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Obci¹¿enie fizyczne kobiet
pracuj¹cych przy produkcji kwiatów
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Ocenê ciê¿kości pracy kobiet zajmuj¹cych siê upraw¹ ró¿ w szklarni dokonano za pomoc¹ badañ 
wydatku energetycznego przeprowadzonych miernikiem MWE-1, s³u¿¹cym do pomiaru wentylacji 
minutowej p³uc w czasie wykonywania wysi³ku. Artyku³ zawiera czêściowe wyniki pomiarów prze-
prowadzonych w ci¹gu czterech miesiêcy, które przedstawiaj¹ ilośæ zu¿ytej energii na wykonanie 
typowych czynności przez pracownice. Omówiono równie¿ problem zwi¹zany z brakiem literatury 
fachowej dotycz¹cej pracy kobiet w szklarniach, nara¿eniem ich na zagro¿enia zwi¹zane z wyko-
nywanymi czynnościami,  a tak¿e na ciê¿kośæ pracy.

Physical workload of women working at flower production 
The evaluation of workload of women cultivating roses in greenhouses was performed with the energy input 
measures carried out with the MWE-1 meter, which measured the one-minute-ventilation of lungs in the act of 
the effort. The article contains partial results of measurement carried out within four months, which present 
the quantity of the used energy on the performance of typical activities of employees. The problem related to 
the lack of the literature on the subject of work of women in greenhouses, their exposure to hazards related 
to performed tasks and also on their workload level, has been discussed. 

da powierzchnia upraw nie przekracza 0,05% 
uprawianych gruntów, ale ich wartośæ wynosi 
20% ca³ej krajowej produkcji roślinnej. Produkcja 
kwiaciarska pod os³onami zajmuje powierzchniê 
850 ha, co daje nam 7. pozycjê wśród pañstw Unii 
Europejskiej. W szklarniach i tunelach foliowych 
dominuj¹ uprawy kwiatów ciêtych (65%), wśród 
których pierwsze miejsce zajmuj¹ ró¿e, nastêpnie 
chryzantemy, gerbery, tulipany, anturium, frezje, 
goździki i lilie [2].

Powierzchnia uprawy ró¿ w Polsce wynosi 
oko³o 130 ha i od lat zajmuje pierwsze miej-
sce wśród roślin ozdobnych produkowanych 
na kwiaty ciête pod os³onami. Mo¿liwości zbytu 
ró¿ przekraczaj¹ przy tym znacznie krajowy po-
tencja³ produkcyjny – ich import do Polski wynosi³ 
w ostatnich latach oko³o 61 mln sztuk rocznie. 
Sprowadzane do nas ró¿e trafiaj¹ g³ównie za po-
średnictwem gie³d holenderskich z krajów o ko-
rzystniejszym klimacie ni¿ europejski i tañszej sile 
roboczej, np. z Kolumbii, Kenii czy Zimbabwe [3].

Zgodnie z Rocznikiem Rolnictwa z 2011 r., 
w Polsce w tej sekcji gospodarki pracuje ponad 
2 mln osób, w tym ponad 1 mln kobiet [4]: w upra-
wach pod os³onami stanowi¹ one ok. 90% osób 
pracuj¹cych. Kobiety czêsto rozpoczynaj¹ pracê 
w szklarniach jako m³ode osoby, traktuj¹c j¹ jako 
zajêcie dorywcze, jednak ze wzglêdu na ci¹gle 
dośæ wysoki poziom bezrobocia, zazwyczaj 
decyduj¹ siê na wykonywanie tej pracy przez 
kolejne lata.

Trudno jest znaleźæ literaturê fachow¹ doty-
cz¹c¹ warunków pracy kobiet w gospodarstwach 
ogrodniczych i rolnych, gdy¿ pracownice te 
s¹ z regu³y zatrudniane sezonowo lub po prostu 
nielegalnie. Czêsto sami pracownicy nie s¹ zain-
teresowani zawieraniem jakichkolwiek umów, 
zw³aszcza gdy s¹ ubezpieczeni w Kasie Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo³ecznego albo wykonuj¹ 
pracê na zasadzie „odrobku”.

