	
ściśle	 związane	 z	 konkretnym	 środowiskiem	 pracy.	
Takie	samo	stanowisko,	ale	w	odmiennych	warunkach	
pracy,	może	różnić	się	poziomem	ryzyka.	Dla	przy-
kładu,	 inne	będą	warunki	pracy	kierowcy	autobusu	
miejskiego,	a	inne	kierowcy	ciężarówki	[4].

Cel

	 Ocena	potrzeb	zdrowotnych	zawodowych	kierow-
ców.	

Materiał i metody

	 Narzędziem	 badawczym	 był	 autorski	 kwestio-
nariusz	 składający	 się	 z	 28	 pytań.	 Kwestionariusz	
miał	charakter	anonimowy,	a	zawarte	w	nim	pytania	
dotyczyły	stanu	zdrowia,	zachowań	zdrowotnych	oraz	
wpływu	pracy	na	kondycję	psychofizyczną	kierowcy.	
Badaniem	 objęto	 100	 osób	 zatrudnionych	 w	 trans-
porcie	drogowym	na	stanowisku	kierowcy:	autobusu	
(25%),	 tramwaju	 (25%),	 taksówki	 (25%)	 oraz	 sa-
mochodu	ciężarowego	(25%).	W	badanej	populacji	
przeważali	mężczyźni.	W	grupie	kierowców	autobu-
sów	i	ciężarówek	stanowili	oni	100%	ankietowanych.	
Kobiety	 stanowiły	 28%	 motorniczych	 oraz	 16%	
taksówkarzy.	 Badani	 kierowcy	 charakteryzowali	 się	
znacznym	zróżnicowaniem	wiekowym	w	zależności	
od	stanowiska	pracy	(ryc.	1).

	 Większość	kierowców	autobusów	(60%)	to	osoby	
powyżej	50.	roku	życia,	natomiast	największy	procent	
młodych	kierowców	(poniżej	30.	roku	życia)	odno-
towany	został	wśród	taksówkarzy	(32%).	W	grupie	
motorniczych	(60%)	i	kierowców	ciężarówek	(68%)	
zdecydowanie	przeważają	osoby	w	przedziale	wieko-
wym	30-50	lat.

Wyniki

	 Zdecydowana	większość	zawodowych	kierowców	
ma	 masę	 ciała	 dalece	 odbiegającą	 od	 normy.	 Ponad	
80%	 kierowców	 ciężarówek	 i	 autobusów	 cierpi	 na	
nadwagę	 i	 otyłość.	 Nadwagę	 odnotowano	 u	 56%	
kierowców	 ciężarówek,	 natomiast	 u	 28%	 występuje	
otyłość	I	stopnia.	Rozkład	ten	zdecydowanie	gorzej	
wygląda	 wśród	 kierowców	 autobusów,	 gdzie	 prawie	
co	 trzeci	 badany	 cierpi	 na	 otyłość	 I	 stopnia,	 a	 12%	
respondentów	z	tej	grupy	zawodowej	można	zakwa-
lifikować	do	otyłość	II	bądź	III	stopnia.	
	 U	średnio	co	drugiego	kierowcy	taksówki	i	mo-
torniczego	występuje	nadwaga.
	 W	obrębie	zachowań	żywieniowych	analizowano	
m.in.	częstotliwość	spożywanych	posiłków	przez	kie-
rowców	(ryc.	2).	
	 Większość	kierowców	spożywa	3	średnie	posiłki	
w	ciągu	dnia.	Wyjątek	stanowią	kierowcy	tramwajów,	
wśród	których	blisko	co	drugi	zadeklarował	spożycie	
jednego	 bądź	 dwóch	 posiłków	 dziennie.	 Zdecydo-
wana	 większość	 kierowców	 autobusów	 (68%)	 oraz	
ciężarówek	(72%)	spożywa	posiłki	w	pośpiechu.	Taką	
odpowiedź	zaznaczyła	również	ponad	połowa	motor-
niczych	(56%)	oraz	44%	taksówkarzy.
	 Większość	kierowców	niezależnie	od	stanowiska	
spożywa	warzywa	i	owoce	raz	dziennie	(ryc.	3).	Jest	

