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STRESZCZENIE

Studium, mimo że ma charakter sprawozdawczo-diagnostyczny, 
z pewnością nie wyczerpuje tematu. Autorzy mają jednak nadzieję, 
że zaprezentowane tu treści pozwolą lepiej zrozumieć potrzeby ba-
dań dotyczących poziomu aktywności fi zycznej z punktu widzenia  
stylu życia i zdrowia publicznego. Studium wskazuje na prozdrowot-
ną aktywność fi zyczną jako zasadniczy cel nowoczesnej strategii 
zdrowia. Świadomość skuteczności wysiłku fi zycznego w profi lak-
tyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych daje szansę większego zain-
teresowania aktywnością ruchową. Wiedza tego rodzaju jest waż-
ną podstawą do optymalizacji nowej egzystencji. Przedstawiony 
materiał pozwoli na wyrobienie sobie zdania na temat aktywności 
fi zycznej Polaków, jej form i stopnia bierności w różnych układach 
stratyfi kacji społecznej.

SŁOWA KLUCZOWE: aktywność fi zyczna, styl życia, zdrowie.

ABSTRACT

Although the study has the reporting-diagnostic character, it certainly 
is not complete. The authors hope that presented contents allows a 
better understanding of research on physical activity from the point of 
view of the lifestyle and public health. The study shows the prohealth 
physical activity as an essential aim of the modern health strategy. 
The awareness of physical effort effectiveness in the prevention and 
treatment of civilization diseases gives the chance to interest with 
physical activity. Knowledge of this kind is an important basis for the 
optimization of a new existence. Presented material will allow to form 
an opinion about physical activity of Poles, its forms and degree of 
passivity in various systems of social stratifi cation.
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Studium niniejsze, mimo że ma charakter sprawozdaw-
czo-diagnostyczny, z pewnością nie wyczerpuje tema-
tu. Autorzy mają jednak nadzieję, że zaprezentowane tu 
treści pozwolą lepiej zrozumieć potrzeby badań doty-
czących poziomu aktywności fi zycznej z punktu widze-
nia  stylu życia i zdrowia publicznego. Działania te są 
tym ważniejsze, im większej liczby osób dotyczą zjawi-
ska hipokinezji. Według Grabowskiego i Drabika wraz 
ze zmianą struktury aktywności ludzkiej koniecznością 
stały się oszacowanie optymalnej dla zdrowia człowie-
ka dawki aktywności fi zycznej oraz ocena ogólnego po-
ziomu tej aktywności jako pozytywnego miernika zdro-
wia [1, 2]. W literaturze przedmiotu spotyka się termin 
minimalna dawka aktywności fi zycznej, defi niowany 
jako niezbędna dawka ruchu w ciągu dnia lub tygodnia, 
konieczna dla utrzymania dobrego poziomu i dobrego 
stanu psychofi zycznego oraz optymalna dawka aktyw-
ności fi zycznej do uzyskania zakładanego efektu.

Badania związków między aktywnością fi zyczną 
a zdrowiem i zachowaniem zdrowotnym, poparte anali-
zami epidemiologicznymi, rozpoczęły się wraz z opubli-
kowanymi pracami Morrisa i innych badaczy [3].

Haskell zauważa, że za pomocą różnych metod 
i technik zespoły badawcze na całym świecie starają 
się wyznaczyć optymalną dawkę aktywności fi zycznej 
[4]. Zalecana dawka może zależeć od wielu czynników, 
np. wieku osoby ćwiczącej, stanu jej zdrowia, wydol-
ności i sprawności fi zycznej organizmu, stażu trenin-
gowego czy warunków środowiskowych. Zbyt mała nie 
przyniesie efektów fi zjologicznych, a nadmierny, niedo-
stosowany do wieku, stanu zdrowia i możliwości trening 
może być szkodliwy. Niektórzy badacze najczęściej 
w treningu zdrowotnym zalecają angażujące duże gru-
py mięśni ćwiczenia wytrzymałościowe, o charakterze 
ciągłym, tzn. trwające nieprzerwanie przez co najmniej 
kilka czy kilkanaście minut. Określa się je jako ćwicze-
nia aerobowe (tlenowe), tj. wykonywane przy przewa-
żającym udziale procesów metabolicznych tlenowych. 
Tego rodzaju metabolizm aerobowy zachodzi podczas 
wysiłku o niskiej intensywności i długim czasie trwania. 
Do najbardziej popularnych form ćwiczeń aerobowych 
należą: marsz (spacery, chodzenie po schodach itp.), 
bieg (marszobieg), jazda rowerem, pływanie, narciar-
stwo biegowe, kajakarstwo, wioślarstwo. Wysiłek wy-
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trzymałościowy stanowi także istotny element wielu gier 
sportowych, takich jak tenis, badminton, koszykówka, 
piłka nożna, zajęć rekreacyjnych, jak taniec, czy prac do-
mowych, jak np. ręczne mycie samochodu, „tradycyjne” 
sprzątanie mieszkania, prace w ogrodzie. Systematycz-
nie stosowany podnosi wyraźnie wydolność ustroju.

