
Twój przewodnik 
na temat 
zmęczenia i snu



Czy wiesz, że brak snu jest 
poważną przyczyną wypadków 
i niepożądanych zdarzeń w miejscu 
pracy? A jedynym sposobem, 
by poradzić sobie ze zmęczeniem, 
jest dobry sen? 

W tym przewodniku znajdziesz więcej 
informacji na temat zmęczenia i związanego 
z nim ryzyka – mamy nadzieję, że okaże 
się przydatny i zachęci cię do wdrożenia 
osobistego programu zarządzania ryzykiem 
zmęczenia, jeśli jeszcze go nie masz. Jest 
on skierowany do wszystkich w firmie Shell 
i poza nią – od dyrektorów po pracowników 
produkcji – i wyjaśnia, dlaczego wszyscy 
musimy dobrze spać, abyśmy mogli być 
energiczni, osiągać jak najlepsze wyniki 
i – co najważniejsze – pozostać bezpieczni.



1Zdrowie: Zmęczenie i sen

Bądź czujny i 
bezpieczny

Porozmawiajmy na temat zmęczenia
Niniejsza broszura i plakat na początek 
rozmowy stanowią pomoc przy 
naświetleniu problemu.  
Zawierają one kluczowe pytania 
pozwalające rozpocząć rozmowę:

Jak wpływa na ciebie fakt bycia w ciągłym 
ruchu?

Co zauważasz, kiedy jesteś zmęczony 
i prowadzisz samochód?

Jak rozpoznajesz zmęczenie? 

Ile snu potrzebujesz?

Co zwykle robisz przed pójściem spać?

Obejrzyj nasze wideo na temat zmęczenia: 

youtu.be/TH2fFeGe8Os
Porozmawiajmy o zmęczeniu
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Czym jest 
zmęczenie?

Zmęczenie definiuje się jako 
brak koncentracji lub senność 
spowodowaną brakiem snu.

Nasz „zegar biologiczny” 
Nasz rytm okołodobowy – znany również 
jako „zegar biologiczny” – jest naturalnym 
cyklem, który mówi naszemu organizmowi, 
kiedy spać, wstać i jeść – reguluje wiele 
naszych procesów fizjologicznych. Kluczową 
rolę odgrywa nasze otoczenie, a czynniki 
takie jak brak światła lub jego obecność 
w niewłaściwym czasie rozregulowują nasz 
rytm okołodobowy i wpływają na nasz sen.

dorosłych osób ma problemy 
ze snem – i mają trudności 

z odpowiednim wypoczynkiem 
kilka nocy w tygodniu lub częściej.

60%
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? 
Czy wiesz, że...?
Istnieją „zakazane” dla snu strefy 
czasowe – najtrudniej jest zasnąć 
między 8:00-12:00 i 17:00-21:00.
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Główne przyczyny 
zmęczenia

Pora dnia
Czuwanie, kiedy organizm chce spać, 
na przykład w nocy.

Długość czasu, kiedy nie śpimy
Im dłużej nie śpimy, tym bardziej 
potrzebujemy snu.

Ilość czasu, jaką spędziliśmy śpiąc
Jeśli nie śpimy tyle, ile potrzebujemy, 
prawdopodobnie zaczniemy 
odczuwać zmęczenie.

? 
Najlepszy czas na sen
Nasz zegar biologiczny mówi nam, kiedy 
jest czas na sen. Najcenniejszy czas dla snu 
to godziny pomiędzy 10 wieczorem a 7 rano.
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Dlaczego sen jest tak 
ważny?
Wystarczająca ilość snu dobrej jakości zapewnia 
energię i sprawność fizyczną – może to pomóc 
w ochronie: 

 � twojej wydajności – wspomaga 
to konsolidację pamięci, uczenie się i koncentrację. 
Nasza zdolność do utrzymania uwagi oraz 
pozyskiwania i przywoływania nowych informacji 
zmniejsza się, jeśli nie sypiamy odpowiednio;

 � twojego nastroju – sen pomaga regulować 
nastrój; brak snu może sprawić, że będziesz 
marudny, nadmiernie emocjonalny i skłonny 
do irytacji;

 � twojego zdrowia fizycznego – dobry sen 
wspomaga odporność – na przykład, można 
szybciej wyleczyć się z przeziębienia. Pomaga 
również regulować poziom cukru we krwi 
i stabilność wagi ciała, utrzymując zdrową 
równowagę hormonów, które sprawiają, że czujesz 
się głodny (grelina) lub najedzony (leptyna);

