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Zagadnienie p∏ci w obszarze
bezpieczeƒstwa i higieny pracy
Streszczenie raportu Agencji
Istniejà zasadnicze ró˝nice mi´dzy
Êrodowiskiem pracy kobiet i m´˝czyzn. Ma to bezpoÊredni wp∏yw
na warunki bezpieczeƒstwa i higieny pracy (bhp).
Strategia dzia∏aƒ Wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa w pracy1) jest ukierunkowana g∏ównie na w∏àczenie
problematyki p∏ci w obszar zagadnieƒ zwiàzanych z bhp. Aby wesprzeç realizacj´ tego celu, Agencja
przygotowa∏a raport prezentujàcy
ró˝nice, jakie ze wzgl´du na p∏eç
ujawniajà si´ w zakresie liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych i niedostatków wiedzy,
oraz wynikajàce stàd wnioski dla skutecznego przeciwdzia∏ania zagro˝eniom wyst´pujàcym w Êrodowisku pracy.

Kluczowe wnioski raportu
n

Konieczne sà nieustanne wysi∏ki w celu poprawy warunków pracy zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn.
n Ró˝nice w zakresie warunków pracy obu p∏ci majà istotny wp∏yw
na ró˝nice w uwarunkowaniach zdrowotnych zwiàzanych z pracà kobiet i m´˝czyzn. Zarówno na poziomie badaƒ i analiz, jak i dzia∏aƒ interwencyjnych nale˝y uwzgl´dniaç rzeczywisty charakter pracy wykonywanej przez kobiety i m´˝czyzn oraz ró˝nice w warunkach ich pracy
i zwiàzane z tym zagro˝enia.
n Mo˝liwe jest podniesienie jakoÊci podejmowanych badaƒ oraz kontrolowania (monitoringu) warunków pracy poprzez konsekwentne
uwzgl´dnianie czynnika p∏ci na etapie zbierania danych, uwzgl´dnianie w analizie wyników rzeczywistej liczby przepracowanych godzin
(kobiety pracujà zazwyczaj krócej od m´˝czyzn) i szacowanie istniejàcych zagro˝eƒ na podstawie rzeczywistego charakteru czynnoÊci
zwiàzanych z wykonywanà pracà. Stosowane w badaniach metody
epidemiologiczne powinny byç oceniane pod kàtem oboj´tnoÊci
na wp∏yw czynnika p∏ci w odniesieniu do otrzymywanych wyników
pomiarów. Wskaêniki stosowane w kontroli warunków pracy powinny obejmowaç wszystkie aspekty ryzyka zawodowego w pracy kobiet.
n Ryzyko zagro˝enia bezpieczeƒstwa i zdrowia kobiet w Êrodowisku
pracy by∏o dotàd lekcewa˝one i niedoceniane, zarówno w zakresie podejmowanych badaƒ jak i dzia∏aƒ zapobiegawczych. Wyraêny brak
równowagi w ocenie zagro˝eƒ wyst´pujàcych w pracy kobiet i m´˝czyzn powinien mieç wp∏yw na ÊwiadomoÊç spo∏ecznà oraz charakter
kolejnych badaƒ i dzia∏aƒ prewencyjnych.
n Przyj´cie stanowiska neutralnego wobec p∏ci w polityce i ustawodawstwie doprowadzi∏o do tego, ˝e mniej uwagi i Êrodków poÊwi´cono
na analiz´ i zapobieganie zagro˝eniom zawodowym kobiet. Europejskie dyrektywy w sprawie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia nie obejmujà pracowników domowych (czyli g∏ównie kobiet). Ustawodawstwo nie zawsze dotyczy kobiet pracujàcych nieformalnie, np. ˝on lub
partnerek m´˝czyzn, pracujàcych w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Istniejàce i wszelkie przysz∏e dyrektywy w sprawie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia w pracy, normy i programy kompensacyjne
nale˝y przeanalizowaç w kontekÊcie czynnika p∏ci.
n Na podstawie aktualnej wiedzy na temat prewencji wypadkowej i zainteresowania problematykà p∏ci w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przyjmuje si´, ˝e istniejàce ju˝ dyrektywy mogà byç wdra˝ane z szerszym uwzgl´dnieniem czynnika p∏ci. Nale˝y jednak zwróciç
uwag´ na istniejàcy obecnie niedostatek wiedzy o roli i znaczeniu tego czynnika.
n Dzia∏ania interwencyjne uwzgl´dniajàce czynnik p∏ci powinny si´ opieraç na analizie rzeczywistych warunków pracy oraz na metodach partycypacji, czyli udzia∏u w nich zainteresowanych pracowników.
1)

