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W pracy dokonano oceny stanu odżywienia oraz podaży wybranych skład-
ników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych osób pracujących 
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Właściwy sposób żywienia osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ma 
istotne znaczenie dla ich sprawności fi zycznej i psychicznej. Prawidłowo skompono-
wana dieta dla tej grupy zawodowej powinna uwzględniać zwiększone zapotrzebowa-
nie na energię, składniki odżywcze oraz płyny. Nieprawidłowości w sposobie żywienia 
pracowników fi zycznych mogą mieć skutki w postaci nieodwracalnych zmian, prowa-
dzących do powstania chorób serca, miażdżycy, osteoporozy, szkorbutu i innych scho-
rzeń oraz zmniejszenie odporności na skutki wysiłku, głównie stres i zmęczenie (1, 2). 

Wśród osób zatrudnionych w kopalniach największy odsetek stanowią górnicy, 
wykonujący pracę fi zycznie ciężką w uciążliwych warunkach pod ziemią. Wysoka 
temperatura i obecność drażniących pyłów mogą niekorzystnie oddziaływać na stan 
zdrowia pracowników, również nieracjonalna dieta i złe przyzwyczajenia żywienio-
we tych osób nie pozostają obojętne (3, 4, 5). Pracodawca powinien zapewnić za-
trudnionym w kopalni posiłki profi laktyczne i napoje. Nie zawsze niestety warunek 
ten jest spełniony. W związku z tym, żywność typu „fast – food” często stanowi dla 
wielu pracowników kopalni główny i zarazem najbardziej obfi ty posiłek w ciągu 
dnia. Potrawy te są bogate w tłuszcze, nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol, 
a także sól kuchenną, używaną do ich doprawiania. 

Celem pracy była ocena stanu odżywienia oraz podaży wybranych składników 
odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych osób pracujących w przemyśle 
ciężkim. 

MATERIAŁ I METODY

W ciągu trzech sezonów: jesienno-zimowego, wczesnowiosennego oraz letnie-
go, w okresie od listopada 2007 r. do czerwca 2008 r., przeprowadzono badania 
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żywieniowe, które objęły grupę 50 pracowników kombinatu. Badania oceny sposo-
bu żywienia przeprowadzono wśród 50 pracowników płci męskiej w wieku 22–61 
lat. Największy odsetek stanowili mężczyźni w wieku 26–35 lat – 39% badanych 
oraz w przedziale wiekowym 46–55 lat – 22% badanych, w wieku 36–45 lat oraz 
56–61 było po 15% badanych, a najmniejsza grupa była w wieku 22–25 lat – 9% 
badanych. 

Największy odsetek wśród badanych stanowili pracujący pod ziemią – 66% grupy, 
natomiast pracujących na powierzchni – było 34% grupy. 27 badanych mieszkało 
samotnie, a 23 wraz z rodzinami. Spośród pracowników mieszkających z rodzinami, 
16 żyło tylko z żoną/partnerką, natomiast 7 funkcjonowało w rodzinach 3-osobo-
wych (z żoną i dzieckiem). Spośród badanych mężczyzn największy odsetek miał 
wykształcenie zawodowe – 20 osób, średnie – 14 osób, średnie z maturą – 13 osób, 
oraz najmniej podstawowe – 3 osoby. 

Ocenę sposobu żywienia badanych wykonano metodą bezpośredniego wywiadu 
24-godz., powtórzonego 3-krotnie. Autorska ankieta zawierała 32 pytania, na które 
odpowiedzi pozwoliły dodatkowo określić preferencje żywieniowe, styl życia oraz 
stan zdrowia badanych. Do określenia wielkości porcji posłużono się „Albumem 
fotografi i produktów i potraw” (6).

