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P∏eç pracowników a ocena zagro˝eƒ
Konieczne sà nieustajàce wysi∏ki w celu poprawy warunków pracy zarówno
kobiet jak i m´˝czyzn. Jednak˝e, przyj´cie neutralnego stanowiska wobec p∏ci
przy ocenie ryzyka i dzia∏aniach zapobiegawczych mo˝e spowodowaç, ˝e
zagro˝enie dla pracowników p∏ci ˝eƒskiej zostanie niedocenione lub wr´cz
zignorowane. Kiedy myÊlimy o zagro˝eniach w miejscu pracy, zazwyczaj mamy
na myÊli raczej m´˝czyzn pracujàcych w obszarach podwy˝szonego ryzyka
wypadków, takich jak plac budowy lub kuter rybacki, a nie kobiety pracujàce
w s∏u˝bie zdrowia lub opiece spo∏ecznej czy w nowych bran˝ach, np. w infor-

macji telefonicznej (call center). Dok∏adna analiza rzeczywistych warunków
pracy pokazuje, ˝e zarówno m´˝czyêni jak i kobiety mogà byç nara˝eni
na powa˝ne zagro˝enia w miejscu pracy. Ponadto, u∏atwienie pracy kobietom
u∏atwi jà tak˝e m´˝czyznom. Dlatego wa˝ne jest, aby uwzgl´dniç problem
ró˝nicy p∏ci przy ocenie zagro˝eƒ w miejscu pracy. W∏àczenie tego zagadnienia
do problemu zapobiegania ryzyku sta∏o si´ jednym z g∏ównych celów Wspólnoty Europejskiej1). Poni˝sza tabela pokazuje wybrane przyk∏ady zagro˝eƒ i ryzyka
w strefach pracy zdominowanych przez kobiety.

Tabela 1. Przyk∏ady zagro˝eƒ i ryzyka w strefach pracy zdominowanych przez kobiety
Strefa pracy

Czynniki ryzyka i problemy zdrowotne:

S∏u˝ba zdrowia

Biologiczne
Choroby zakaêne, np.
przenoszone przez krew,
drogà oddechowà itp.

Piel´gniarki

Utrzymanie czystoÊci

Choroby zakaêne,
zw∏aszcza przenoszone
drogà oddechowà
Choroby zakaêne;
zapalenie skóry

Produkcja ˝ywnoÊci

Choroby zakaêne, np.
odzwierz´ce i z pleÊni,
zarodników, py∏ów
organicznych

Gastronomia i restauracje

Zapalenie skóry

Tekstylia i odzie˝

Py∏y organiczne

Pralnie

Zainfekowana bielizna,
np. w szpitalach

Bran˝a ceramiczna

Przemys∏ lekki

Call center
(informacja telefoniczna)

Edukacja

Choroby zakaêne, np.
przenoszone drogà
oddechowà, odra

Fryzjerstwo

Praca urz´dnicza

Rolnictwo

1)
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Choroby zakaêne, np. odzwierz´ce i z pleÊni, zarodników, py∏ów organicznych

Fizyczne
Przenoszenie ci´˝arów
i pozycje cia∏a obcià˝ajàce
kr´gos∏up; promieniowanie jonizujàce
Przenoszenie ci´˝arów,
pozycje cia∏a obcià˝ajàce
kr´gos∏up
Przenoszenie ci´˝arów,
pozycje obcià˝ajàce kr´gos∏up; poÊlizgni´cia i upadki; wilgotne r´ce
Powtarzane czynnoÊci,
np. przy pakowaniu lub
w rzeêniach; zranienia od
no˝y; niskie temperatury;
ha∏as
Przenoszenie ci´˝arów;
powtarzane czynnoÊci
krajania; zranienia no˝ami
i oparzenia; poÊlizgni´cia
i upadki; goràco; Êrodki
czyszczàce
Ha∏as; powtarzane
czynnoÊci i niewygodne
pozycje; zranienia ig∏ami

Przenoszenie ci´˝arów
i obcià˝ajàce pozycje;
goràco
Powtarzane czynnoÊci;
przenoszenie ci´˝arów
Powtarzane czynnoÊci, np.
na linii monta˝owej; niewygodne pozycje; przenoszenie ci´˝arów
Problemy z g∏osem zwiàzane z mówieniem; niewygodne pozycje; nadmierna iloÊç czasu sp´dzonego
w pozycji siedzàcej
Du˝a iloÊç czasu w pozycji
stojàcej; problemy
z g∏osem
Obcià˝ajàce pozycje cia∏a,
powtarzane czynnoÊci, du˝a
iloÊç czasu w pozycji stojàcej; wilgotne r´ce; rany ci´te
Powtarzane czynnoÊci,
niewygodne pozycje cia∏a,
ból pleców na skutek
siedzenia
Przenoszenie ci´˝arów,
obcià˝ajàce pozycje cia∏a;
nieodpowiedni sprz´t
i odzie˝ ochronna; goràco, zimno, wilgoç