Ryc. 1. Struktura wieku kierowców poszczególnych rodzajów pojaz-
dów

Fig. 1. Drivers’ age structure by vehicle type
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to	ponad	połowa	(56%)	kierowców	autobusów,	60%	
taksówkarzy	 i	 motorniczych	 oraz	 80%	 kierowców	
ciężarówek.	Blisko	co	czwarty	kierowca	autobusu	zade-
klarował	inną	odpowiedź	(bardzo	mało,	sporadycznie,	
rzadko,	od	czasu	do	czasu).	
	 Prawie	 połowa	 kierowców	 ciężarówek	 (48%)	
i	40%	taksówkarzy	spożywa	alkohol	raz	w	miesiącu	
(ryc.	4).	
	 Co	czwarty	kierowca	autobusu,	ciężarówki	oraz	
motorniczy	 deklaruje	 spożycie	 alkoholu	 1-2	 razy	
w	tygodniu,	zaś	prawie	co	ósmy	taksówkarz	zaznaczył,	
iż	sięga	po	alkohol	codziennie.

Ryc. 2. Liczba spożywanych przez kierowców posiłków w ciągu dnia 
– wg rodzaju pojazdów

Fig. 2. Number of meals eaten by drivers during the day – by vehicle 
type
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Ryc. 3. Częstotliwość spożycia owoców i warzyw przez zawodowych 
kierowców – wg rodzajów pojazdów

Fig. 3. Frequency of fruit and vegetable intake by professional drivers 
– by vehicle type
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	 Grupą	 zawodową	 o	 największym	 odsetku	 osób	
palących	 papierosy	 stanowią	 kierowcy	 autobusów	
(68%).	 16%	 kierowców	 autobusu	 deklaruje,	 iż	 wy-
pala	około	21-30	sztuk	papierosów	w	ciągu	dnia,	a	co	
dwunasty	 zaznaczył,	 że	 wypala	 powyżej	 30	 sztuk	
papierosów	dziennie	(ryc.	5).
	 Zarówno	 wśród	 kierowców	 ciężarówek,	 jak	
i	autobusów	44%	wypala	od	6	do	20	sztuk	papierosów	
w	ciągu	dnia.	Zdecydowana	większość	 taksówkarzy	
(80%)	oraz	64%	motorniczych	nie	pali	papierosów.
	 Większość	 kierowców	 po	 wielu	 godzinach	 pro-
wadzenia	pojazdu	preferuje	odpoczynek	bierny,	naj-

Ryc. 5. Częstotliwość palenia papierosów przez kierowców – wg ro-
dzajów pojazdów

Fig. 5. Frequency of tobacco smoking by drivers – by vehicle type
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Ryc. 4. Częstotliwość spożycia alkoholu przez kierowców – wg rodzajów 
pojazdów

Fig. 4. Frequency of alcohol consumption by drivers – by vehicle 
type
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częściej	oglądając	telewizję	(64%)	bądź	spędzając	czas	
przed	komputerem	(ryc.	6).	

	 Istotną	 rolę	 w	 strukturze	 chorobowej	 w	 grupie	
zawodowych	 kierowców	 odgrywają	 dolegliwości	
i	choroby	układu	pokarmowego	(32%).	Warto	rów-
nież	 zwrócić	 uwagę	 na	 wysoki	 odsetek	 problemów	
psychologicznych,	 rozumianych	 tutaj	 jako	 uczucie	
napięcia	i	umysłowego	przeciążenia,	przewlekły	stres	
oraz	 agresywne	 zachowania	 kierowców.	 Tego	 typu	
problemy	zadeklarowało	18	%	respondentów.