Uzyskane w wywiadzie żywieniowym wyniki oceniono pod względem wartości 
energetycznej, zawartości wody oraz 25 składników odżywczych. Wykorzystano do 
tego celu program komputerowy „Energia v 4.1”, zawierający bazę danych utworzo-
ną przez autorów na podstawie „Tabel wartości odżywczej produktów spożywczych” 
(7) oraz „Potrawy – skład i wartość odżywcza” (8). Wartości zalecanego spożycia 
(RDA) zostały określone na podstawie norm żywienia człowieka (9). Ze względu 
na różnice wartości zalecanych dla grup o różnej aktywności fi zycznej, przyjęte nor-
my określono na podstawie wyliczenia średniej ważonej. Podczas opracowywania 
norm i zaleceń żywieniowych dla grupy ludzi wykonujących pracę fi zycznie ciężką, 
uwzględniono ich zwiększone zapotrzebowanie na energię i podstawowe składniki 
odżywcze. Według opinii różnych grup ekspertów zalecane udziały podstawowych 
składników w realizacji zapotrzebowania na energię wynoszą: 10–35% dla białek, 
20–35% dla tłuszczów i 45–65% dla węglowodanów. Podaż cholesterolu w ciągu 
doby nie powinna przekraczać 300 mg/osobę (9).

Ocenę aterogenności badanych racji pokarmowych dokonano na podstawie 
wskaźnika Keys’a. Określa on zależność między zawartością nasyconych kwasów 
tłuszczowych w pożywieniu, a zawartością cholesterolu w surowicy krwi i jest wy-
rażony wzorem (10):

Δ chol (mg/dl) = 1,35 × (2 × % en. z NKT – % en. z WNKT) + 1,5 × √chol 
(mg/1000 kcal)

gdzie:
       Δ chol – zmiany w stężeniu cholesterolu w surowicy krwi,
   % en. z NKT – udział energii z nasyconych kwasów tłuszczowych,
  % en. z WNKT –  udział energii z wielonienasyconych kwasów tłuszczo-

wych,
chol (mg/1000 kcal) –  zawartość cholesterolu pokarmowego w mg na 1000 kcal 

diety.
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Zgodnie z przyjętymi zaleceniami dotyczącymi wartości energetycznej diety, 
udziału w całodziennej racji pokarmowej kwasów tłuszczowych nasyconych (10%) 
i wielonienasyconych (8%) oraz zawartości cholesterolu w diecie (300 mg) oszaco-
wano prawidłową wartość wskaźnika Keys’a na poziomie:
− 28,9 – samotni mężczyźni pracujący pod ziemią; 
− 30,1 – mężczyźni pracujący pod ziemią, mieszkający z rodzinami; 
− 27,4 – pracownicy powierzchniowi, samotni;
− 31,6 – pracownicy powierzchniowi, mieszkający z rodzinami; 

W pracy wykorzystano dwa wskaźniki antropometryczne – BMI i WHR, pozwa-
lające ocenić masę ciała badanych oraz ewentualne ryzyko występowania chorób 
metabolicznych, związanych z nadwagą.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wartość wskaźnika BMI oceniono na podstawie wzrostu i masy ciała badanych. 
Wśród 50 badanych osób wskaźnik BMI powyżej normy (25,0–25,9) stwierdzo-
no u 36% pracowników samotnych i 28% mieszkających z rodzinami, co łącznie 
wskazuje na 64% osób ze znaczną nadwagą. U ok. 14% badanych, w tym 6% osób 
samotnych i 8% mieszkających z rodzinami, stwierdzono otyłość I stopnia (BMI 
30–34,9). Prawidłową masą ciała odznaczało się 22% wszystkich badanych.

W badaniach Masteja i współpr. (11), przeprowadzonych w ramach programu 
LIPIDOGRAM 2004, wykazano, że problem nadwagi dotyczył 43% Polaków, nato-
miast aż 32% cierpiało na otyłość (w tym 2% na otyłość III stopnia). 

Biela i współpr. (12) w ramach programu WOBASZ wykazali, że na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego mieszka 39,5% mężczyzn z nadwagą oraz 24% mężczyzn 
z otyłością.

Gudowska-Nitka (13) w badaniach, przeprowadzonych wśród pracowników fi -
zycznych krakowskiej huty, wykazała, że u 44% badanych mężczyzn wartość 
wskaźnika BMI była powyżej 25, natomiast z badań Zahorskiej-Markiewicz (14) 
stanu odżywienia górników w Polsce wynika, że ok. 57% badanych mężczyzn miało 
nadwagę.

Wartość wskaźnika WHR, obliczonego na podstawie obwodu talii i bioder oce-
niono u badanych, których wskaźnik BMI był powyżej normy (BMI>25). Pozwoliło 
to na dokonanie podziału badanych pod względem miejsca gromadzenia się tkanki 
tłuszczowej na dwa typy: androidalny (typ „jabłko”) i gynoidalny (typ „gruszka”). 
Wśród 20% pracowników samotnych i 28% mieszkających z rodzinami stwierdzo-
no otyłość typu gynoidalnego, z kolei ok. 11% mężczyzn mieszkających z rodzina-
mi i ok. 20% samotnych – typu androidalnego. 