PL

Adapting to change in work and society: A new Community strategy on health and safety
at work, 2002-06 (Przystosowanie do zmian w miejscu pracy i w spo∏eczeƒstwie: Nowa
strategia Wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa w pracy, 2002-06)
Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2002) 118 final
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Dzia∏ania majàce na celu popraw´ bezpieczeƒstwa i ochron´ zdrowia
pracujàcych kobiet nie mogà byç oderwane od szerszego problemu
dyskryminacji w pracy i w spo∏eczeƒstwie. Dzia∏ania na rzecz równoÊci zatrudnienia powinny uwzgl´dniaç kwestie bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia w pracy. Dzia∏ania na rzecz bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia w pracy podejmowane w innych dziedzinach, takich jak
publiczna ochrona zdrowia czy inicjatywy odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej przedsi´biorstw, powinny uwzgl´dniaç kwesti´ p∏ci.
n Kobiety majà zbyt ma∏y udzia∏ w podejmowaniu decyzji dotyczàcych
bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia w pracy na wszystkich poziomach.
Ich zaanga˝owanie powinno byç bardziej bezpoÊrednie, a opinie, doÊwiadczenia, wiedza i umiej´tnoÊci kobiet powinny znaleêç odzwierciedlenie przy formu∏owaniu i wdra˝ania strategii bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia w pracy.
n Istniejà przyk∏ady badaƒ, konsultacji, podejmowania interwencji i innych dzia∏aƒ, w których wzi´to pod uwag´ czynnik p∏ci i które zakoƒczy∏y si´ sukcesem. Nale˝y dzieliç si´ doÊwiadczeniami zdobytymi w tej
dziedzinie.
n Choç ogólne tendencje w zakresie kszta∏towania warunków pracy i sytuacji kobiet sà podobne we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich
i w krajach kandydujàcych, rozwiàzania przyjmowane w poszczególnych krajach sà zró˝nicowane. Ka˝de paƒstwo powinno przeanalizowaç specyfik´ swojej sytuacji pod kàtem uwzgl´dniania kwestii p∏ci
w zagadnieniach bhp, aby móc zaplanowaç przysz∏e dzia∏ania w tej
dziedzinie.
n Przyj´cie wszechstronnego podejÊcia do kwestii bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia w pracy, uwzgl´dniajàcego relacje praca – dom
oraz szersze problemy organizacji pracy i zatrudnienia, poprawi∏oby
skutecznoÊç zapobiegania zagro˝eniom zawodowym, z korzyÊcià zarówno dla kobiet jak i m´˝czyzn.
n Kobiety nie stanowià jednolitej grupy i nie wszystkie kobiety wykonujà tradycyjnie ˝eƒskie zawody. To samo dotyczy m´˝czyzn. Wszechstronne podejÊcie powinno braç pod uwag´ to zró˝nicowanie. Dzia∏ania majàce na celu popraw´ równowagi mi´dzy ˝yciem
zawodowym i prywatnym powinny uwzgl´dniaç harmonogram pracy kobiet i m´˝czyzn oraz byç atrakcyjne dla obu grup.