Chemiczne
Czyszczenie, sterylizacja
i dezynfekcja substancji
aktywnych; leki; gazy anestezjologiczne

Psychospo∏eczne
„Praca obcià˝ajàca emocjonalnie”, praca zmianowa
i nocna, przemoc ze strony
klientów i osób trzecich
„Praca obcià˝ajàca
emocjonalnie”

Substancje czyszczàce

Praca w nietypowych
godzinach, np. bardzo
wczeÊnie lub bardzo
póêno
Stres zwiàzany z powtarzanymi czynnoÊciami
na linii produkcyjnej

Pozosta∏oÊci pestycydów;
Êrodki do sterylizacji;
przyprawy i dodatki

Bierne palenie tytoniu;
Êrodki czyszczàce

Stres wynikajàcy z tempa
pracy, kontaktu z klientami, przemoc i molestowanie

Barwniki, farby i inne substancje chemiczne, w tym
formaldehydy w sta∏ych
prasach i Êrodki do usuwania plam; py∏
Ârodki do czyszczenia
na sucho

Stres zwiàzany z powtarzanymi czynnoÊciami
na linii produkcyjnej

Szkliwo, o∏ów, py∏
krzemionkowy
Substancje chemiczne
w mikroelektronice

Stres zwiàzany z powtarzanymi czynnoÊciami
i szybkim tempem pracy
Stres zwiàzany z powtarzanymi czynnoÊciami
na linii produkcyjnej
Stres zwiàzany z powtarzanymi czynnoÊciami
na linii produkcyjnej

Niska jakoÊç powietrza
wewnàtrz pomieszczeƒ

Stres zwiàzany z kontaktami z klientami, tempem
pracy i powtarzanymi
czynnoÊciami

Niska jakoÊç powietrza
wewnàtrz pomieszczeƒ

Praca obcià˝ajàca emocjonalnie, przemoc

Rozpylacze chemiczne,
farby, itp.

Stres zwiàzany z kontaktami z klientami; szybkie
tempo pracy

Niska jakoÊç powietrza
Stres zwiàzany np. z braw pomieszczeniach; opary kiem kontroli nad pracà,
cz´ste przerywanie norz fotokopiarek
malnego trybu pracy, monotonna praca
Pestycydy

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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Model uwzgl´dniajàcy zagadnienie p∏ci w ocenie zagro˝eƒ
Ocena ryzyka powinna zawieraç element czynnika p∏ci i wynikajàce stàd kwestie
zwiàzane z nierównoÊcià w traktowaniu pracowników. Praca, jej organizacja i u˝ywany sprz´t powinny byç dostosowane do potrzeb i mo˝liwoÊci ludzi, a nie odwrotnie.
Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Prawo
nak∏ada na pracodawc´ obowiàzek kontrolowania ryzyka i zagro˝enia na podstawie
ich oceny. Kontrola ryzyka odbywa si´ w 5 etapach:
1) identyfikacja zagro˝enia
2) ocena ryzyka
3) wdro˝enie rozwiàzaƒ
4) monitoring
5) weryfikacja.
Poni˝ej przedstawiono pewne sugestie, które pomogà pe∏niej uwzgl´dniç
zagadnienie p∏ci w tym procesie. Poniewa˝ ró˝nice p∏ci dotyczà wielu szerszych
problemów zwiàzanych ze Êrodowiskiem pracy, takich jak molestowanie seksualne, dyskryminacja, udzia∏ w procesie podejmowania decyzji w miejscu pracy czy
konflikt mi´dzy pracà a ˝yciem prywatnym, konieczne jest wszechstronne
podejÊcie do zapobiegania zagro˝eniom. Innym celem jest identyfikacja mniej
oczywistych zagro˝eƒ i problemów zdrowotnych, które cz´Êciej dotyczà pracujàcych kobiet.

Kluczowe kwestie w ocenie zagro˝eƒ uwzgl´dniajàcej zagadnienie p∏ci
n Pozytywne nastawienie i powa˝ne traktowanie ró˝nicy p∏ci.
n Skupienie uwagi na rzeczywistej sytuacji w miejscu pracy.
n Zaanga˝owanie wszystkich pracowników, kobiet i m´˝czyzn,

na wszystkich
etapach kontroli ryzyka.
n Unikanie czynienia wst´pnych za∏o˝eƒ co do istniejàcych zagro˝eƒ i osób nara˝onych na ryzyko.