Jednocześnie podkreśla się, że oprócz ćwiczeń 
wytrzymałościowych – stanowiących najważniejszą 
i przeważającą część systematycznego treningu – na-
leży stosować jako uzupełnienie ćwiczenia oporowe (si-
łowe) i ćwiczenia kształtujące gibkość (10–15% czasu 
treningu) [4]. Główna część treningu powinna być po-
przedzona 3–5-minutową rozgrzewką, a zakończona 
2–5-minutowymi ćwiczeniami wyciszającymi, o niewiel-
kiej intensywności.

Czas trwania treningu musi być tak długi, by całe 
ciało zdołało się wszechstronnie zaadaptować do zmie-
nionych wymagań i zaangażować w niezbędny wydatek 
energetyczny. Przeważa pogląd, że pojedyncza dawka 
wysiłku powinna trwać 20–60 minut. Najczęściej pro-
ponowaną dawką ćwiczeń jest 30 minut [5]. Jednak 
osobom, które z różnych względów nie są w stanie wy-
konywać ćwiczeń w sposób ciągły przez 30 czy wię-
cej minut, rekomenduje się kilkakrotne wykonywanie 
w ciągu dnia krótszych wysiłków, trwających 8–10 minut, 
o podobnej intensywności. Przy krótkim czasie trwania 
jednostki treningowej intensywność powinna być wyż-
sza. Młodzież w wieku szkolnym powinna wykazywać 
się codzienną aktywnością fi zyczną na umiarkowanym 
do intensywnego poziomie przez 60 minut lub dłużej, 
w formach dostosowanych do wieku.

Intensywność wysiłku jest bardzo ważnym czynni-
kiem, który ma decydujący wpływ zarówno na efekty 
fi zjologiczne, jak i na bezpieczeństwo ćwiczeń. W więk-
szości zaleceń propaguje się „umiarkowaną” intensyw-
ność, czyli wysiłek, w czasie którego maksymalne po-
chłanianie tlenu nie przekracza 1,5 l/min [5]. Ćwiczenia 
o intensywności rzędu 40–60% VO2max – bardziej niż 
ćwiczenia intensywniejsze – poprawiają wydolność fi zycz-
ną i profi l lipidów oraz przyczyniają się do większej reduk-
cji nadciśnienia, stężenia glukozy i poziomu insuliny.

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Sta-
nów Zjednoczonych, Centrum Zwalczania i Zapo-
biegania Chorób (CDC) oraz Amerykańskie Towa-
rzystwo Medycyny Sportowej (ACSM) aktywność 
umiarkowaną określają jako spalanie 3,5–7 kcal/min [6], 
natomiast Szewczyński i Skrodzka jako spalanie 5,0–
7,4 kcal/min i 300–449 kcal/h [7]. Umiarkowany wysi-
łek fi zyczny prowadzi do trochę szybszego oddychania 
i trochę szybszego bicia serca. Takiego wysiłku wy-
maga np. noszenie lżejszych ciężarów, jazda rowerem 
w normalnym tempie, gra w siatkówkę lub bardzo szybki 
marsz. Intensywny wysiłek fi zyczny natomiast wywołuje 

bardzo szybkie oddychanie i bardzo szybkie bicie ser-
ca (np. dźwiganie ciężkich przedmiotów, kopanie zie-
mi, aerobik, szybki bieg, szybka jazda rowerem). CDC 
i ACSM określają aktywność intensywną jako wysiłek, 
podczas którego spala się powyżej 7 kcal/min. Zużycie 
energii na pracę ciężką powinno wynosić 7,5–9,9 kcal/
min i 450–599 kcal/h.

Badania Morrisa i wsp. [3] dowiodły, że wśród męż-
czyzn uprawiających codzienne intensywne sporty 
(> 7,5 kcal/min) częstość zawałów była mniejsza niż 
wśród nieuprawiających żadnych ćwiczeń, jednak ba-
dania Leona i wsp. [8] nie wykazały już takich zależ-
ności, gdyż częstość zgonów ćwiczących intensywnie 
(> 6 kcal/min) była podobna do częstości zgonów umiar-
kowanie ćwiczących (4,4–5,5 kcal/min), natomiast wyż-
sza u osób umiarkowanie ćwiczących niż ćwiczących 
z lekką (2–4 kcal/min) intensywnością. 

Wielkość wydatku energetycznego często określa 
dawkę ćwiczeń w czasie tygodnia. Według zaleceń 
Zakładu Medycyny Sportowej w Łodzi wydatek ener-
getyczny w czasie ćwiczeń powinien przekraczać 1000 
kcal/tydz., a optymalnie być większy od 2000 kcal/tydz. 
[9]. Jak dowodzą Paffenberger i wsp. [10], ryzyko wcze-
śniejszych zgonów u osób wydatkujących > 3000 kcal 
tygodniowo jest o połowę mniejsze niż u wydatkują-
cych < 500 kcal. Haapanen i wsp. również wykazują, że 
względne ryzyko przedwczesnego zgonu (bez względu 
na przyczynę) u mężczyzn w średnim wieku wydatkują-
cych < 800 kcal tygodniowo wynosi 2,7 – w stosunku do 
tych, którzy wydatkują > 2100 kcal [11].