Ró˝ne warunki pracy i ˝ycia domowego kobiet i m´˝czyzn
Z powodu istnienia na rynku pracy UE wyraênego podzia∏u na zawody
zdominowane przez kobiety i przez m´˝czyzn, pracownicy ka˝dej z p∏ci
majà inne Êrodowiska pracy. Ponadto sà stawiane wobec nich inne wymagania, nawet jeÊli sà zatrudnieni w tej samej bran˝y i wykonujà ten
sam zawód. Istnieje rozdzia∏ mi´dzy bran˝ami i mi´dzy zawodami w ramach bran˝, i nawet jeÊli kobiety i m´˝czyêni sà zatrudnieni w tym samym zawodzie, cz´sto faktycznie wykonujà inne zadania. Istnieje ponadto pionowy podzia∏ w miejscach pracy, co oznacza, ˝e m´˝czyêni
cz´Êciej zajmujà wy˝sze stanowiska. Kobiety dominujà wÊród pracowników zatrudnionych w niepe∏nym wymiarze godzin, gdzie podzia∏ ze
wzgl´du na p∏eç jest jeszcze bardziej widoczny.
Wp∏yw na bezpieczeƒstwo i ochron´ zdrowia w pracy majà tak˝e inne
ró˝nice w warunkach zatrudnienia, wynikajàce z ró˝nicy p∏ci. Wi´cej kobiet pracuje w niskop∏atnych, niebezpiecznych zawodach, co ma wp∏yw
na ich warunki pracy i zagro˝enia. Kobiety zazwyczaj d∏u˝ej pracujà
w danym miejscu pracy ni˝ m´˝czyêni, co powoduje, ˝e sà d∏u˝ej nara˝one na istniejàce zagro˝enia. Konsultacje z pracownikami i ich udzia∏
w kszta∏towaniu warunków pracy to wa˝ny czynnik skutecznego przeciwdzia∏ania zagro˝eniom, ale kobiety cz´sto pracujà w zawodach,
gdzie reprezentacja zwiàzków zawodowych jest s∏absza i sà mniej zaanga˝owane w podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach.
NierównoÊç p∏ci zarówno w miejscu pracy jak i poza nim wp∏ywa tak˝e na bezpieczeƒstwo i ochron´ zdrowia kobiet w pracy. Istnieje istotny zwiàzek mi´dzy szerszym problemem dyskryminacji a ochronà zdrowia. Kobiety wcià˝ wykonujà wi´kszoÊç niep∏atnych prac domowych
i opiekujà si´ dzieçmi i krewnymi, nawet jeÊli zarazem wykonujà p∏atnà
prac´ w pe∏nym wymiarze godzin. To powoduje znaczne wyd∏u˝enie
efektywnego czasu pracy kobiet i wywiera na nie dodatkowà presj´,
zw∏aszcza, jeÊli istnieje konflikt mi´dzy obowiàzkami zawodowymi
a ˝yciem domowym.
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Wybrane przyk∏ady ró˝nic zagro˝eƒ i skutków dla zdrowia wynikajàcych z ró˝nic p∏ci
Zagro˝enie/skutki
dla zdrowia
Wypadki

P∏eç bardziej Uwagi
nara˝ona
M´˝czyêni
M´˝czyêni majà wy˝szy wskaênik wypadków, nawet po uwzgl´dnieniu faktu, ˝e kobiety przepracowujà mniejszà liczb´ godzin
Problemy z koƒczynami górnymi Kobiety
Du˝à liczb´ problemów notuje si´ w zawodach wykonywanych przez kobiety, wymagajàcych
cz´stego powtarzania okreÊlonych czynnoÊci, takich jak praca przy lekkich liniach produkcyjnych
czy wprowadzanie danych, gdzie kobiety majà niewielki wp∏yw na sposób pracy
Dêwiganie ci´˝arów
M´˝czyêni
Jednak˝e, kobiety pracujàce w zawodach zwiàzanych z utrzymaniem czystoÊci i w gastronomii
tak˝e doznajà urazów z powodu dêwigania i przenoszenia ci´˝arów
Stres
Kobiety
Du˝a podatnoÊç na stres wyst´puje u obu p∏ci, ale czynniki stresowe, charakterystyczne dla pracy
kobiet, to m.in. molestowanie seksualne, dyskryminacja, zawody o niskim statusie i cechujàce si´
niewielkim wp∏ywem na wykonywanà prac´, praca obcià˝ajàca emocjonalnie oraz podwójne
obcià˝enie pracà p∏atnà i niep∏atnymi obowiàzkami domowymi
Przemoc ze strony osób trzecich Kobiety
Kobiety cz´Êciej stykajà si´ w pracy z osobami trzecimi
Ha∏as/utrata s∏uchu
M´˝czyêni
Kobiety pracujàce w przemyÊle tekstylnym i spo˝ywczym mogà byç równie˝ znacznie nara˝one
na ha∏as
Nowotwory zawodowe
M´˝czyêni
W przypadku kobiet wysokie wskaêniki wyst´pujà np. w niektórych bran˝ach przemys∏u wytwórczego
Astma i alergie
Kobiety
Przyk∏adowo: od Êrodków czyszczàcych, Êrodków sterylizujàcych i py∏u w ochronnych r´kawicach
z lateksu, stosowanych w s∏u˝bie zdrowia, oraz py∏ów w przemyÊle tekstylnym i odzie˝owym
Kobiety
Na przyk∏ad: na skutek pracy z wilgotnymi r´kami (w zawodach takich jak gastronomia) lub
Schorzenia skóry
na skutek kontaktu skóry ze Êrodkami czyszczàcymi bàdê substancjami u˝ywanymi we fryzjerstwie
Choroby zakaêne
Kobiety
Na przyk∏ad: w s∏u˝bie zdrowia lub przy pracy z dzieçmi
Nieodpowiedni sprz´t roboczy Kobiety
Du˝a cz´Êç odzie˝y i sprz´tu roboczego jest zaprojektowana dla m´˝czyzn o przeci´tnej budowie
i ochronny
cia∏a, co sprawia k∏opot wielu kobietom oraz m´˝czyznom o budowie cia∏a odbiegajàcej
od przeci´tnej
RozrodczoÊç
Obie p∏ci
Zaniedbane kwestie to p∏odnoÊç, zaburzenia menstruacji, menopauza oraz rozrodczoÊç m´˝czyzn
Nieodpowiednie godziny pracy Obie p∏ci
M´˝czyêni cz´Êciej przepracowujà du˝o godzin p∏atnej pracy, kobiety wykonujà wi´cej niep∏atnej
pracy w domu. Zarówno kobiety jak i m´˝czyêni domagajà si´ poprawy równowagi mi´dzy
obowiàzkami zawodowymi a ˝yciem prywatnym.