Etap 1: Identyfikacja zagro˝eƒ
Przyk∏adowo, zagadnienie p∏ci mo˝na uwzgl´dniç poprzez:
n uwzgl´dnianie zagro˝eƒ typowych dla zawodów zdominowanych przez kobiety
lub przez m´˝czyzn
n identyfikacj´ zagro˝eƒ zarówno dla zdrowia jak i dla bezpieczeƒstwa w Êrodowisku pracy
n pytanie w usystematyzowany sposób o ewentualne problemy w pracy pracowników zarówno p∏ci ˝eƒskiej jak i m´skiej
n unikanie formu∏owania za∏o˝eƒ o b∏ahoÊci danych problemów
n uwzgl´dnianie ca∏ej za∏ogi firmy, tak˝e np. pracowników odpowiedzialnych
za utrzymanie czystoÊci, recepcjonistek itp.
n uwzgl´dnianie osób pracujàcych w niepe∏nym wymiarze godzin, na czas okreÊlony lub zatrudnionych za poÊrednictwem agencji, a tak˝e osób przebywajàcych
na zwolnieniach lekarskich
n zach´canie kobiet do informowania o problemach, które ich zdaniem mogà
niekorzystnie wp∏ywaç na ich bezpieczeƒstwo i zdrowie w miejscu pracy, a tak˝e
o problemach zdrowotnych, które mogà mieç zwiàzek z wykonywanà pracà
n pytanie o szersze problemy dotyczàce pracy i zdrowia.

Etap 2: Ocena ryzyka
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Przyk∏adowo, przy ocenie zagro˝eƒ dotyczàcych p∏odnoÊci:
n nale˝y uwzgl´dniç zagro˝enia dotyczàce zarówno m´˝czyzn jak i kobiet
n nale˝y zwróciç uwag´ na wszystkie aspekty p∏odnoÊci, a nie tylko na mo˝liwoÊç
zajÊcia w cià˝´.
Przyk∏adowo, przy ocenie zagro˝enia chorobami uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego:
n nale˝y spojrzeç krytycznie na tzw. lekkà prac´. Trzeba odpowiedzieç na pytania: Jak
bardzo mi´Ênie sà obcià˝one pracà statycznà? Czy dany zawód wymaga sp´dzania
du˝ej iloÊci czasu w pozycji stojàcej? Jakie cz´sto i jak du˝e ci´˝ary sà przenoszone?

Etap 3: Wdro˝enie rozwiàzaƒ
Przyk∏adowo, zagadnienie p∏ci mo˝na uwzgl´dniç poprzez:
n dà˝enie do eliminacji zagro˝eƒ u êród∏a w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla wszystkich zatrudnionych. Dotyczy to tak˝e zagro˝eƒ dla
p∏odnoÊci
n zwracanie uwagi na zró˝nicowanie cech pracowników oraz dostosowanie pracy
i Êrodków ochrony indywidualnej do ich potrzeb i mo˝liwoÊci. Przyk∏adowo, sprz´t
ochronny nale˝y dobieraç zgodnie z indywidualnymi potrzebami, odpowiednio dla
kobiet i m´˝czyzn odbiegajàcych budowà cia∏a od przeci´tnej
n uwzgl´dnianie obecnoÊci w firmie pracowników p∏ci ˝eƒskiej przy podejmowaniu
decyzji dotyczàcych warunków pracy i przy wdra˝aniu przyj´tych rozwiàzaƒ
n zapewnienie wszystkim pracownikom firmy, zarówno kobietom jak i m´˝czyznom,
dost´pu do informacji z zakresu bhp i szkoleƒ odpowiednich do wykonywanej
pracy oraz informacji o panujàcych w firmie warunkach pracy i ich wp∏ywie
na zdrowie pracowników. Nale˝y si´ upewniç, ˝e dost´p do tych informacji majà
tak˝e pracownicy zatrudnieni na czas okreÊlony, w niepe∏nym wymiarze godzin
lub zatrudnieni za poÊrednictwem agencji.

Etapy 4 i 5: Monitoring i weryfikacja
Przyk∏adowo, zagadnienie p∏ci mo˝na uwzgl´dniç poprzez:
n upewnienie si´, ˝e kobiety uczestniczà w procesie kontroli (monitoringu) warunków pracy
n Êledzenie nowych informacji na temat czynnika p∏ci w problematyce bhp.
Monitoring stanu zdrowia pracowników mo˝na przeprowadzaç zarówno na etapie
oceny ryzyka jak i kontroli warunków pracy:
n nale˝y uwzgl´dniç monitoring stanu zdrowia w odniesieniu do zawodów wykonywanych przez kobiety i m´˝czyzn
n nale˝y zachowaç ostro˝noÊç przy typowaniu osób, które zostanà obj´te monitoringiem stanu zdrowia.
Rejestry wypadków stanowià wa˝ny element zarówno w ocenie ryzyka jak
i w kontroli warunków pracy:
n nale˝y zach´caç do rejestrowania wszystkich wypadków oraz wszelkich problemów zwiàzanych ze zdrowiem pracowników.