 � twojego bezpieczeństwa i 
bezpieczeństwa innych – pomaga 
odpowiednio interpretować zdarzenia, podejmować 
decyzje, być uważnym i komunikować się;

 � twojej jakości życia – dobry sen jest 
kluczowym elementem budującym poczucie 
zdrowia i szczęścia.
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Skutki 
odczuwania 
zmęczenia

Zmęczenie wpływa na wszystko 
– od naszego nastroju do ogólnej 
świadomości, wydajności i 
zdrowia. Wpływa więc na nas gdy 
pracujemy, kierujemy samochodem, 
prowadzimy życie towarzyskie, 
a więc we wszystkich codziennych 
czynnościach, wymagających:

 � utrzymania koncentracji

 � szybkich reakcji

 � dbałości o szczegóły

 � oceny ryzyka

 � jasnej komunikacji

 � oglądu spraw z szerszej perspektywy

Im bardziej jesteśmy zmęczeni, 
tym mniej prawdopodobne jest, 
że temu sprostamy.



7Zdrowie: Zmęczenie i sen

Zmęczenie przyczynia się 
do niemal 1/5 śmiertelnych 
i poważnych wypadków 

drogowych

250 000 osób ginie na drogach 
każdego roku z powodu 

zmęczenia

250 tys.

 1/5
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Jak prawidłowo 
spać

Dobra jakość i wystarczająca 
ilość snu są niezbędne, jeśli 
mamy być w najlepszej 
formie. Jeżeli dobrze sypiasz, 
bardziej prawdopodobne 
jest, że będziesz dobrze 
pracować, komunikować się 
i prowadzić samochód.

? 
Czy wiesz, że...?
Czuwanie przez 17 godzin wywiera 
podobny efekt jak stężenie alkoholu 
we krwi wynoszące 0,05%1
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Najważniejsze 
wskazówki dotyczące 
dobrego snu w nocy

 � Chłodna, ciemna, cicha sypialnia.

 � Dopilnuj, aby odpowiednio długo spać 
– średnio potrzebujemy od siedmiu 
do dziewięciu godzin w ciągu doby.

 � Nie nastawiaj przycisku drzemki na budziku.

 � Postępuj zgodnie ze swoją wieczorną rutyną.

 � Minimalizuj ekspozycję na światło niebieskie 
co najmniej godzinę przed snem – nie korzystaj 
z laptopów, tabletów, telefonów i telewizorów 
w sypialni.

 � Wydłużaj czas snu o 15 minut tygodniowo, 
aż uzyskasz wystarczającą długość snu.

 � Ustrukturyzuj swój harmonogram pracy dla 
lepszego snu.
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Przeciwdziałanie 
zmęczeniu w pracy 
jest obowiązkiem 
każdego z nas.

Każdy musi dbać o to, by pomagać 
zmniejszyć ryzyko zmęczenia w miejscu 
pracy. Pracodawcy i pracownicy muszą 
rozmawiać ze sobą, aby zidentyfikować 
obszary problemowe i wypracować 
najlepsze rozwiązania, które będą 
pasować do środowiska pracy i stylu 
życia konkretnych osób.

Obejrzyj nasze wideo na temat zmęczenia: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Porozmawiajmy na temat 
zmęczenia
Niniejsza broszura i plakat na początek 
rozmowy stanowią pomoc przy 
naświetleniu problemu. Zawierają 
one kluczowe pytania pozwalające 
rozpocząć rozmowę.

Porozmawiajmy o zmęczeniu
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Czynniki, które mogą 
zwiększyć uczucie 
zmęczenia w pracy

Nocne zmiany
Czujność i wydajność są w nocy na najniższym 
poziomie, a największy procent wypadków 
zdarza się pomiędzy trzecią w nocy a piątą 
rano. Ponadto, generalnie rzecz biorąc, 
pracownicy prawdopodobnie nie przystosują 
się do pracy w nocy – jest to wynikiem naszych 
rytmów okołodobowych i nagromadzonego 
„długu snu”, spowodowanego brakiem 
odpowiedniego snu w ciągu dnia.

