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Zagro¿enie py³em kobiet
w rodzinnych gospodarstwach rolnych
ol¹ kobiety w rolnictwie indywidualnym jest, obok prowadzenia
gospodarstwa domowego i wychowywania dzieci, wspó³udzia³ w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, stanowi¹cy odpowiednik pracy zawodowej
kobiet zatrudnianych w ró¿nych ga³êziach
gospodarki. Praca kobiet w gospodarstwie
rodzinnym tworzy swoiste stanowisko
robocze, odbiegaj¹ce swym charakterem
od klasycznego stanowiska pracy w przemyle, ujêtego w cis³e ramy organizacyjne i merytoryczne, tak¿e pod wzglêdem
bezpieczeñstwa i higieny pracy zatrudnionego. Stwierdzany wród rolników brak
wiadomoci istoty bezpieczeñstwa pracy
dla ochrony ich zdrowia a nawet ¿ycia dotyczy tak¿e kobiet rolniczek i odbija siê na
ich zdrowiu i bezpieczeñstwie [3, 9, 12].
Kobiety rolniczki, stanowi¹ce blisko
50% sporód 4 mln osób pracuj¹cych w
rolnictwie indywidualnym  to grupa zawodowa, któr¹ w przysz³oci obejmie (zaproponowany przez Instytut Medycyny
Wsi) system profilaktycznej opieki zdrowotnej. Zatem i tej grupy dotyczy koniecznoæ rozpoznania nara¿enia zawodowego na czynniki niebezpieczne i szkodliwe towarzysz¹ce pracy w gospodarstwie,
dla potrzeb orzekania o wypadkach i chorobach zawodowych, ale przede wszystkim dla profilaktyki [13].
Pojawiaj¹ce siê od 1992 r. w statystykach chorób zawodowych przypadki rozpoznawane wród rolników indywidualnych w wiêkszoci stanowi¹ py³opochodne choroby uk³adu oddechowego. Czynnikiem etiologicznym s¹ wystêpuj¹ce nagminnie w rodowisku wiejskim py³y organiczne pochodzenia rolinnego i zwierzêcego z towarzysz¹c¹ im mikroflor¹,
przy wspó³dzia³aniu sk³adnika mineralnego  wolnej krystalicznej krzemionki [1,
8]. Wed³ug danych Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego w 1999 r. w
grupie osób dotkniêtych tymi chorobami
kobiety stanowi³y 49,3%. Py³opochodne
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skutki zdrowotne u kobiet potwierdzaj¹
tak¿e wyniki ogólnopolskich badañ stanu zdrowia ludnoci wiejskiej, przeprowadzonych przez IMW w latach 198690 [2]. Uzasadnione zatem by³o podjêcie
badañ rodowiska pracy kobiet w rodzinnych gospodarstwach rolnych, w pierwszej kolejnoci w celu ustalenia ekspozycji na py³ rolniczy, tym bardziej ¿e podobne badania przeprowadzone wród
rolników wykaza³y szkodliwe warunki
pracy [5]. Dotychczas w Polsce praca
kobiet na wsi, postrzegana na ogó³ w kategoriach socjologicznych, nie by³a przedmiotem badañ w aspekcie higieny pracy.
Na podstawie danych o pracy kobiet w
rolnictwie pañstw Unii Europejskiej nie
nale¿y oczekiwaæ, ¿e problem ten przestanie byæ aktualny z chwil¹ wejcia Polski do UE [4].

Podmiot badañ

Podstawê wyboru podmiotów badañ
stanowi³y g³ównie dane Powszechnego
Spisu Rolnego 1996, opublikowane w
latach 1997-98. Wed³ug tych danych, w
Polsce ludnoæ zamieszka³a w gospodarstwach domowych wraz z u¿ytkownikiem
indywidualnego gospodarstwa rolnego
wynosi 7 497,5 tys. osób, w tym w wieku
produkcyjnym (tj. kobiety 18-59 lat, mê¿czyni 18-64 lata)  4 158,8 tys.; w tej
grupie kobiety stanowi¹ 44,7% (1 860,2
tys.). Na pocz¹tek badaniami objêto kobiety, których gospodarstwa prowadz¹
najbardziej rozpowszechnion¹ w polskim
rolnictwie dzia³alnoæ mieszan¹ i których
area³ zawiera siê w przedziale 10 20 ha.
Na tê w³anie grupê przypada najwiêcej
gospodarstw deklaruj¹cych siê jako gospodarstwa rozwojowe (33,3% ogólnej
liczby). Wród tej grupy rolniczek nale¿y
zatem oczekiwaæ kontynuacji zawodu
rolnika i nara¿enia na uci¹¿liwe i szkodliwe czynniki rolniczego rodowiska
roboczego [10].
Pierwsz¹ grupê badanych stanowi³y