Wydatek energetyczny poszczególnych rodzajów 
aktywności możemy również określić za pomocą współ-
czynnika intensywności MET (ang. metabolic equivalent 
of work), odpowiadającego wielokrotności przemiany 
podstawowej. Jednostka ta uważana jest za najbardziej 
uniwersalną miarę intensywności wysiłku [12]. Według 
tej jednostki Pate i wsp. [13] sklasyfi kowali aktywność 
jako: lekką < 3 MET, umiarkowaną 3–6 MET, intensyw-
ną > 6 MET. Podobne przedziały wysiłku fi zycznego 
przedstawili Blair i wsp. [14]: lekki 1,1–2,9 MET, umiar-
kowany 3,0–5,0 MET, ciężki 5,1–6,9 MET, bardzo ciężki 
≥ 7,0 MET.

W praktyce najlepszą miarą intensywności wysiłku 
fi zycznego jest pomiar częstości akcji serca w czasie 
lub tuż po zakończeniu wysiłku. Stąd w prawie wszyst-
kich wytycznych można spotkać zalecane wartości 
częstości akcji serca w czasie rozmaitych ćwiczeń. Eu-
ropejskie towarzystwa naukowe (EAS, ESC, ESH) oraz 
International Atherosclerosis Society (IAS) zalecają ćwi-
czenia o niezbyt wysokiej intensywności – do 60–75% 
maksymalnej akcji serca.

Lansowana w Polsce reguła z częstością skurczów 
serca 130 uderzeń na minutę nie może być adresowa-
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na do wszystkich dorosłych. Jak pisze Drabik [2], taki 
wysiłek – nawet dla osób o wiele młodszych – może 
się okazać treningiem zbyt intensywnym. W przypadku 
osób zdrowych i wytrenowanych, dobrze tolerujących 
wysiłek o większej intensywności, orientacyjną wartość 
częstości akcji serca w czasie wysiłku można obliczyć 
według reguły Korvonena [15]:

HR min = (220 – wiek – HR spoczynkowe) x 50% 
wydolności tlenowej + HR spoczynkowe,

HR max = (220 – wiek – HR spoczynkowe) x 80% 
wydolności tlenowej + HR spoczynkowe.

Zgodnie z zaleceniami American Collage of Sport 
Medicine i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoby 
zdrowe, dorosłe, w przedziale wiekowym 18–65 lat, po-
winny podejmować aktywność [16, 17]:

umiarkowaną, przez przynajmniej 30 minut, 5 dni  –
w tygodniu lub
bardzo intensywną, przez przynajmniej 30 mi- –
nut, 3 dni w tygodniu.

Niezbędna dawka aktywności fi zycznej może być 
kumulowana w przynajmniej 10-minutowych rundach 
oraz może się składać z połączenia okresów umiarko-
wanych i intensywnych. Zaleca się także uwzględnienie 
dwa lub trzy razy w tygodniu ćwiczeń zwiększających 
siłę mięśni i wytrzymałość.

Osobom powyżej 65 roku życia wyznacza się w za-
sadzie te same cele co młodszym i zdrowym osobom 
dorosłym. Jednak ogromne znaczenie dla tej grupy 
ma trening siłowy oraz ćwiczenia na równowagę, po-
magające zapobiegać upadkom. Medyczną kwali-
fi kację osób dorosłych do treningu fi zycznego oraz 
przeciwwskazania stosowania aktywności fi zycznej 
w prewencji wtórnej i wspomaganiu leczenia chorób 
przewlekłych opisują Jegier i wsp. [18].

Młodzież w wieku szkolnym powinna podejmować 
codzienną aktywność fi zyczną:

na umiarkowanym bądź intensywnym poziomie, –
przez 60 minut lub dłużej (pełna dawka może  –
być kumulowana w co najmniej  10-minutowych 
rundach),
w formach odpowiednich rozwojowo (przyjem- –
nych, zróżnicowanych).

Zalecenia japońskich naukowców określają aktyw-
ność fi zyczną na podstawie wykonywanych w formie 
spaceru kroków. Minimalna dawka aktywności sza-
cowana jest na ok. 10 000 kroków dziennie. Jednak 
według Tudor-Locke’a i Meyersa [19] dla dzieci i osób 
otyłych dawka ta jest zbyt niska, a dla osób starszych 
i przewlekle chorych – wręcz niemożliwa do osiągnięcia. 
Rekomenduje się, aby osoby dorosłe (zdrowe) w wieku 20–
50 lat wykonywały 7000–13 000 kroków dziennie, osoby 
w wieku > 50 lat – 6000–8500 kroków dziennie, a młodzież 
w wieku 14–16 lat – 11 000–12 000 kroków dziennie.