Nadgodziny
Badania wykazują, że pracownicy 
zatrudnieni w godzinach nadliczbowych 
ulegają wypadkom w pracy 61% częściej niż 
pracownicy niezatrudnieni w nadgodzinach, 
oraz że ryzyko wypadków przy pracy (zarówno 
tych ze skutkiem śmiertelnym, jak i pozostałych), 
wzrasta po upływie dziewięciu godzin trwania 
zmiany roboczej. 

Godziny nadliczbowe dodane na końcu zmiany 
mogą znacznie skrócić czas, jakim dysponujemy 
na sen, co powoduje powstanie „długu snu”. 
Godziny nadliczbowe w zaplanowane 
dni wolne od pracy mogą mieć wpływ 
na możliwość snu regeneracyjnego, który ludzie 
mogą wykorzystać do „spłacenia” swojego 
„zadłużenia”.
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Więcej informacji na temat 
zmęczenia i tego, jak sobie 
z nim radzić



Strony internetowe

 � Sen  
www.myfitnesspal.com

 � IOGP – International Association of Oil & Gas 
Producers (Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Producentów Ropy i Gazu)  
www.iogp.org

 � EI – Energy Institute (Instytut Energii)  
www.energyinst.org

 � API – American Petroleum Institute (Amerykański 
Instytut Naftowy)  
www.api.org

 � IOM3 – International Minerals & Mining 
Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Minerałów i Górnictwa) 
www.iom3.org

Filmy wideo

Na YouTube znajdziesz wiele użytecznych filmów 
– rozpocznij wyszukiwanie od tych tytułów:

 � How to succeed? (Jak odnieść sukces?) Get more 
sleep (Wyśpij się) – Arianna Huffington

 � The Big Sleep Brainwash (Wielkie pranie mózgu 
we śnie)

 � Why your brain needs sleep (Dlaczego mózg 
potrzebuje snu)

 � Why sleep is critical for the body and brain 
(Dlaczego sen jest tak istotny dla ciała i mózgu)

 � Take a break, fatigue kills (Zrób sobie przerwę, 
zmęczenie zabija) (Australijska reklama 
z 1994 r.)

 � Chilling video highlights fatigue driver (Mrożący 
krew w żyłach film wideo pokazuje zmęczenie 
kierowcy)

 � QLD Government – driver fatigue 
ad (Ogłoszenie społeczne rządu stanu 
Queensland na temat zmęczenia kierowców)



Bądź czujny i 
bezpieczny

Źródła
1.  Driving for Work: Managing Fatigue Risks, RSSB 

Zastrzeżenie prawne
Cała zawartość niniejszej broszury udostępniana jest jedynie w celach informacyjnych i pod warunkiem, 
że przyjęto do wiadomości iż (i) nikt nie może na niej polegać, prowadząc własną działalność lub 
w inny sposób; (ii) ani firma Shell, wystawiająca niniejszy dokument, ani żadna inna osoba lub firma 
zajmująca się dostarczaniem informacji lub danych wykorzystanych w niniejszej broszurze
(A) nie odpowiada za dokładność lub kompletność tego dokumentu ani za jakiekolwiek zalecenia 
lub porady udzielone w tym dokumencie lub jakiekolwiek pominięcie w nim, lub za jakiekolwiek 
konsekwencje wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tego dokumentu przez 
jakąkolwiek osobę, nawet jeśli nie dochowano należytej staranności ze strony firmy Shell lub 
jakiejkolwiek wspomnianej innej osoby lub firmy; lub
(B) nie twierdzi, nie oświadcza ani nie gwarantuje, w sposób wyraźny lub dorozumiany, że działanie 
zgodnie z niniejszym dokumentem przyniesie jakiekolwiek szczególne skutki w odniesieniu do jego 
tematyki, ani że spełnia on wymagania obowiązujących krajowych, federalnych, stanowych lub 
lokalnych przepisów i regulacji prawnych; oraz (iii) nic w niniejszym dokumencie nie stanowi porady 
medycznej. Jeśli wymagana jest porada medyczna, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku 
wystąpienia problemów związanych ze zmęczeniem/znużeniem, zaleca się zgłoszenie ich 
pracodawcy oraz lekarzowi.

Made Available by Shell

Aby dowiedzieć się więcej na temat 
zmęczenia i aktywnego zarządzania 
ryzykiem zmęczenia, zwróć się do Shell 
Health lub Road Safety.