Uprawy w szklarniach wymagaj¹ zachowania 
szczególnych warunków termicznych, wilgot-
nościowych, odpowiedniego nas³onecznienia 
(oświetlenia) oraz zastosowania środków ochro-
ny roślin. Niestety, warunki te czêsto nie s¹ ko-
rzystne dla osób tam zatrudnionych, gdy¿ szcze-
gólny nacisk k³adzie siê na warunki produkcji 
roślin, a nie na warunki pracy. Niejednokrotnie 
osoby pracuj¹ce w szklarniach wykonuj¹ pracê 
d³u¿ej ni¿ przeciêtna zmiana robocza. Czêsto 

Wstêp
Kwiaciarnie, czy nawet uliczni sprzedawcy 

kwiatów to w Polsce widok powszechny. Kwiaty 
mo¿na kupiæ w³aściwie wszêdzie, zarówno 
ma³e, jak i du¿e, tañsze i dro¿sze. Zastanówmy 
siê jednak nad tym, ile trzeba by³o ludzkiej pracy 
i energii, abyśmy mogli siê cieszyæ ich widokiem 
lub sprawiæ komuś przyjemnośæ? Jak d³ugo 
kwiaty musia³y byæ pielêgnowane, aby w koñcu 
trafiæ do kwiaciarni? Jak¹ drogê przeby³y, zanim 
znalaz³y siê w sprzeda¿y?

Odpowiedzi na te i podobne pytania znaleźæ 
mo¿na w niniejszym artykule, w którym przedsta-
wiono niektóre wyniki badañ przeprowadzonych 

w gospodarstwie ogrodniczym, dotycz¹cych 
oceny ciê¿kości pracy przy uprawie ró¿, wyko-
nywanej przez kobiety.

Produkcja kwiatów na świecie i w Polsce
Światowe zapotrzebowanie na kwiaty ciête 

wzrasta o 6-9% rocznie. Ich najwiêkszymi produ-
centami w Europie s¹: Holandia, Niemcy, Francja 
i Wielka Brytania. Ta ostatnia plasuje siê na czele 
europejskich producentów z oko³o 65% udzia³em 
w światowym rynku [1].

Produkcja roślin ozdobnych jest najbar-
dziej dynamicznie rozwijaj¹cym siê dzia³em 
ogrodnictwa i ca³ego rolnictwa w Polsce. Co praw-



BP 09/2012 25

Wykonywane s¹ te¿ prace pielêgnacyjne, 
takie jak:

– rêczne czyszczenie ró¿ za pomoc¹ sekatora
– zamiatanie liści w szklarni (w pozycji pochy-

lonej) i wk³adanie ich do pojemnika
– wyrywanie chwastów (w pozycji pochylonej) 

i wrzucanie ich do wiaderka
– rêczne zrywanie pêdów (w pozycji stoj¹cej) 

i wrzucanie ich do worka przywi¹zanego w pasie.
Kobiety musz¹ równie¿ przygotowaæ towar 

do wywozu, co wi¹¿e siê z wynoszeniem pojem-
ników z kwiatami z ch³odni, uk³adaniem wiaderek 
z kwiatami na wózkach transportowych, owija-
niem foli¹, przepychaniem wózków z kwiatami 
gotowymi do wywozu.