Na podstawie liczby wykonywanych kroków Tudor-
-Locke i Bassett [20] określili poziom aktywności fi zycz-
nej dla zdrowej populacji. Najniższy poziom (siedzący 
tryb życia) dotyczył osób, które osiągnęły < 5000 kro-
ków dziennie, niski – 5000–7499 kroków dziennie, „tro-
chę” aktywny – 7500–9999 kroków dziennie, aktywny – 
≥ 10 000 kroków dziennie, a wysoko aktywny – > 12 500 
kroków dziennie. 

WHO określa poziom aktywności fi zycznej (ang. 
physical activity level – PAL) jako stosunek całkowitego 
wydatku energetycznego (ang. total energy expenditu-
re – TEE) do podstawowego wydatku energetycznego 
(ang. base energy expenditure – BEE). I tak u osób 
prowadzących siedzący tryb życia PAL = 1,40, u osób 
z ograniczoną aktywnością PAL = od 1,55 do 1,60, 
a u aktywnych fi zycznie PAL ≥ 1,75. Poziom aktywności 
fi zycznej można mierzyć również na podstawie inten-
sywności, czasu i częstotliwości ćwiczeń lub określić 
za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Ak-
tywności Fizycznej (ang. International Physical Activity 
Questionnaire – IPAQ).

Prace i badania nad ustalaniem skutecznych norm 
aktywności ruchowej i oceny poziomu aktywności fi -
zycznej ciągle trwają. Udoskonalane metody i techniki 
pomiaru uwzględniają szybko zmieniające się warunki 
i styl życia – wynikające z rozwoju cywilizacyjnego. Ob-
serwowany dość powszechnie siedzący tryb życia sta-
nowi ważny czynnik badań – z uwagi na zasięg proble-
mu – ważniejszy niż inne, pojedyncze czynniki ryzyka 
chorób niezakaźnych.

W Polsce badania aktywności fi zycznej ludności 
prowadzono głównie w wybranych miastach bądź regio-
nach kraju. Takich badań, które dotyczyłyby całego spo-
łeczeństwa, dotychczas prowadzono niewiele (CBOS 
i GUS). W wymienionych badaniach zajmowano się 
jedynie aktywnością sportową, uczestnictwem w za-
jęciach sportowo-rekreacyjnych oraz podejmowanymi 
formami rekreacji. Nie oceniano w nich poziomu aktyw-
ności fi zycznej. Na podstawie czasu i częstości trwania 
analizowano poziom uczestnictwa Polaków w sporcie 
i rekreacji. Należy jednak podkreślić wyraźne różnice 
metodologiczne. W niektórych badaniach brano pod 
uwagę podejmowane formy (bez względu na intensyw-
ność wysiłku), w innych pytano o czas, częstotliwość 
i intensywność wysiłku. W dodatku poszczególne ośrod-
ki badawcze oceniały te parametry w różny sposób.

Pierwszym badaniem oceniającym poziom aktyw-
ności fi zycznej Polaków było Wieloośrodkowe Ogólno-
polskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności (WOBASZ) 
[21]. Badanie przeprowadzono w latach 2002–2004 
wśród 13 545 osób w wieku 20–74 lat. Pytania dotyczy-
ły aktywności fi zycznej w pracy zawodowej i w czasie 
wolnym oraz aktywności związanej z przemieszcza-
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niem się. Pod uwagę brano zarówno rodzaj, częstość, 
jak i czas trwania wysiłku. Małą aktywność fi zyczną 
określano jako brak jakichkolwiek ćwiczeń fi zycznych, 
trwających przynajmniej 30 minut, bądź wykonywanie 
ich bardzo rzadko (raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu 
czy roku). Przez umiarkowaną aktywność fi zyczną rozu-
miano wykonywanie ćwiczeń fi zycznych dwa–trzy razy 
w tygodniu, przez dużą aktywność – wykonywanie ćwi-
czeń codziennie lub sześć razy w tygodniu, a zadowa-
lającą – wykonywanie ćwiczeń fi zycznych przynajmniej 
30 minut przez większość dni tygodnia.

Wyniki analizy pokazały, że wśród osób aktywnych 
zawodowo ok. 48% mężczyzn oraz 28% kobiet określiło 
swoją pracę jako ciężką pracę fi zyczną. Osoby wykonu-
jące przez większość czasu pracy czynności w pozycji 
siedzącej bądź stojącej stanowiły ok. 30% pracujących 
mężczyzn i ponad 43% kobiet.

Ponad 30% badanych osób wykonywało ćwiczenia 
trwające co najmniej 30 minut przez większość dni ty-
godnia, a zatem spełniało zalecenia międzynarodowych 
komitetów ekspertów. Duża systematyczna aktywność 
fi zyczna w czasie wolnym charakteryzowała 25% re-
spondentów, zadowalająca i umiarkowana – 11–13%, 
a mała ponad 50%.