Na podstawie wskaźnika WHR wskazującego na otyłość typu androidalnego, 
można przypuszczać, że u 30% mężczyzn istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia 
chorób o podłożu metabolicznym. 

Z badań Masteja i współpr. (11) wynika, że wśród mężczyzn w wieku 30–45 lat 
wraz z wartością wskaźnika BMI wzrasta również stężenie cholesterolu całkowite-
go, triglicerydów i frakcji LDL-cholesterolu we krwi.
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Wyniki badań przeprowadzonych w ramach programu WOBASZ wykazały, że 
na terenie województwa dolnośląskiego mieszka wiele osób z otyłością brzuszną 
(30,3% mężczyzn i 40,2% kobiet) (12).

Gacek i współpr. (15) badali grupę 233 otyłych mężczyzn (BMI>30 kg/m2), pracu-
jących w Hucie im. Sendzimira w Krakowie. Jako wskaźniki antropometryczne, po-
zwalające ocenić stan odżywienia mężczyzn, przyjęto grubość 4 fałdów skórno-tłusz-
czowych, obwód pasa i ramienia, wskaźniki BMI i WHR oraz skład ciała. Stwierdzo-
no, że wraz z wiekiem wzrasta obwód pasa, a zmniejsza się obwód ramienia, nato-
miast suma 4 fałdów skórno-tłuszczowych wraz z wiekiem ulega zmniejszeniu.

Ilość dostarczonej energii oraz składników odżywczych w całodziennych racjach 
pokarmowych przedstawiono w postaci wartości średnich arytmetycznych dla badanej 
grupy. Dla każdego ze składników wyznaczono odchylenie standardowe, wartość mi-
nimalną i maksymalną, medianę, a także określono procent realizacji norm i zaleceń. 

Podaż energii w całodziennych racjach pokarmowych przedstawiono w tab. I–IV. 
Wśród wszystkich 4 grup badanych wykazano niewłaściwą podaż energii. Śred-
nia podaż energii w całodziennych racjach pokarmowych pracowników samotnych 
wynosiła 2514 kcal (62,3% realizacji normy) i 2304 kcal (72,2% realizacji normy), 
natomiast w grupie pracowników, którzy mieszkali z rodzinami wartość ta wynosiła 
2492 kcal (71,6% realizacji normy) oraz 2050 kcal (72,7% realizacji normy). 

W badaniach Pietraszkiewicza i współpr. (16) wykazano na podstawie pomiarów 
wydatku energetycznego, temperatury, ciśnienia tętniczego i tętna, wykonywanych 
przed zjazdem do szybu, jak i bezpośrednio po wyjeździe z niego, że wprowadzone 
w obrębie rejonu ZG Polkowice-Sieroszowice rozwiązania techniczne pozwoliły 
znacznie obniżyć fi zjologiczny koszt pracy pracowników dołowych, ale nie zmniej-
szyły obciążeń na stanowiskach operatorskich. Oznacza to, że osoby zatrudnione na 
powyższych stanowiskach, pomimo wprowadzonych usprawnień, nadal wykonują 
pracę fi zycznie ciężką.

Realizację normy RDA na białko ogółem stwierdzono wśród 76% badanych. Spo-
śród górników pracujących pod ziemią średnia podaż białka w posiłkach w ciągu 
doby wynosiła 80,0 g (128,6% realizacji normy) oraz 81,8 g (105,1% realizacji nor-
my), natomiast w grupie mężczyzn pracujących na powierzchni wartości te wynosi-
ły 68,4 g (114% realizacji normy) i 75,9 g (99,2% realizacji nomy) (tab. I–IV). 

W badaniach Czarnowskiej-Misztal i współpr. (17) porównano spożycie białka 
w grupie robotniczej i nierobotniczej. Całodzienna racja pokarmowa wśród osób 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych dostarczała więcej białka ogółem niż 
wśród pracowników niefi zycznych. Średnie spożycie wynosiło 76 g tego składnika 
w ciągu doby. W grupie osób wykonujących pracę niefi zyczną spożycie białka było 
niższe i średnio wynosiło 68 g.