Wyniki badañ
Badania wydatku energetycznego metod¹ 

pomiaru wentylacji p³uc przeprowadzono w ci¹-
gu 4 miesiêcy (wrzesieñ, październik, listopad 
i luty), w ka¿dym miesi¹cu badaniom poddano 
15 kobiet. Przed rozpoczêciem pomiarów wyko-
nano szczegó³owy chronometra¿ pracy, zano-
towano wiek, wzrost i masê cia³a, a nastêpnie 
w odniesieniu do ka¿dej czynności wykonano 3 
pomiary z zastosowaniem maski. Podstawowym 
wyznacznikiem do określenia ciê¿kości pracy by³ 
wydatek energetyczny netto wyra¿ony w kJ/min.
Wyniki, które przedstawiono w artykule, stano-
wi¹ średni¹ wartośæ z pomiarów.

Na rys. 1. przedstawiono średni udzia³ procen-
towy czasu czynności wykonywanych codziennie 
przez kobiety pracuj¹ce przy uprawie kwiatów. 
Średnio 32,1% ca³ego czasu pracy stanowi¹ 
prace pielêgnacyjne zwi¹zane z czyszczeniem 
krzewów, obrywaniem pêdów i zamiataniem 
liści z zagonów, a 26,6% to wszystkie zadania 
zwi¹zane z przygotowaniem sprzêtu, sprz¹-
taniem, poruszaniem siê miêdzy obiektami na 
terenie zak³adu oraz pracami pomocniczymi przy 
uprawie tulipanów. Rêczne ciêcie ró¿ za pomoc¹ 
sekatora zajmuje średnio 17,5% czasu pracy, 
a dalsza ich obróbka zwi¹zana z przesortowa-
niem i zapakowaniem w folie wi¹¿e siê z 14,5% 
udzia³em w ci¹gu dnia. Najmniej czasu zajmuje 
przygotowanie kwiatów do wysy³ki – 9,3%.

Wraz z wiekiem zmieniaj¹ siê mo¿liwości 
wykonywania pracy przez cz³owieka, co jest spo-
wodowane g³ównie obni¿aniem siê wydolności 

Rys. 1. Udzia³ procentowy czasu wykonywanych czynności w ci¹gu 4 miesiêcy
Fig. 1. Percentage time-share of performed tasks within 4 months

Rys. 2. Wydatek energetyczny netto w zale¿ności od przedzia³u wiekowego wobec 
wszystkich wykonywanych czynności 
Fig.2. Net energy expense in dependence on age in relation to all tasks

Rys. 3. Wydatek energetyczny netto w odniesieniu do „sortowania ró¿” w zale¿ności od 
przedzia³u wiekowego 
Fig. 3. Net energy expense in dependence on age in relation to roses classification

jest to uwarunkowane etapem rozwoju kwiatu 
– istotny jest moment jego ściêcia, gdy¿ nastêp-
nego dnia by³by ju¿ zbyt rozwiniêty i straci³by 
na wartości. Warto równie¿ podkreśliæ, ¿e zgodnie 
z polskim ustawodawstwem szklarnie nie s¹ trak-
towane jako pomieszczenia pracy, brakuje te¿ 
regulacji prawnych w tym zakresie.

Metoda badañ
Ocena ciê¿kości prac wykonywanych 

w szklarni wykonana zosta³a na podstawie 
badañ wydatku energetycznego, przepro-
wadzonych miernikiem MWE-1, s³u¿¹cym 
do pomiaru wentylacji minutowej p³uc w czasie 
wysi³ku. Tego rodzaju badanie polega na tym, 
¿e zak³ada siê na twarz osoby badanej dok³adnie 
dopasowan¹ pó³maskê, w której umocowany 
jest przep³ywomierz turbinowy (zwany dalej 
czujnikiem) po³¹czony z miernikiem. Miernik 
zaopatrzony zosta³ w program komputerowy, 
do którego wprowadza siê dane dotycz¹ce wzro-
stu, masy cia³a, wieku oraz p³ci osoby badanej, 
a po wykonaniu pomiaru wentylacji przyrz¹d 
umo¿liwia automatyczne wyliczenie wartości 
wydatku energetycznego netto, tj. ilości energii 
wydatkowanej przez badan¹ osobê w pracy, oraz 
wydatku energetycznego brutto – z uwzglêdnie-
niem podstawowej przemiany materii [5].Ocenê 
stopnia ciê¿kości pracy na podstawie wydatku 

energetycznego dokonano na podstawie tzw. 
metody G. Lehmanna*.