Aktywność komunikacyjną (do/z pracy lub szkoły) 
rozumianą jako przemieszczanie się pieszo lub rowerem 
deklarowało ponad 30% aktywnych zawodowo/uczących 
się. Średnia liczba wyjazdów krótkookresowych przedsta-
wicieli 16 grup zawodowych w ostatnim roku wynosiła 6,6 
± 7,0 (mediana 4,0), długookresowych – 2,6 ± 2,3 (media-
na 2,0), zagranicznych – 1,9 ± 1,9 (mediana 1,0).

Z punktu widzenia zdrowia publicznego niezmiernie 
ważne jest oszacowanie poziomu aktywności fi zycznej, na 
który składają się nie tylko sport i turystyka (aktywne for-
my spędzania czasu wolnego), ale wszelka całodobowa 
aktywność ruchowa człowieka (komunikacyjna, w pracy, 
w domu itp.). Do powszechnie znanych czynników ryzy-
ka chorób niezakaźnych (ang. non-communicalbe di-
sease) należą otyłość i palenie tytoniu [22]. Mniej znany 
– rzadko oceniany i porównywany za pomocą standary-
zowanych narzędzi – jest brak aktywności fi zycznej lu-
dzi (różnych grup, społeczności, narodów). Dotychczas 
w większości badań z zakresu aktywności fi zycznej 
stosowano odmienną metodologię – uniemożliwiającą 
porównania i wnioski.

Dotychczasowe badania przeprowadzone za po-
mocą kwestionariusza IPAQ potwierdzają, że coraz 
więcej ludzi na całym świecie prowadzi siedzący tryb 
życia. Podobne problemy mają Europejczycy, Brazylij-
czycy, Kolumbijczycy czy Amerykanie. Średnio ponad 
jedna czwarta ludzi uznaje się za nieaktywnych fi zycznie 
(w ogóle), a ponad 30% za tych, którzy nie osiągają norm 
rekomendowanych przez Centers for Disease Control 

and Prevention oraz American College of Sports Medi-
cine. Wyjątek stanowi społeczność Amiszów, w której 
100%  spełnia wymagania CDC/ACSM [23].

Według najnowszych zaleceń dolny pułap określa-
jący wysoki poziom aktywności fi zycznej (wg metodolo-
gii IPAQ) stanowi odzwierciedlenie prozdrowotnej daw-
ki aktywności fi zycznej (HEPA), a zatem ma pozytywny 
wpływ na stan zdrowia człowieka Jeżeli przyjmiemy to 
stanowisko, prawie dwie trzecie Polaków (60%) i Euro-
pejczyków (67%) nie spełnia tych rekomendacji. Podob-
nie jest wśród ok. 60% Amerykanów i Brazylijczyków.

Międzynarodowe badania porównawcze wskazują, 
że w rankingu najmniej aktywnych społeczności euro-
pejskich znajdują się Francja, Belgia i Wielka Brytania 
(niski poziom aktywności stwierdzono odpowiednio 
u 43%, 40% i 37% z nich). Według International Preva-
lence Study on Physical Activity (IPS) największy odse-
tek osób (z różnych kontynentów) o niskim poziomie ak-
tywności odnotowuje się wśród Belgów, Japończyków 
oraz mieszkańców Arabii Saudyjskiej i Tajwanu (ponad 
40%). Według WHO World Health Survey nieaktyw-
ność najczęściej dotyczy Brazylii (ponad 30% zarówno 
w IPS, jak i w World Health Survey) i Hiszpanii (25%).

Analizując dane GUS-u, można zauważyć, że odse-
tek Polaków charakteryzujących się niskim poziomem 
aktywności fi zycznej (28%) jest stosunkowo nieduży – 
zdecydowanie mniejszy niż w badaniach Eurobarome-
tru z 2004 r. (46%) i WOBASZ (ponad 50%) i porówny-
walny (a nawet niższy) do – uznawanych za najbardziej 
aktywnych – obywateli krajów skandynawskich: Finów 
(24%) i Szwedów (33%) [24].

Jak już podkreślano, poziom aktywności fi zycznej 
badanych osób związany jest z różnymi cechami spo-
łecznymi i demografi cznymi. I tak na ogólny poziom 
aktywności fi zycznej w statystycznie istotny sposób 
wpływa np. przynależność do grupy zawodowej. Wyod-
rębnione grupy homogeniczne pod względem ogólnego 
poziomu aktywności fi zycznej plasują pracowników ad-
ministracji samorządowej, pracowników hipermarketów 
oraz instytutów naukowych w grupie osób o najwyż-
szym udziale w niskim poziomie aktywności fi zycznej. 
Natomiast uczniów, nauczycieli i aktorów – przeciwnie – 
w grupie o najwyższym udziale w wysokim poziomie ak-
tywności. Podobnie inni naukowcy – Chrzanowski [25], 
Alejziak [26], Cybulska [27] – do najmniej aktywnych 
pod tym względem zaliczają robotników wykwalifi kowa-
nych, a do najbardziej zaawansowanych – przedstawi-
cieli kadry kierowniczej i inteligencji oraz pracowników 
umysłowych niższego szczebla.