Udział białka zwierzęcego w ogólnej ilości dostarczanego białka był wysoki i wy-
nosił średnio ok. 45 g (pracownicy samotni, pracujący pod ziemią) oraz 35,2 g (pra-
cownicy samotni, pracujący na powierzchni) na dobę, co stanowiło odpowiednio 
176,1% oraz 108,5% realizacji zaleceń. Z kolei wśród osób mieszkających z ro-
dzinami spożycie białka pochodzenia zwierzęcego było jeszcze wyższe i wynosiło 
odpowiednio 48,6 g (187,6% realizacji zaleceń wśród osób pracujących pod ziemią) 
oraz 48,1 g (188,7% realizacji zaleceń wśród osób pracujących na powierzchni). 
Ilość spożywanego wraz z posiłkami białka roślinnego była zdecydowanie za niska 
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i wynosiła odpowiednio: 35 g wśród osób samotnych, pracujących pod ziemią oraz 
33,1 g wśród pracujących na powierzchni (84,4% oraz 82,9% realizacji zaleceń), 
wśród pracowników mieszkających z rodzinami 33,3 g (pracownicy dołowi) oraz 
27,7 g (pracownicy powierzchniowi), co stanowiło odpowiednio 64,1% i 54,4% re-
alizacji zaleceń (tab. I–IV). 

W badaniach oceny sposobu żywienia wykazano zbyt niską podaż węglowoda-
nów ogółem w całodziennej racji pokarmowej. Poziom realizacji zaleceń wynosił 
50–62,7% (tab. I–IV). 

W badaniach Żechałko-Czajkowskiej i współpr. (18) zaobserwowano pewne nie-
prawidłowości w sposobie żywienia hutników. Dieta ich była bogata w tłuszcze 
pochodzące z mięs i wędlin niskogatunkowych, a także odznaczała się niską podażą 
energii z węglowodanów. 

Ocena zawartości tłuszczów ogółem w całodziennych racjach pokarmowych wy-
kazała, iż wśród osób samotnych norma RDA była realizowana na poziomie 80,4% 
oraz 90,2%, natomiast wśród osób mieszkających z rodzinami w odpowiednio 
99,3% oraz 99,4%. Zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych w całodziennych 
racjach pokarmowych znacznie przewyższała zalecane średnie spożycie na dany 
składnik i wynosiła wśród górników samotnych 45,4 g oraz 40 g (co realizowało za-
lecenia w 101,2% oraz w 112,8%); wśród pracowników mieszkających z rodzinami 

Ta b e l a  I. Energia i podstawowe składniki odżywcze w racjach pokarmowych górników dołowych samotnych
(n = 18)

Ta b l e  I. Supply of energy and essential nutrients with daily food rations of single underground miners (n = 18)

Wartość
energetyczna 

i składniki
odżywcze

Wartość 
średnia

Odchy-
lenie 

standar-
dowe

Min. Max. Mediana

Zalecenia 
założone 
zgodnie 

z prozdro-
wotnym 

modelem 
żywienia

Realizacja 
zaleceń 

założonych 
w prozdro-

wotnym 
modelu 
żywienia 

(%)

Wartość 
energetyczna (kcal) 2514,0 827,7 944,2 6729,0 2371,2 4038,9 62,3

Białko ogółem (g) 80,0 28,8 26,1 229,9 78,1 62,2 128,6

Białko roślinne (g) 35,0 12,7 10,0 84,3 32,9 41,5 84,4

Białko zwierzęce (g) 45,0 22,1 3,6 163,0 43,8 20,7 108,5

Węglowodany 
ogółem (g) 308,3 92,9 106,4 817,3 293,3 585,6 52,7

Tłuszcz ogółem (g) 108,2 41,2 24,9 290,7 101,2 134,6 80,4

Nasycone KT (g) 45,4 19,2 10,8 134,5 43,7 44,9 101,2

Jednonienasycone 
KT (g) 39,6 16,5 7,3 104,4 37,6 53,9 73,6

Wielonienasycone 
KT (g) 16,5 9,9 2,6 58,0 14,0 35,9 46,0

Cholesterol (mg) 354,5 183,9 57,2 1355,7 312,1 300,0 118,2
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43,9 g oraz 39,1 g (113,6% oraz 125% zaleceń). Wykazano także, że średnia podaż 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych nie była wystarczająca w stosunku do 
zaleceń na ten składnik w posiłkach żadnej z badanych grup osób. Najwyższą podaż 
stwierdzono wśród pracowników mieszkających z rodzinami (94,3% oraz 95% zale-
ceń). Spożycie produktów obfi tujących w wielonienasycone kwasy tłuszczowe było 
niskie, ale najwyższe ich spożycie wykazano również wśród pracowników mieszka-
jących z rodzinami (65,7% oraz 54,2% zaleceń) (tab. I–IV).