Gospodarstwo ogrodnicze, w którym prze-
prowadzono badania, istnieje ju¿ ponad 40 lat. 
Specjalizuje siê ono g³ównie w uprawie ró¿, która 
odbywa siê ca³orocznie, natomiast od paździer-
nika do kwietnia uprawiane s¹ równie¿ tulipany. 
Ogólna powierzchnia, na której produkowane 
s¹ ró¿e, to 1,95 ha.

Kobiety zatrudnione w gospodarstwie co-
dziennie, w pozycji pochylonej, rêcznie, przy u¿y-
ciu sekatora ścinaj¹ ró¿e. Ściête kwiaty wk³adane 
s¹ do kartonów, a nastêpnie w pakowni, gdzie 
czêśæ prac jest zmechanizowana, nastêpuje 
ich sortowanie maszynowe lub rêczne, przy u¿y-
ciu tablicy wymiarowej. Posegregowane kwiaty 
uk³adane s¹ na wide³kach lub na tzw. „trzêsiarce”, 
aby po zwi¹zaniu dobrze wygl¹da³y. Koñcowym 
etapem pracy w pakowni jest rêczne zapakowa-
nie posortowanych ró¿ w folie. Wszystkie prace 
wykonywane s¹ w pozycji stoj¹cej.

* W metodzie tej uwzglêdniona jest pozycja cia³a i rodzaj 
grup miêśniowych zaanga¿owanych przy wykonywaniu 
pracy. Metoda Lehmanna jest dwuetapowa. W etapie 1. 
dokonuje siê oceny pozycji podczas pracy i stosuj¹c tabelê, 
szacuje siê wydatek energetyczny wynikaj¹cy z utrzymania 
tej pozycji. W etapie 2. ocenia siê, na podstawie analizy 
czynności roboczych, obci¹¿enia g³ównych grup miêśni 
wykonuj¹cych te czynności. Stosuj¹c drug¹ tabelê szacuje 
siê wydatek energetyczny zwi¹zany z wykonywan¹ czyn-
ności¹. Koszt energetyczny jest sum¹ wyników uzyskanych 
w obu omówionych etapach. (red.)

ciêcie ró¿ 

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
prace pielêgnacyjne innesortowanie pakowanie 

do wysy³ki

Przedzia³ wiekowy [lata]

W
yd

at
ek

 en
er

ge
ty

cz
ny

 [k
J/

m
in

]

W
yd

at
ek

 en
er

ge
ty

cz
ny

 [k
J/

m
in

]

Przedzia³ wiekowy [lata]
18-25

8,7

12,2
12,8

9,6 7,79
8,26

9,46
10,12

18-2525-40 25-4040-50 40-5050 i powy¿ej 50 i powy¿ej

14

12

10

8

6

4

2

0

12

10

8

6

4

2

0



09/201226

i sprawności psychofizycznej [4]. Zmniejszona 
wydolnośæ oraz obni¿enie sprawności psy-
chofizycznej bywaj¹ kompensowane u osób 
starszych m.in. du¿ym doświadczeniem, czy te¿ 
wiêksz¹ odporności¹ psychiczn¹. Oceniaj¹c ilośæ 
energii wydatkowanej przez organizm podczas 
pracy wykazano, ¿e w odniesieniu do kobiet 
w przedziale wiekowym 40–50 lat, pracuj¹cych 
pod os³onami przy uprawie ró¿, wystêpuje naj-
wiêksze średnie zu¿ycie energii, tj. 12,8 kJ/min
(rys. 2.). U osób m³odszych znajduj¹cych siê 
w przedziale 25–40 lat średnie zu¿ycie energii 
na wykonanie tych samych zadañ jest nieco ni¿sze 
i wynosi 12,2 kJ/min. Natomiast wydatek energe-
tyczny dla kobiet w wieku od 50 lat i wiêcej jest nieco 
ni¿szy – średnio 9,6 kJ/min. Najmniejszy wydatek 
zanotowano w przypadku osób w wieku od 18 lat 
do 25 lat – wynosi³ on średnio 8,7kJ/min (rys. 2.).