Niestety, pracownicy służby zdrowia – mimo ich 
medycznego wykształcenia i wykonywanego zawodu 
– przynależą do przedostatniej grupy (razem z pracow-
nikami handlu detalicznego i pracownikami naukowymi 
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instytutów naukowych). Tylko 9% z nich charakteryzu-
je się wysokim poziomem aktywności fi zycznej, a pra-
wie połowa – niskim. Szkoda, że – tak jak w przypadku 
uczestnictwa w sporcie dla wszystkich – szczególnie 
widoczne jest to wśród służby zdrowia. Problem ten 
jednak dotyczy nie tylko Polaków, gdyż rekomendacji 
American College of Sports Medicine oraz American 
Heart Association (30 i więcej minut dziennie umiar-
kowanych lub intensywnych ćwiczeń) nie spełniają 
również pracownicy służby zdrowia. Nie pokonują oni 
zalecanych 10 000 kroków dziennie. Zalecenia poświę-
cenia  30 minut na umiarkowaną aktywność przez 5 
i więcej dni w tygodniu lub 20 minut na intensywny wysi-
łek przez 3 i więcej dni nie spełnia 36% amerykańskich 
studentów medycyny. Wśród 616 lekarzy pracujących 
w Ain Shams University 84% prowadzi siedzący tryb 
życia, tzn. nie podejmuje żadnej aktywności lub robi to 
nieregularnie [28]. Co prawda badający w 1992 r. za-
chowania zdrowotne lekarzy z Palo Alto Medical Clinic 
Bortz [29] wykazuje, że aż 96% mężczyzn i 82% kobiet 
lekarzy ćwiczy regularnie, jednak nie podaje on defi nicji 
regularnych ćwiczeń. W dużych badaniach przeprowa-
dzonych wśród lekarek stwierdza się, że dowolną formę 
aktywności podejmuje 96%, lecz intensywne formy, ta-
kie jak jazda na rowerze, pływanie czy bieganie, odno-
towuje się tylko u 25–30% badanych kobiet [30].

Tymczasem wiadomo, że lekarze, którzy sami ćwi-
czą, częściej zalecają aktywność fi zyczną swoim pa-
cjentom. Wykonywanie takich zaleceń skutkuje szybkim 
wzrostem aktywności fi zycznej (w krótkim czasie). Mimo 
to pracownicy służby zdrowia – nie tylko w Polsce – nie 
stosują tego rodzaju porad rutynowo. Amerykańskie ba-
dania pokazują, że 40% lekarzy pierwszego kontaktu 
ocenia aktywność fi zyczną swoich pacjentów jako nie-
wystarczającą, jednak praktyczny plan ćwiczeń dla pa-
cjentów opracowuje jedynie 25% z nich. W przypadku 
pielęgniarek odsetki wynoszą odpowiednio 30% i 14%.

W prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Na-
ukowe Animacji Rekreacji i Turystyki w latach 2008–2012 
badaniach w różnych grupach zawodowych pod wzglę-
dem poziomu aktywności fi zycznej wyodrębniono czte-
ry grupy respondentów, które łączyły osoby nie tylko 
o podobnym poziomie aktywności fi zycznej, ale i o po-
równywalnym poziomie zaangażowania w sport dla 
wszystkich oraz turystykę. Do grupy pierwszej  zaliczano 
osoby najbardziej aktywne fi zycznie: uprawiające sport, 
niestroniące od turystyki, ale niespędzające aktywnie 
czasu na działce. Grupa druga to osoby aktywne fi zycz-
nie, podejmujące różne rekreacyjne formy, spędzające 
aktywnie czas na działce, w zdecydowanej większości 
niestroniące od turystyki. Grupa trzecia to osoby naj-
mniej aktywne fi zycznie, zróżnicowane pod względem 
zaangażowania w sport dla wszystkich, raczej stroniące 

od turystyki, niespędzające aktywnie czasu na działce. 
Grupa czwarta to osoby o nieco wyższym poziomie ak-
tywności fi zycznej niż w grupie trzeciej, w stosunku do 
której różnią się przede wszystkim aktywnym spędza-
niem czasu na działce i nieco większym zaangażowa-
niem w turystykę.