Z badań Przysławskiego (19) wynika, iż osoby zarówno czynne zawodowo, wy-
konujące pracę fi zyczną, jak i pracownicy niefi zyczni, są narażeni na czynniki ry-
zyka rozwoju niektórych chorób cywilizacyjnych. Jednym z nich jest niewłaściwy 
stosunek kwasów tłuszczowych nasyconych do nienasyconych w diecie, a także 
zbyt wysoki udział energii pochodzącej z tłuszczów ogółem. Z późniejszych badań 
tego autora (20) wynika, iż udział energii pochodzącej z tłuszczów ogółem w diecie 
Polaków wynosił ok. 40%. Uważa się, że jest to jedna z głównych przyczyn wystę-
powania nadwagi i otyłości.

W niniejszych badaniach oceniono także aterogenność diet badanej grupy osób 
w oparciu o wskaźnik Keys’a (10). Średnia wartość tego wskaźnika w całodzien-
nych racjach pokarmowych samotnych mężczyzn pracujących pod ziemią wyno-
siła 52,9, co znacznie przekraczało zalecaną wartość 28,9. W posiłkach pracow-

Ta b e l a  II. Energia i podstawowe składniki odżywcze w racjach pokarmowych górników dołowych, w rodzinie
(n = 15) 

Ta b l e  II. Supply of energy and essential nutrients with daily food rations of underground miners living with their 
families (n = 15)

Wartość
energetyczna 

i składniki
odżywcze

Wartość 
średnia

Odchy-
lenie 

standar-
dowe

Min. Max. Mediana

Zalecenia 
założone 
zgodnie 

z prozdro-
wotnym 

modelem 
żywienia

Realizacja 
zaleceń 

założonych 
w prozdro-

wotnym 
modelu 
żywienia 

(%)

Wartość 
energetyczna (kcal) 2492,0 781,8 984,2 4881,4 2276,1 3480,1 71,6

Białko ogółem (g) 81,8 28,3 32,6 159,4 76,5 77,8 105,1

Białko roślinne (g) 33,3 13,3 6,6 70,5 30,6 51,9 64,1

Białko zwierzęce (g) 48,6 21,8 8,9 113,1 45,0 25,9 187,6

Węglowodany 
ogółem (g) 290,0 106,8 62,9 565,5 271,4 504,6 54,5

Tłuszcz ogółem (g) 115,2 48,0 39,1 295,6 103,8 116,0 99,3

Nasycone KT (g) 43,9 19,0 11,3 113,5 42,1 38,7 113,6

Jednonienasycone 
KT (g) 43,8 20,1 12,6 117,2 38,2 46,4 94,3

Wielonienasycone 
KT (g) 20,3 14,6 2,6 69,9 15,9 30,9 65,7

Cholesterol (mg) 344,5 180,8 71,5 955,2 305,3 300,0 114,8
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ników mieszkających z rodzinami – 50,3 wobec zalecanej 30,1. W grupie pra-
cowników powierzchniowych, samotnych wskaźnik wyniósł – 50,8 wobec 27,4 
zalecanej wartości, a pośród mieszkających z rodzinami – 56,7 wobec 31,6 za-
lecanej. Wskazuje to na zbyt wysoki udział w całodziennych posiłkach energii 
z nasyconych kwasów tłuszczowych oraz wysoką zawartość cholesterolu w diecie 
badanych osób. 

Ilow i współpr. (21) wykazali, że wśród wybranych grup populacji w wieku 50 lat 
z okolic Dolnego Śląska, wskaźnik Keys’a był zbyt wysoki (wartość średnia wyno-
siła 43,3 u kobiet i 44,5 u mężczyzn).