Dyskusja

	 Dane	uzyskane	z	przeprowadzonej	ankiety	wska-
zują,	że	najczęstszym	problemem	zdrowotnym	(69%)	
zawodowych	kierowców	są	schorzenia	układu	kostno-
stawowego.	Wyniki	własne	posiadają	odzwierciedlenie	
w	badaniach	literaturowych.	
	 Badania	 zrealizowane	 w	 Zakładzie	 Fizjologii	
Pracy	i	Ergonomii	Instytutu	Medycyny	Pracy	w	Łodzi	
[2]	 wykazały,	 że	 zespoły	 bólowe	 kręgosłupa	 wystę-
pują	 u	około	 60%	 kierowców	 autobusów	 miejskich.	
Wśród	 kierowców	 samochodów	 ciężarowych	 tego	
rodzaju	 problemy	 zadeklarowało	 66,1%	 responden-
tów.	 Związek	 dolegliwości	 bólowych	 z	 kierowaniem	
pojazdem,	 a	 nawet	 częstą	 koniecznością	 przerywa-
nia	 jazdy	 z	powodu	 bólów	 zgłosiła	 ponad	 połowa	
ankietowanych	(60,6%).	Niepokojącym	zjawiskiem	
zaobserwowanym	 wśród	 badanych	 kierowców	 jest	
bagatelizowanie	 swoich	 problemów	 zdrowotnych.	
Znaczna	część	ankietowanych	(40,5%)	nie	korzysta	
z	porad	lekarskich	i	radzi	sobie	z	problemem	zażywając	
leki	przeciwbólowe	dostępne	bez	recepty.	
	 Według	badań	własnych	istotną	rolę	w	strukturze	
chorobowej	w	grupie	zawodowych	kierowców	odgry-
wają	 również	 zaburzenia	 układu	 krążenia	 (40%).	
Analogicznie	 do	 badań	 przeprowadzonych	 przez	
Instytut	Medycyny	Pracy	(IMP)	w	Łodzi	[5].
	 Prawie	1/3	kierowców	zadeklarowała	występowa-
nie	u	siebie	zaburzeń	ze	strony	układu	pokarmowego.	
Analiza	przeprowadzona	przez	Siedlecką	[6]	poka-
zuje,	 że	 choroba	 wrzodowa	 żołądka	 i	 dwunastnicy	
dotyczy	15,2%	zawodowych	kierowców.	
	 Wyniki	badań	Siedleckiej	[6]	ukazują,	że	nega-
tywny	 wpływ	 na	 zdrowie	 kierowców	 mają	 zarówno	
czynniki	związane	ze	środowiskiem	pracy,	jak	i	czyn-
niki	pozazawodowe.	Po	wielu	godzinach	prowadzenia	
pojazdu	tylko	40%	badanych	kierowców	wypoczywa	
aktywnie,	 wykonując	 ćwiczenia	 fizyczne.	 Pozostali	
preferują	bierny	odpoczynek,	głównie	przed	telewi-
zorem.	
	 Wyniki	badania	własnego	pokazują,	iż	znacznie	
wyższy	odsetek	kierowców	ma	skłonności	do	negatyw-
nych	zachowań	zdrowotnych.	Odpoczynek	bierny,	naj-
częściej	przed	telewizorem	preferuje	64%	badanych.	
Jedynie,	co	piąty	ankietowany	spędza	swój	wolny	czas	
uprawiając	 sport.	 Grupą	 zawodową	 o	 największym	

Ryc. 6. Sposób spędzania wolnego czasu przez kierowców

Fig. 6. Ways of spending free time by drivers
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	 Około	40%	kierowców	wybiera	się	w	wolnej	chwili	
na	spacer,	a	jedynie	co	piaty	ankietowany	spędza	swój	
wolny	czas	uprawiając	sport.
	 Ogromna	większość	kierowców	autobusów	(84%)	
i	ciężarówek	(76%)	sypia	poniżej	8	godzin	w	dni	ro-
bocze.	W	weekendy	natomiast	liczba	godzin	przezna-
czanych	na	sen	u	większości	ankietowanych	wynosi	
8	godzin	i	powyżej.	Liczną	grupę,	która	sypia	poniżej	
8	godzin	w	weekendy	stanowią	kierowcy	autobusów	
(44%).
	 Głównymi	 problemami	 zdrowotnymi	 zawodo-
wych	kierowców	są	choroby	układu	kostno-stawowego	
występujące	u	69%	badanych	oraz	choroby	sercowo-
naczyniowe	(40%)	(ryc.	7).