Ogólne metody s∏u˝àce promocji uwra˝liwiania na zagadnienie p∏ci
w realizacji zasad bhp
n Weryfikacja polityki, celów i procedur zwiàzanych z bhp, zw∏aszcza pod kàtem

uwzgl´dniania czynnika p∏ci
by zarówno wewn´trzne jak i zewn´trzne s∏u˝by ochrony zdrowia
w pracy uwzgl´dnia∏y zagadnienie p∏ci.
n Zapewnienie odpowiedniego szkolenia i informacji dla oceniajàcych zagro˝enia,
kierowników i nadzorujàcych, przedstawicieli zwiàzków zawodowych, komisji ds.
bezpieczeƒstwa, itd. w zakresie czynnika p∏ci odnoÊnie do zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa i zdrowia.
n Powiàzanie zagadnieƒ ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa w pracy z wszelkimi dzia∏aniami na rzecz równoÊci w miejscu pracy, w tym z kwestià równouprawnienia.
n Poszukiwanie sposobów zach´cenia wi´kszej liczby kobiet do uczestnictwa
w komisjach ds. bezpieczeƒstwa. Przyk∏adowo, ustalenie czy spotkania odbywajà
si´ w godzinach odpowiadajàcych kobietom.
n Zapewnienie,
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Przyk∏adowo, zagadnienie p∏ci mo˝na uwzgl´dniç poprzez:
n zwrócenie uwagi na rzeczywisty charakter wykonywanej pracy oraz na rzeczywiste
Êrodowisko pracy
n unikanie formu∏owania za∏o˝eƒ o stopniu ryzyka wy∏àcznie na podstawie opisu
lub nazwy zawodu
n podchodzenie z ostro˝noÊcià do kwestii p∏ci w trakcie okreÊlania stopnia zagro˝eƒ
(du˝e, Êrednie, ma∏e)
n uwzgl´dnianie pracowników p∏ci ˝eƒskiej. Przydatne mogà byç metody ergonomii
partycypacyjnej i interwencji antystresowej
n upewnienie si´, ˝e osoby przeprowadzajàce ocen´ majà odpowiednie przygotoDodatkowe informacje
wanie w zakresie uwzgl´dniania roli czynnika p∏ci w problematyce bezpieczeƒstwa
i higieny pracy
Raport Agencji Gender issues in safety and health at work-A review (Zagadnienia p∏ci
n upewnienie si´, ˝e narz´dzia i instrumenty oceny ryzyka uwzgl´dniajà kwestie
w obszarze bezpieczeƒstwa i higieny pracy) zawiera wi´cej informacji o zagro˝eniach
odnoszàce si´ do m´˝czyzn i kobiet. JeÊli tak nie jest, nale˝y te narz´dzia
dla pracujàcych kobiet i sposobach przeciwdzia∏ania im. Raport znajduje si´ na
i instrumenty odpowiednio dostosowaç
stronie internetowej pod adresem:
n informowanie ekspertów zewn´trznych, dokonujàcych oceny ryzyka, o konieczhttp://agency.osha.eu.int/publications/reports/209/en/index.htm
noÊci uwzgl´dnienia czynnika p∏ci i sprawdzenie, czy sà oni w stanie to zrobiç
Numer 42 Faktów (Factsheets) podsumowujàcy raport, znajduje si´ na stronie:
n zwracanie uwagi na czynnik p∏ci przy rozwa˝aniu wprowadzenia zmian w zakresie
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/
bhp w miejscu pracy.
Strona internetowa Agencji zawiera sekcj´ z linkami do innych informacji dotyczàPrzyk∏adowo, ocena zagro˝enia stresem powinna uwzgl´dniaç nast´pujàce czynniki:
cych kobiet i ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa w miejscu pracy:
http://gender.osha.eu.int
n stosunki dom – praca, harmonogram pracy m´˝czyzn i kobiet
Strona internetowa Agencji zawiera tak˝e inne informacje na temat „typowej” pracy
n mo˝liwoÊci rozwoju kariery zawodowej
wykonywanej przez kobiety, w tym informacje dotyczàce zapobiegania schorzeniom
n molestowanie
uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego, stresowi i zagro˝eniom dla pracowników s∏u˝by
n stresory emocjonalne
zdrowia.
n niezaplanowane zak∏ócenia toku pracy i wykonywanie kilku zadaƒ jednoczeÊnie.
Europejska Agencja Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy
Gra Via, 33, E-48009 Bilbao, Spain
tel. (34) 944 79 43 60, Fax: (34) 944 79 43 83
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