Model pokazujàcy, kiedy ró˝nice p∏ci mogà mieç wp∏yw na bezpieczeƒstwo i ochron´ zdrowia w miejscu pracy

P∏eç a bezpieczeƒstwo
i ochrona zdrowia w pracy
Kwestie
socjoekonomiczne

Organizacja
pracy

˚ycie
prywatne

Warunki pracy

Ró˝nice
indywidualne

Wp∏yw na
bezpieczeƒstwo
i zdrowie
w miejscu pracy

Wp∏yw
na zdrowie
ogó∏em

Systemy bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia w miejscu pracy

Zmiana Êwiata pracy
Konkurencja stosunków bran˝owych,
polityki spo∏ecznej i ustawodawstwa

Rozpoznawanie i uwzgl´dnianie ró˝nic wynikajàcych z p∏ci

Dodatkowe informacje

Zapobieganie zachorowaniom i promowanie dobrego samopoczucia w pracy sà wa˝ne dla jakoÊci pracy zarówno kobiet jak
i m´˝czyzn. Charakter pracy, jej organizacja i wyposa˝enie
sà cz´sto oparte na modelu „przeci´tnego” m´˝czyzny, mimo
˝e ustawodawstwo UE podkreÊla zasad´ dostosowania pracy
do pracowników. U∏atwiajàc prac´ kobietom u∏atwia si´ jà tak˝e
m´˝czyznom. Raport omawia kwesti´ „wra˝liwego na problem
p∏ci” podejÊcia do badaƒ i dzia∏aƒ, a „wra˝liwe na problem p∏ci”
podejÊcie do oceny zagro˝eƒ zosta∏o streszczone w oddzielnym
dokumencie. Dodatkowe informacje mo˝na znaleêç w specjalnej sekcji na stronie internetowej Agencji (patrz: Dodatkowe
informacje).

Raport Agencji pt.: Gender issues in safety and health at work – A review (Zagadnienie p∏ci w obszarze bezpieczeƒstwa i higieny pracy) zawiera informacje na temat zagro˝eƒ dotyczàcych pracujàcych kobiet
i sposobów przeciwdzia∏ania im oraz wskazówki, jak stworzyç podejÊcie „wra˝liwe na problem p∏ci”. Raport ten jest dost´pny na stronie:
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/209/en/index.htm
Numer 43 Faktów (Facts) na temat uwzgl´dniania problemu
p∏ci w zapobieganiu zagro˝eniom jest dost´pny na stronie:
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/
Strona internetowa Agencji zawiera sekcj´ z linkami do innych informacji dotyczàcych kobiet oraz ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa
w miejscu pracy: http://gender.osha.eu.int
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