Ryc. 7. Schorzenia występujące u zawodowych kierowców

Fig. 7. Health disorders in professional drivers
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odsetku	osób	palących	papierosy	stanowią	kierowcy	
autobusów	(68%),	regularne	palenie	zadeklarowało	
również	 52%	 kierowców	 ciężarówek.	 Ankietowani	
zgłaszali	również	brak	czasu	na	posiłek	w	ciągu	dnia	
oraz	 nieregularne	 odżywianie.	 Zdecydowana	 więk-
szość	kierowców	autobusów	(68%)	oraz	ciężarówek	
(72%)	spożywa	posiłki	w	pośpiechu.
	 Konieczność	 wykonywania	 pracy	 w	 różnych	
porach	 doby	 prowadzi	 bardzo	 często	 do	 zaburzeń	
snu	 iźprzewlekłego	 zmęczenia	 wśród	 zawodowych	
kierowców.	 W	 badaniach	 [2]	 przeprowadzonych	
w	Zakładzie	Fizjologii	i	ergonomii	Instytutu	Medycy-
ny	Pracy	w	Łodzi	wśród	kierowców	komunikacji	miej-
skiej	wykazano,	że	pracownicy	spali	średnio	6	godzin	
przed	zmianą	ranną	i	około	6,7	godzin	przed	zmianą	
nocną.	 Kłopoty	 ze	 snem	 zgłaszało	 20%	 responden-
tów.	Wyniki	badania	własnego	potwierdzają	wyniki	
badań	przeprowadzonych	przez	IMP.	Zdecydowana	
większość	respondentów	zwłaszcza	wśród	kierowców	
autobusów	(84%)	i	ciężarówek	(76%)	zaznaczyła,	iż	
sypia	poniżej	8	godzin	w	dni	robocze.	Zaburzenia	snu	
zadeklarowała,	aż	1/4	ankietowanych.

Podsumowanie i wnioski

	 Przedstawione	dane	świadczą	o	potrzebie	podjęcia	
działań	zmierzających	do	podniesienia	świadomości	
zawodowych	 kierowców	 oraz	 podmiotów	 realizują-

cych	profilaktyczną	opiekę	zdrowotną	nad	tą	grupą	
zawodową	 na	 temat	 zagrożeń	 zdrowia	 związanych	
z	warunkami	środowiska	pracy.	
	 Istnieje	 konieczność	 opracowania	 programu	
profilaktycznego	 specyficznego	 dla	 grupy	 zawodo-
wych	kierowców,	ukierunkowanego	na	ograniczenie	
czynników	ryzyka	schorzeń	układu	kostno-stawowe-
go,	chorób	sercowo-naczyniowych	oraz	zaburzeń	ze	
strony	układu	pokarmowego.
	 Jednym	z	działań	profilaktycznych	powinna	być	
prewencja	stresu	i	edukacja	pracownika	w	kierunku	
radzenia	sobie	ze	stresem	i	sytuacjami	konfliktowy-
mi.
	 Działanie	 czynników	 związanych	 ze	 środowi-
skiem	pracy	kierowców	nakłada	się	z	działaniem	czyn-
ników	pozazawodowych.	Dlatego	istnieje	konieczność	
promowania	zdrowego	stylu	życia	wśród	kierowców,	
uwzględniającego	 zmianę	 nawyków	 żywieniowych,	
zwiększenie	 aktywności	 fizycznej	 oraz	 zerwanie	
z	nałogiem	palenia	tytoniu.
	 Biorąc	 pod	 uwagę	 powszechność	 występowania	
zaburzeń	wzroku	u	kierowców	niezbędna	jest	eduka-
cja	 w	 zakresie	 wykonywania	 badań	 okulistycznych.	
Identyfikacja	 kierowców,	 u	 których	 zaburzenia	 te	
mogą	istotnie	obniżać	zdolność	do	pracy	jest	ważnym	
zadaniem	 dla	 podmiotów	 zajmujących	 się	 ochroną	
zdrowia	pracujących.
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