Na rys. 3. przedstawiono zale¿ności miêdzy wy-
datkiem energetycznym netto a przedzia³em wie-
kowym w odniesieniu do czynności sortowania ró¿, 
wykonywanych codziennie przez kobiety w szklarni. 
Analizuj¹c te zale¿ności, mo¿na zauwa¿yæ zwiêk-
szenie zu¿ycia energii wraz z wiekiem badanych 
osób: najwy¿sze dla grupy kobiet od 50 lat i wiêcej 
(10,12 kJ/min), a najni¿sze dla kobiet m³odych, 
w przedziale wiekowym 18-25 lat (7,79 kJ/min).

W przeprowadzonych badaniach uwzglêd-
niono równie¿ sta¿ pracy, który podzielono 
na trzy grupy: 0-10 lat, 10-20 lat i 20-30 lat. Ko-
biety z najd³u¿szym sta¿em pracy by³y nara¿one 
na najwiêkszy wydatek energetyczny: 10,78 kJ/min.
Dla osób ze sta¿em pracy od 10 lat do 20 lat okre-
ślono zu¿ycie energii na poziomie 8,37 kJ/min,
a w przypadku osób z najkrótszym sta¿em wynosi³o 
ono 9,02 kJ/min. Wyniki przedstawiono na rys. 4.

Na rys. 5. przedstawiono wydatek energe-
tyczny w powi¹zaniu ze sta¿em pracy w listo-
padzie, gdzie ciê¿kośæ wykonywanych prac by³a 
najwiêksza. Ró¿nica miêdzy pierwsz¹ a drug¹ 
grup¹ wynosi 0,76 kJ/min. U kobiet z najwiêkszym 
sta¿em pracy stwierdzono zu¿ycie energii na naj-
wiêkszym poziomie, wynosz¹cym 11,33 kJ/min.

Podsumowanie
Analizuj¹c wyniki badañ przeprowadzonych 

w ci¹gu 4 miesiêcy w gospodarstwie ogrodni-

czym, które zajmuje siê g³ównie upraw¹ ró¿, 
ale dodatkowo sezonowo uprawia tulipany, 
mo¿na stwierdziæ, ¿e:

– we wrześniu pracownice wykonywa³y 
standardowe czynności zwi¹zane m.in. z ciêciem 
ró¿, pracami w sortowni, pracami pielêgnacyj-
nymi – prace te dla 58% zbadanych okaza³y siê 
umiarkowanie ciê¿kie, a dla 42% ciê¿kie

– w październiku kobiety oprócz uprawy ró¿ 
dodatkowo pomaga³y przy sadzeniu tulipanów 
w skrzynki, praca ta dla 57% by³a ciê¿ka, dla 43% 
umiarkowanie ciê¿ka

– w listopadzie, oprócz typowych powta-
rzalnych czynności zwi¹zanych z upraw¹ ró¿ 
w szklarni, wykonywano prace pomocnicze 
zwi¹zane z sadzeniem tulipanów do skrzynek, 
zbiorem oraz segregacj¹ i pakowaniem tulipa-
nów; prace te dla 60% zbadanych kobiet by³y 
umiarkowanie ciê¿kie, a dla 40% ciê¿kie

– w lutym kobiety wykonywa³y te same po-
wtarzalne czynności zwi¹zane z ciêciem kwiatów, 
sortowaniem i ich pakowaniem, jak równie¿ prace 
pielêgnacyjne; prace te oceniono dla 54% kobiet 
jako ciê¿kie, dla 42% jako umiarkowanie ciê¿kie, 
a dla 4% jako bardzo ciê¿kie.