Do grup o wyższej od przeciętnej ogólnej aktywno-
ści fi zycznej należą studenci II roku poznańskich uczel-
ni, uczniowie ostatniej klasy gimnazjum i liceum oraz 
nauczyciele gimnazjalni. Natomiast grupy zawodowe 
o najniższej aktywności fi zycznej to: pracownicy hiper-
marketów, handlu detalicznego oraz administracji sa-
morządowej. Osoby te częściej charakteryzują się nad-
wagą i otyłością. Dotyczy to szczególnie pracowników 
handlu detalicznego, wśród których znacznie częściej 
stwierdzono nadwagę (38%), oraz pracowników admini-
stracji samorządowej, wśród których relatywnie częściej 
występowała otyłość (20%). Dotychczasowe badania 
prowadzone przez PSNARiT zwracają uwagę na silny 
związek między niedostateczną aktywnością fi zyczną 
a występowaniem nadwagi i otyłości. Wskazują rów-
nież na systematyczny wzrost odsetka osób z nadwa-
gą i otyłością. Co prawda wśród opisywanych uczniów 
i studentów takich zależności nie stwierdzono, jednak 
w świetle badań szacujących widać, że liczba dzieci 
dotkniętych nadwagą i otyłością zwiększa się. Niepokoi 
też fakt, że wśród studentek II roku o niskim poziomie 
aktywności fi zycznej znacznie częściej występuje nad-
waga (19%).

Charakteryzując respondentów pod względem 
cech społecznych, stwierdzono, że w badanej grupie 
wykształcenie jest najsilniejszym predyktorem wpływa-
jącym na przynależność do jednej z trzech kategorii po-
ziomu aktywności fi zycznej. Tak jak w innych badaniach 
[25, 27] – im wyższe wykształcenie, tym odsetek osób 
o nikim poziomie aktywności fi zycznej jest mniej-
szy. Związek wykształcenia z przejawianiem troski 
o własną kondycję fi zyczną wydaje się dość naturalny. 
Z wyższym wykształceniem wiąże się nie tylko większa 
wiedza na temat sposobów dbania o własne zdrowie, ale 
także pozycja w strukturze zawodowej, często wymaga-
jąca twórczej i kreatywnej postawy wobec problemów 
pojawiających się w pracy. Wykształcenie sprzyja pogłę-
bianiu wiedzy na temat otaczającego świata i naszego 
w nim miejsca, a także przekonaniu, że wszystko, co się 
w życiu przytrafi a – w tym stan zdrowia – jest w dużym 
stopniu konsekwencją własnych działań i wyborów. 
Wysoki poziom wykształcenia i jednocześnie wysokie 
wymogi związane z wykonywanym zawodem (dotyczą-
ce zadbanego wyglądu, szczupłej sylwetki oraz dużego 
zaangażowania w wykonywaną pracę – co łączy się 
z dobrą sprawnością fi zyczną i odpornością na stres) 
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w dużym stopniu motywują do podjęcia decyzji o regu-
larnej pracy nad kondycją fi zyczną.

Mężczyźni są nieco bardziej aktywni fi zycznie 
niż kobiety. Jednak – tak jak w przypadku badanych 
przez Kiełbasiewicz-Drozdowską i Wizę [31] nauczy-
cieli – nie jest to różnica statystycznie istotna. Mimo to 
w większości badań mężczyźni charakteryzują się rela-
tywnie wyższym poziomem aktywności fi zycznej. Tylko 
w Argentynie (38% vs 39%), Portugalii (44% vs 46%), 
Arabii Saudyjskiej (20% vs 32%) kobiety są aktywniej-
sze. W Kolumbii zaś w 2004 r. nieaktywnych fi zycznie 
kobiet było aż 79%, nieregularnie aktywnych – 16%, 
a regularnie ćwiczących – tylko 5%. W 2005 r. natomiast 
nieaktywnych kobiet było 43% (mężczyzn 27%). W Pol-
sce ponad 30% kobiet (ze wsi i miasta) nie podejmuje 
żadnej aktywności fi zycznej.

W dodatku mężczyźni zdecydowanie częściej niż 
kobiety podejmują w czasie wolnym aktywność fi zycz-
ną o wysokim stopniu intensywności. Kobiety z racji 
swoich obowiązków nadal mają mniej czasu wolnego. 
Wciąż ponoszą główny ciężar wychowania dzieci i pro-
wadzenia domu, co w znacznym stopniu wpływa na 
ilość i jakość czasu wolnego. W związku z tym rzadziej 
niż mężczyźni wypełniają zalecenia HEPA.