Podobną tendencję wykazano w badaniach Bronkowskiej i współpr. (22), prze-
prowadzonych wśród dorosłych mieszkańców Wrocławia. Dowodzą one, że dieta 
badanych mężczyzn charakteryzuje się wysoką aterogennością. 

W badanych racjach pokarmowych średnia podaż cholesterolu osób samotnych 
wynosiła 354,5 mg oraz 293,5 mg, natomiast u osób mieszkających z rodzinami 
344,5 mg oraz 344,9 mg (tab. I–IV). 

Z badania POL – MONICA wynika, że ok. 75% populacji w Polsce spożywa mniej 
niż 300 mg cholesterolu w średniej racji pokarmowej (23). Z kolei Wyka i współpr. 
(24) wykazali nadmierną podaż tego składnika (średnio 435,89 mg) w średniej racji 
pokarmowej mężczyzn z Dolnego Śląska. 

Ta b e l a  III. Energia i podstawowe składniki odżywcze w racjach pokarmowych górników powierzchniowych
samotnych (n = 9)

Ta b l e  III. Supply of energy and essential nutrients with daily food rations of single surface wolkers (n = 9)

Wartość
energetyczna 

i składniki
odżywcze

Wartość 
średnia

Odchy-
lenie 

standar-
dowe

Min. Max. Mediana

Zalecenia 
założone 
zgodnie 

z prozdro-
wotnym 

modelem 
żywienia

Realizacja 
zaleceń 

założonych 
w prozdro-

wotnym 
modelu 
żywienia 

(%)

Wartość 
energetyczna (kcal) 2304,0 639,6 1044,0 3521,2 2496,7 3190,0 72,2

Białko ogółem (g) 68,4 21,5 25,1 114,5 68,5 60,0 114,0

Białko roślinne (g) 33,1 11,4 16,0 66,2 34,5 40,0 82,9

Białko zwierzęce (g) 35,2 16,0 8,0 78,5 34,0 20,0 176,1

Węglowodany 
ogółem (g) 290,2 89,4 142,9 419,1 324,1 462,6 62,7

Tłuszcz ogółem (g) 95,9 30,2 41,2 163,5 97,9 106,3 90,2

Nasycone KT (g) 40,0 15,8 13,4 68,0 37,7 35,4 112,8

Jednonienasycone 
KT (g) 35,1 12,9 11,9 64,4 33,7 42,5 82,6

Wielonienasycone 
KT (g) 14,9 7,5 2,8 44,2 12,2 28,4 52,6

Cholesterol (mg) 293,5 140,8 47,3 809,6 267,8 300,0 97,8
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Zahorska-Markiewicz i współpr. (14) wykazali wyższą w porównaniu do uzyska-
nej w niniejszej pracy podaż cholesterolu, tłuszczów jadalnych oraz białka zwierzę-
cego w dietach hutników.

Dla wykazania istotności różnic w ilościowej ocenie sposobu żywienia osób sa-
motnych oraz żyjących w rodzinach, pracujących na powierzchni oraz pod ziemią, 
zastosowano test Duncana dla dwóch prób niezależnych o rozkładzie normalnym. 
Oceniono różnice w spożyciu składników odżywczych w zależności od sezonu, 
w którym prowadzono badania. Nie wykazano istotnie statystycznych różnic w po-
daży składników odżywczych, w zależności od sezonu. 

Badani pracownicy kopalni KGHM często nie są świadomi tego, iż odżywiają 
się nieprawidłowo. Świadczy o tym ich mylne przekonanie o racjonalności własnej 
diety. Około 40% badanych uważało, że odżywia się w sposób prawidłowy. Poza 
wysiłkiem fi zycznym w pracy, sport w czasie wolnym uprawiało zaledwie 30% ba-
danych. Charakterystyczne jest to, że znaczną nadwagą miało aż 68% badanych, 
natomiast prawidłową masę ciała stwierdzono zaledwie u 22% z badanych. Wśród 
produktów najczęściej spożywanych było wymieniane białe pieczywo pszenne, 
mięso czerwone i jego przetwory, masło i oleje roślinne, cukier i słodycze. Posiłki 
profi laktyczne spożywało jedynie 68% badanych. Wielu z nich zwracało uwagę na 
niską jakość i brak urozmaicenie oferowanych zestawów. 