Klasyfikacji ciê¿kości pracy dokonano na pod-
stawie ca³kowitego tempa metabolizmu, które 
jest jednym z kilku wyników otrzymanych po ba-
daniach wydatku energetycznego. Klasyfikacja 
poziomów tempa metabolizmu zosta³a podana 
w normie PN-EN 27243:2005 „Środowiska 
gor¹ce. Wyznaczanie obci¹¿enia termicznego 
dzia³aj¹cego na cz³owieka podczas pracy, oparte 
na wskaźniku WBGT”.

Badania wydatku energetycznego wykaza³y, ¿e:
• oko³o 70% kobiet powinno otrzymywaæ po-

si³ek profilaktyczny zgodnie z §3 rozporz¹dzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
posi³ków i napojów (DzU nr 60, poz. 279)

• oko³o 47% kobiet wykonuje prace wymie-
nione w wykazie prac szczególnie uci¹¿liwych 
lub szkodliwych dla zdrowia, zamieszczonym 
w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu 
prac szczególnie uci¹¿liwych lub szkodliwych dla 
zdrowia kobiet (DzU nr 114, poz. 545 z późn. zm.).

Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na obci¹-
¿enie uk³adu miêśniowo-szkieletowego i zaanga-

¿owanie określonych grup miêśniowych na sta-
nowisku pracy jest typ i wartośæ wywieranej si³y 
[6]. W zwi¹zku z przeprowadzonymi badaniami 
mo¿na wywnioskowaæ, ¿e wydatek energetycz-
ny w zale¿ności od wieku oraz od sta¿u pracy 
jest wiêkszy dla osób starszych czy te¿ dla kobiet 
z d³u¿szym sta¿em pracy, ró¿nice te nie s¹ du¿e.

Lite ratura polska oraz zagraniczna prezen-
tuje bardzo szeroko tematykê pracy kobiet 
w rolnictwie. Mo¿emy w niej znaleźæ infor-
macje np. o wp³ywie środków ochrony roślin 
na ich zdrowie lub rozrodczośæ, natomiast trudno 
jest znaleźæ informacje na temat pracy kobiet 
w szklarniach, ich nara¿enia na zagro¿enia 
zwi¹zane z wykonywan¹ prac¹ i jej ciê¿kośæ. 
Ze wzglêdu na specyfikê prowadzonej produk-
cji, warunki mikroklimatyczne utrzymywane 
w szklarniach czêsto powoduj¹ dyskomfort 
cieplny. W ekstremalnych sytuacjach temperatura 
wewn¹trz mo¿e siêgaæ oko³o 40 oC, co przy du¿ej 
wilgotności mo¿e powodowaæ z³e samopoczucie, 
a nawet prowadziæ do przegrzania organizmu.

Kobiety pracuj¹ce w ogrodnictwie, rolnictwie 
i w szklarniach wykonuj¹ czynności, które mog¹ 
w znacznym stopniu obci¹¿aæ ich organizm, w tym 
uk³ad miêśniowo-szkieletowy. Coraz czêściej 
spotykamy automatyzacjê niektórych procesów 
w szklarniach, co w praktyce odci¹¿a kobiety, 
jednak w wielu procesach i przy wielu czynnościach 
praca r¹k ludzkich jest niezast¹piona.
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Rys. 4. Wydatek energetyczny netto w zale¿ności od sta¿u pracy 
Fig. 4. Net energy expense in dependence on job tenure

Rys. 5. Wydatek energetyczny netto dla listopada w zale¿ności od sta¿u pracy 
Fig. 5. Net energy expense in November in dependence on job tenure
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