kobiety w wieku 4246 lat, posiadaj¹ce
dwoje lub troje dzieci w wieku szkolnym
(od 14 lat) i doros³e. Gospodarstwa s¹ prowadzone g³ównie przez oboje ma³¿onków, przy znikomej pomocy doros³ych
dzieci studiuj¹cych b¹d pracuj¹cych
poza gospodarstwem rodziców. redni
area³ gospodarstwa w tej grupie wynosi
14,5± 4,6 ha. W drugiej grupie znajduj¹
siê kobiety w wieku 2629 lat, posiadaj¹ce dwoje lub troje ma³ych dzieci do siedmiu lat. W tej grupie gospodarstwa prowadzone s¹ przez oboje ma³¿onków, przy
wspó³udziale jednego lub dwojga rodziców. redni area³ gospodarstwa w tej grupie wynosi 15,9±4,9 ha. Obydwie grupy
s¹ porównywalne pod wzglêdem area³u,
ró¿ni¹ siê natomiast istotnie pod wzglêdem wieku rolniczek.
Opracowana Charakterystyka gospodarstwa indywidualnego, stanowi¹ca rodzaj skróconego wywiadu na temat gospodarstwa, dostarczy³a ponadto nastêpuj¹cych informacji: g³ówn¹ uprawê w wybranych gospodarstwach stanowi³y zbo¿a obejmuj¹ce 4073% area³u; inne uprawy to roliny okopowe, zielonka, kukurydza, kalafior; we wszystkich gospodarstwach prowadzony by³ chów zwierz¹t:
byd³a  do 23 sztuk, trzody chlewnej  do
38 sztuk; wyposa¿enie gospodarstw w
podstawowe techniczne rodki produkcji
kszta³towa³o siê na zbli¿onym poziomie;
ró¿nice zaznacza³y siê g³ównie w sprzêcie usprawniaj¹cym pracê; natomiast w
podstawowe rodki wyposa¿one s¹
wszystkie gospodarstwa; wszystkie posiada³y ci¹gniki, piêæ gospodarstw po 2 ci¹gniki.

Czas pracy

Analiza dokumentacji chronometra¿owej prowadzonej przez rolniczki wykaza³a, ¿e ³¹czny czas wykonywania przez
nie wszystkich prac w ci¹gu roku kszta³towa³ siê od 1526,0 do 3393,5 godz. Zakres ten wyra¿ony w odsetkach ustawo-
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wego czasu pracy, który w rocznym okresie badawczym stanowi³ 2136 godzin,
wynosi od 71,4 do 158,8%. Przeciêtnie
roczny czas pracy badanych kobiet w
obydwu grupach przekracza³ próg ustawowy o 20,5 i 18,5%. Rozk³ad pracy kobiet w ci¹gu roku jest nierównomierny.
Stwierdzono maksymalne obci¹¿enie we
wrzeniu i padzierniku  do 236,4%
ustawowego czasu pracy. Czas obci¹¿enia prac¹ w ci¹gu roku ma zbli¿on¹ dynamikê, natomiast poziom tego obci¹¿enia jest zró¿nicowany i wynika z odrêbnoci badanych gospodarstw (rys. 1.)
W analizowanym okresie najwiêcej
czasu poch³ania³ rolniczkom obrz¹dek
inwentarza, który stanowi g³ówny sk³adnik ich czasu roboczego  od 61,7 do
83,0% ca³kowitego czasu pracy w gospodarstwie, poza tym rêczna pielêgnacja
upraw  do 11,4%, zbiór i segregowanie
warzyw  do 9,4% i za³adunki-wy³adunki  do 12,9%. Kobiety uczestnicz¹ aktywnie w procesie zbioru rolin, wykonuj¹c najwiêcej rêcznych prac, takich jak
przetrz¹sanie i zgrabianie siana, og³awianie buraków i marchwi, zbiór i segregowanie warzyw, zbiór owoców. Wykonuj¹ tak¿e prace za pomoc¹ ci¹gników i
maszyn, jakkolwiek rzadziej i w mniejszym wymiarze czasu. S¹ to prace uprawowe, transport, a tak¿e om³oty, czyszczenie ziarna na paszê oraz rozdrabnianie, ciêcie drewna pilarkami spalinowymi i tarczowymi.