Ta b e l a  IV. Energia i podstawowe składniki odżywcze w racjach pokarmowych górników powierzchniowych,
w rodzinie (n = 8) 

Ta b l e  IV. Supply of energy and essential nutrients with daily food rations of surface wolkers living with their
families (n = 8)

Wartość
energetyczna 

i składniki
odżywcze

Wartość 
średnia

Odchy-
lenie 

standar-
dowe

Min. Max. Mediana

Zalecenia 
założone 
zgodnie 

z prozdro-
wotnym 

modelem 
żywienia

Realizacja 
zaleceń 

założonych 
w prozdro-

wotnym 
modelu 
żywienia 

(%)

Wartość 
energetyczna (kcal) 2050,3 663,5 1041,1 4238,8 1881,8 2818,8 72,7

Białko ogółem (g) 75,9 27,0 31,3 170,8 69,9 76,5 99,2

Białko roślinne (g) 27,7 10,0 10,4 61,0 25,6 51,0 54,4

Białko zwierzęce (g) 48,1 23,7 11,6 145,0 43,1 25,5 188,7

Węglowodany 
ogółem (g) 244,6 86,0 108,4 523,2 224,2 408,7 59,9

Tłuszcz ogółem (g) 93,4 38,7 30,5 202,6 81,7 94,0 99,4

Nasycone KT (g) 39,1 16,6 15,8 89,2 33,9 31,3 125,0

Jednonienasycone 
KT (g) 33,6 16,0 6,7 79,2 29,8 35,4 95,0

Wielonienasycone 
KT (g) 13,6 8,2 2,8 47,4 12,6 25,1 54,2

Cholesterol (mg) 344,9 179,1 110,1 886,5 290,2 300,0 115,0
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WNIOSKI

1. W sposobie żywienia zarówno osób samotnych, jak i mieszkających z rodzi-
nami wykazano wiele błędów żywieniowych, m.in. zbyt niską wartość energetyczną 
całodziennych racjach pokarmowych (samotni: 62,3% i 72,2%; w rodzinie: 71,6% 
i 72,7% zaleceń) oraz węglowodanów (samotni: 52,7% i 62,7%; w rodzinie: 54,5% 
i 59,9% normy).

2. Wykazano nadmiar podaży tłuszczów ogółem (we wszystkich badanych gru-
pach), co wskazuje na wysokie spożycie produktów zwierzęcych przetworzonych, 
a także poddanych smażeniu z dużą ilością tłuszczu. 

3. W niniejszej pracy wykazano aterogenny charakter diety osób zatrudnionych 
w KGHM, wskazujący na nadmierną podaż nasyconych kwasów tłuszczowych 
w stosunku do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 

M.  B r o n k o w s k a,  J.  B i e r n a t,  M.  Wo j c i e c h o w s k a

ASSESSMENT OF THE NUTRITIONAL STATUS AND EVALUATION OF SELECTED NUTRIENT 
INTAKES IN THE DAILY FOOD RATIONS OF HEAVY INDUSTRY EMPLOYEES

S u m m a r y

The aim of the study was to evaluate the nutritional status and intake of selected nutrients with daily 
rations of people employed in the heavy industry.

The study group included 27 single men (18 employed underground and 9 working on the surface) and 
23 men living with families (15 working underground and 8 on the surface). Questionnaire interview and 
three-day dietary recall were employed to assess dietary habits of the examined group. Two anthropome-
tric indices, BMI and WHR, were used to evaluate the nutritional status.

BMI of as much as 36% of single and 28% of family workers was found to be higher than normal 
(BMI > 25). Quantitative assessment showed that the energy value of the daily food ration of the single 
men (working on the surface and underground) was too low, 62% and 72.2% of the recommended value, 
respectively, while amongst the employees living with families the respective values were 71.6% and 
72.7%. The supply of nutrients was shown to be excessive, including animal protein (108.5% and 176.1% 
of the recommended value for the single men and 187.6% and 188.7% for the men living with families 
for the underground and surface workers, respectiveely); the respective values for the saturated fatty acids 
were 101.2% and 112.8% for singles and 113,6% and 125% for men living with families); for cholesterol 
(except for single surface employees) the intake was 97.8% of the recommended value).

Considering the high risk of metabolic diseases in the group of miners and surface workers, it is neces-
sary to ensure that their diet is better balanced and that the defi cient supply of energy does not continue 
for long periods of time. 
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