Badania pokazują, że osoby młodsze są general-
nie aktywniejsze fi zycznie niż starsze. Analiza litera-
tury przedmiotu potwierdza prawidłowość, że poziom 
aktywności obniża się wraz z wiekiem i to zarówno 
wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Niektóre bada-
nia udowadniają nawet, że szczególnie widoczne jest 
to wśród mężczyzn. W przypadku badanych osób 
istotne statystycznie różnice występują wyłącznie 
wśród najmłodszych (≤ 19 i 20–29 lat). Ich udział w ni-
skim poziomie aktywności fi zycznej jest przynajmniej 
o połowę mniejszy niż pozostałych kategorii wieko-
wych. Naukowcy często zwracają uwagę na to, że co 
prawda osoby młode częściej niż starsze spełniają re-
komendacje aktywności fi zycznej, ale wiele z nich nie 
stosuje zalecanej dawki aktywności fi zycznej dla dzieci 
i młodzieży (60 minut umiarkowanej aktywności fi zycz-
nej przez 5 i więcej dni w tygodniu). Wśród amerykań-
skiej młodzieży wymagania te spełnia 36% [32]. Wśród 
badanych uczniów robi to tylko 10,8%, a wśród studen-
tów – 1,8%, choć wyniki pokazują, że wysoki poziom 
osiąga ponad 20% uczniów i ponad 2% studentów, 
a umiarkowany ponad 60% (w obu przypadkach). 
W przeciwieństwie do nich wysoki poziom aktywności 
fi zycznej osiąga 54% uczniów badanych przez Piątkow-
ską i wsp. [33], a umiarkowany – 23%.

Na zakończenie niniejszych, odnoszących się do 
badań i przeglądu wybranych pozycji piśmiennictwa 
krajowego i zagranicznego, rozważań dotyczących form 
aktywności fi zycznej różnych grup zawodowych można 

stwierdzić, że cywilizacja konsumpcji jest zjawiskiem 
złożonym. Z jednej strony niesie z sobą postęp – naj-
nowsze osiągnięcia nauki i techniki, z drugiej zaś ogra-
niczenia – nadmiar informacji i środków jej przekazu, 
izolacji człowieka od środowiska naturalnego i hipokine-
zję. Stwarza także sztuczne, pobudzane przez reklamę 
potrzeby, wzory życia nastawione na hedonizm, ekscy-
tację, doświadczanie przyjemności za wszelką cenę. 
Dla wielu grup zawodowych nie jest taką przyjemnością 
niestety wysiłek fi zyczny, ale wręcz odwrotnie – fi zycz-
na pasywność. Lęk przed zmęczeniem, przed ruchem 
w trudniejszych warunkach, przed udziałem w świado-
mym hartowaniu własnego ciała to zjawiska powszech-
ne nie tylko wśród dorosłej części społeczeństwa, ale 
i wśród młodzieży. Niestety ulegają mu również ludzie 
bardzo dobrze wykształceni, w tym przedstawiciele 
zawodów wzorcotwórczych, jak nauczyciele, lekarze 
i aktorzy. Z badań prowadzonych przez Polskie Stowa-
rzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki oraz 
z analizy piśmiennictwa polskiego i obcojęzycznego 
przedstawionego w niniejszym studium wynika, że dla 
szerszego włączenia naszego społeczeństwa w życie 
sportowo-rekreacyjne potrzebne są działania na wielu 
szczeblach. Konieczna jest współpraca władz lokal-
nych i państwowych, szkół, jednostek kultury fi zycznej, 
Kościoła oraz przywołanych grup wzorcotwórczych. Ich 
wysiłki powinny być wspierane przez inne środowiska, 
np. związane z medycyną i zdrową żywnością, transpor-
tem, urbanistyką, przez środowiska pracy i otoczenia, 
a także przez bezpieczeństwo publiczne i media. W dzi-
siejszej cywilizacji wizyjnej świadomość społeczna jest 
coraz wyraźniejszym terenem działania specjalistów. 
Kształtowanie przez środki masowego przekazu stanu 
świadomości społecznej prowadzącej do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze fi zycznej wydaje się rzeczą na-
turalną i konieczną. Celem tych działań jest promocja 
racjonalnego, regularnego wysiłku fi zycznego – jako 
nieodłącznego elementu zdrowego stylu życia każde-
go z nas, niezależnie od wieku, płci i miejsca zamiesz-
kania. Mała aktywność fi zyczna (siedzący styl życia) 
należy do najbardziej rozpowszechnionych czynników 
ryzyka chorób układu krążenia i innych chorób prze-
wlekłych, dlatego niezbędne wydaje się systematyczne 
monitorowanie poziomu  aktywności fi zycznej różnych 
grup  społeczno-zawodowych. Konieczne są powta-
rzalne badania (obiektywne metody pomiaru, takie jak 
czujniki ruchu i kwestionariusze) informujące o: popu-
lacji spełniającej prozdrowotne kryteria aktywności fi -
zycznej; populacji aktywnej fi zycznie w czasie wolnym 
(o ich stylu życia); frakcji osób poruszających się w ak-
tywny sposób; dziennych nawykach aktywności fi zycz-
nej (o intensywności, częstotliwości, czasie jej trwania); 
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poziomie aktywności fi zycznej i sprawności (health-re-
lated fi tness) populacji, w tym określonych podgrup.

W Polsce istnieje pilna konieczność wdrożenia do 
codziennej praktyki wyników badań naukowych wska-
zujących na korzystne efekty regularnego wysiłku fi -
zycznego. Być może, będzie to miało wpływ na indy-
widualne, samodzielne, świadome i wysoce twórcze 
włączenie kultury fi zycznej do systemu wartości i stylu 
życia zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa.
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