Poziom zapylenia
Poziom zapylenia na analizowanym
stanowisku kszta³towa³ siê w sposób zró¿nicowany, zale¿nie od rodzaju pracy.
Zmierzone stê¿enia py³u przy tych samych czynnociach przyjmuj¹ wartoci w
szerokim zakresie, o czym wiadcz¹ tak¿e szerokie przedzia³y ufnoci, np. przy
om³otach zbo¿a 28,9114,6 mg/m3, czy
te¿ podczas rozdrabniania ziarna na pasze 12,991,8 mg/m3. Rozpiêtoæ wyliczonych wartoci rednich dla poszczególnych prac wynosi 1,357,5 mg/m3. Dla
kolejnych grup czynnoci uzyskano nastêpuj¹ce wartoci rednich stê¿eñ py³u:
dla prac uprawowych i pielêgnacyjnych
w mg/m3 5,123,6; nawo¿enia 4,29,9;
siewu i sadzenia 3,07,5; zabiegów ochro-

ny rolin 3,58,9; zbioru
rolin 3,319,3; dla prac
gospodarskich 3,057,5;
dla innych prac 1,33,9.
Najwiêksze zapylenie
stwierdzono podczas om³otów zbo¿a m³ocarni¹ w pomieszczeniu gospodarskim
 57,5 mg/m3 oraz w paszarni podczas rozdrabniania ziarna przy u¿yciu rutownika  34,4 mg/m3 (rys.
2).
W py³ach unosz¹cych
siê w strefie oddychania
rolnika podczas wykonywania poszczególnych
grup czynnoci stwierdzono nastêpuj¹ce zawartoci
wolnej krystalicznej krzemionki: prac uprawowych
i pielêgnacyjnych 5,6
5,0%; nawo¿enia, siewu i
sadzenia 6,4 11,0%; zbioru rolin 2,0  3,6%; prac
gospodarskich takich, jak
obrz¹dek inwentarza do
2,3%, m³ócenia i rozdrabniania ziarna 4,411,6%,
ciêcia drewna do 3,0%.

Rys. 1. Rozk³ad wzglêdnego czasu pracy rolniczek w gospodarstwach
indywidualnych: grupa A  kobiety starsze, grupa B  m³odsze

Rys. 2. Zakres rednich stê¿eñ py³u przy ró¿nych pracach wykonywanych przez rolniczki

Ocena
zagro¿enia rolniczek py³em
Ocenê poziomu nara¿enia na py³ rolniczek w gospodarstwach rodzinnych
przeprowadzono dla 10-osobowej grupy
na podstawie wyników badañ rocznych
chronometra¿y pracy i wartoci rednich
stê¿eñ py³u odpowiadaj¹cych poszczególnym czynnociom roboczym. Dla wszystkich objêtych badaniami osób wyliczono
wartoci rednie wa¿one, ujmuj¹ce ca³y
roczny cykl prac oraz rozk³ady miesiêczne, dostarczaj¹ce informacji o dynamice
zmian poziomu nara¿enia na py³ na przestrzeni ca³ego rocznego cyklu roboczego
oraz umo¿liwiaj¹ce wychwycenie okresów najwy¿szego nara¿enia [6, 7]. Na
podstawie uzyskanych wyników badañ
przyjêto jako najwy¿sze stê¿enie dopuszczalne wartoæ 4 mg/m3, która najbardziej
odpowiada stwierdzonym cechom py³u
rolniczego wystêpuj¹cego w badanym
rodowisku roboczym przy pracach wy-

konywanych przez kobietyrolniczki. By³
to bowiem py³ mieszany, zawieraj¹cy w
zmieniaj¹cej siê proporcji sk³adnik rolinny, zwierzêcy i mineralny, w tym woln¹
krystaliczn¹ krzemionkê, przeciêtnie poni¿ej 10%. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zawartoæ tego sk³adnika w czêci badanych jednostkowych próbek py³u przekracza³a
10%, zw³aszcza przy glebowych pracach
uprawowych i pielêgnacyjnych [8, 11].
Analiza miesiêcznych rednich wa¿onych stê¿eñ py³u wskazuje na nierównomierny rozk³ad poziomu nara¿enia rolniczek w ci¹gu roku, analogicznie do stwierdzonych nierównomiernoci obci¹¿enia
czasem pracy w ci¹gu roku na analizowanym stanowisku pracy. Wartoci rednich miesiêcznych stê¿eñ py³u wyznaczone dla poszczególnych rolniczek uk³adaj¹ siê w granicach 2,614,1 mg/m3. Rozk³ady rednie wyznaczone dla obu grup
kobiet wykaza³y maksimum ekspozycji w
czerwcu  8,1 mg/m3 oraz w padzierniku  7,5 mg/m3 (rys. 3).

15

BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2001

rednie wa¿one stê¿enia, reprezentuj¹ce przeciêtny roczny poziom zapylenia
na stanowisku pracy dziesiêciu badanych
rolniczek uk³adaj¹ siê w zakresie 3,59,3
mg/m3, przedzia³y ufnoci dla tych skrajnych wartoci wynosz¹ odpowiednio 1,5

Rys. 3. Rozk³ad nara¿enia na py³ w ci¹gu roku rolniczek: grupa A  kobiety starsze i grupa B  kobiety m³odsze

8,3 mg/m3 oraz 4,021,6 mg/m3. W dwu
grupach gospodarstw przeciêtne rednie
wa¿one stê¿enia kszta³tuj¹ siê na zbli¿onym poziomie: 5,4 i 5,5 mg/m3 (ró¿nica
statystycznie nieistotna). Osiem wartoci

Rys. 4. rednie wa¿one stê¿enia py³u Sw oraz dolne i górne granice przedzia³u ufnoci {SwD, SwG}
wyznaczone dla rolniczek grupy A i B
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rocznych rednich wa¿onych stê¿eñ py³u
(sporód dziesiêciu), charakteryzuj¹ce
stopieñ zagro¿enia wybranych rolniczek,
uk³adaj¹ siê powy¿ej najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia; w jednym przypadku wartoæ rednia wa¿ona le¿y powy¿ej NDS wraz z ca³ym przedzia³em
ufnoci, co odpowiada warunkom szkodliwym (rolniczka m³oda), w siedmiu
natomiast przedzia³y ufnoci dla rednich
wa¿onych stê¿eñ zawieraj¹ wartoæ dopuszczaln¹  blisko dolnej granicy przedzia³ów, dlatego stopieñ nara¿enia tych
rolniczek na py³ nale¿y uznaæ jako potencjalnie szkodliwy (rys. 4).
Przeprowadzone badania nie wykaza³y ró¿nic miêdzy przeciêtnymi wartociami czasu pracy i nara¿enia na py³ wród
kobiet starszych i m³odych. Oznacza to,
¿e kobiety w wieku produkcyjnym równie aktywnie uczestnicz¹ w prowadzeniu
rodzinnych gospodarstw rolnych. Stopieñ
zaanga¿owania kobiet w prace gospodarskie i zwi¹zane z tym nara¿enie na py³ s¹
oczywicie swoiste dla ka¿dego gospodarstwa i wi¹¿¹ siê z charakterem gospodarstwa: rodzajem upraw, stosowanymi
technologiami, area³em uprawianego
gruntu, wielkoci¹ hodowli, liczb¹ osób
wspó³pracuj¹cych w prowadzeniu gospodarstwa, podzia³em czynnoci, czy wreszcie  ze wiadczeniem us³ug s¹siedzkich.
Zmiany stopnia zagro¿enia py³em ka¿dej
rolniczki w kolejnych latach zale¿eæ bêd¹
od zmian w obrêbie wymienionych cech
w³asnego gospodarstwa. Mo¿na zatem
oczekiwaæ powtarzalnej ekspozycji w
kolejnych latach, je¿eli nie zmieni siê sytuacja rodzinna, profil produkcji gospodarstwa, a tak¿e nie zmieniaj¹ siê w znacz¹cym stopniu technologie, area³ i wielkoæ stada zwierz¹t gospodarskich.
Uzyskane wyniki badania nara¿enia na
py³ kobiet  rolniczek, jakkolwiek formalnie plasuj¹ siê w strefie warunków dopuszczalnych, to wysokie wartoci rednich wa¿onych stê¿eñ przekraczaj¹ce najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie NDS oraz
zawartoæ chorobotwórczych sk³adników
w pyle (sk³adnik organiczny, w tym mikroflora i sk³adnik mineralny) nale¿y trak-

towaæ jako wskanik du¿ego potencja³u
patogennego dla kobiet nara¿onych na
dzia³anie py³u rolniczego.
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