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I. Co ro zu mie my przez za gro że nie 
psy cho spo łecz ne w śro do wi sku pra cy?

Za gro że nie psychospołeczne bę dzie de fi nio wa ne ja ko stan wy wo -
ła ny po strze ga niem przez pra cow ni ka zja wisk w śro do wi sku pra cy,
któ re on sam oce nia ja ko nie ko rzyst ne lub nie bez piecz ne. Uj mu jąc
to ina czej, mo żna stwier dzić, że pra cow nik do ko nu je oce ny śro do wi -
ska pra cy, w któ rym prze by wa, a ka żde ne ga tyw ne spo strze że nie
(od czu cie) bę dzie trak to wać ja ko za gro że nie. Kon se kwen cją tak ro zu -
mia nej oce ny mo że być cho ro ba lub wy pa dek. Za gro że nia psy cho -
spo łecz ne bę dą za tem do ty czy ły ta kich aspek tów, któ re zwią za ne są
ze spo so bem pla no wa nia i or ga ni za cji pra cy oraz śro do wi sko wo i in -
dy wi du al nie od czu wa ny mi skut ka mi, czy li wzra sta ją cym po zio mem
stre su po wo du ją cym po gor sze nie się zdro wia psy cho fi zycz ne go pra -
cow ni ków. 

Z wie lu de fi ni cji wy ni ka, że za gro że nia psy cho spo łecz ne od no szą
się do związ ku po mię dzy tre ścią pra cy, or ga ni za cją pra cy, sys te ma mi
za rzą dza nia, wa run ka mi śro do wi ska pra cy, a kom pe ten cja mi, po trze -
ba mi oraz in dy wi du al ny mi wła ści wo ścia mi pra cow ni ka.

Już na po cząt ku na le ży pod kre ślić, że de fi ni cje za gro że nia psy cho -
spo łecz ne go we dług Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia oraz Eu ro pej -
skiej Agen cji Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy uj mu ją tę ka te go rię
bar dzo sze ro ko. W gru pie wy mie nia nych za gro żeń znaj du ją się tu
m.in.: glo ba li za cja, no we for my umów o pra cę, brak sta łych umów
o pra cę, sta rze nie się si ły ro bo czej, itp. Ze wzglę du na cha rak ter bro -
szu ry aspek ty te zo sta ną po mi nię te. Oce na czyn ni ków psy cho spo -
łecz nych bę dzie ogra ni czo na do śro do wi ska pra cy i po wią za na z cha -
rak te rem oraz tre ścią wy ko ny wa nej przez pra cow ni ka pra cy, nie za le -
żną od czyn ni ków, na któ re pra co daw ca nie ma wpły wu.

Przy kład: Trud no by ło by uwzględ nić w oce nie ry zy ka czyn ni ki,
któ re nie są mie rzal ne i nie zwią za ne z cha rak te rem wy ko ny wa nych
na da nym sta no wi sku czyn no ści. Ta kim przy kła dem jest umo wa
o pra cę na czas okre ślo ny, któ ra mo że być czyn ni kiem stre so gen -
nym. Trud no jed nak sza co wać ry zy ko zwią za ne z na ra że niem pra -
cow ni ka na te go ty pu czyn nik, tym bar dziej, że sa mo je go wy stę po -
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wa nie nie jest szko dli we, sko ro pra co daw ca ma usta wo wą mo żli wość
za war cia te go ty pu umo wy. 

Trak to wa nie czyn ni ków psy cho spo łecz nych w ka te go rii za gro że nia
znacz nie roz sze rza de fi ni cję śro do wi ska pra cy. Bio rąc pod uwa gę
dy na micz nie zmie nia ją ce się wa run ki pra cy i zba da ną już ska lę na ra -
że nia na czyn ni ki psy cho spo łecz ne, uzna je się co raz czę ściej, że
na śro do wi sko pra cy skła da ją się wszyst kie wa run ki śro do wi ska ma -
te rial ne go (czyn ni ki fi zycz ne, che micz ne, bio lo gicz ne) oraz czyn ni ki
nie ma te rial ne (czyn ni ki psy cho spo łecz ne), w któ rych od by wa się
pro ces pra cy. Do gru py czyn ni ków psy cho spo łecz nych za li czy my np.:
na ra że nie na kon flik ty w pra cy, po śpiech na sta no wi sku pra cy, nad -
mier ny wy si łek nie do sto so wa ny do mo żli wo ści pra cow ni ka (np.: in te -
lek tu al ny), od po wie dzial ność ma te rial ną oraz za oso by itd. Wszyst kie
te czyn ni ki mo gą mieć cha rak ter stre so gen ny, czy li po wo do wać stres.
A stres jest przy czy ną wy pad ków, za cho ro wań i cho rób za wo do wych. 

Za gro że nia psy cho spo łecz ne w pra cy bę dą za tem w aspek cie oce -
ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne z tzw. ry zy kiem stre su na sta no -
wi sku pra cy, ina czej mó wiąc, ry zy kiem stre su w pra cy.

Licz ne ba da nia nad wpły wem psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy
na zdro wie za trud nio nych do wo dzą, że czyn ni ki stre so gen ne w miej scu
pra cy na le ży trak to wać ja ko stan dar do we ele men ty ucią żli wo ści pra cy
i ry zy ka za wo do we go, któ re po win ny być mo ni to ro wa ne i oce nia ne.

De fi ni cja ta pod kre śla przy czy no wo – skut ko wy wy miar te go ry zy ka.
Po trze ba oce ny ry zy ka stre su na sta no wi sku pra cy ma swo je teo -

re tycz ne pod sta wy w jed nej z bar dziej po pu lar nych kon cep cji stre su
za wo do we go. Stres jest w niej ro zu mia ny ja ko pro ces, opi sy wa ny
na pię ciu po zio mach, na któ re skła da ją się: 

De fi ni cja: Ry zy ko stre su na sta no wi sku pra cy to praw -
do po do bień stwo wy stą pie nia u pra cow ni ka nie ko rzyst nych
skut ków zdro wot nych (psy cho fi zycz nych), po wsta łych
w wy ni ku dys pro por cji mię dzy je go po trze ba mi i mo żli wo -
ścia mi, a sta wia ny mi wy ma ga nia mi oraz wa run ka mi śro do -
wi ska pra cy.
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Koncepcja stresu zawodowego
1. Zda rze nia stre so we:
● sy gna ły zwia stu ją ce stres (są fir my, w któ rych pra cow ni cy są

bar dziej na ra że ni na czyn ni ki stre so gen ne, za nim jesz cze za czną
świad czyć pra cę) – stąd wy ła nia się wy raź na po trze ba do ko na nia
oce ny czyn ni ków stre so gen nych na da nym sta no wi sku pra cy,

● cha rak te ry sty ka or ga ni za cji (m.in. wiel kość oraz struk tu ra fir my).
2. Czyn ni ki stre so gen ne zwią za ne z fir mą:
● śro do wi sko fi zycz ne (ha łas, oświe tle nie) – są to tzw. stre so ry

po cho dze nia fi zycz ne go,
● śro do wi sko psy cho spo łecz ne (np.: eks po zy cja pra cow ni ka

na sy tu acje kon flik to gen ne na zaj mo wa nym sta no wi sku pra cy).
3. Oce na wła snych mo żli wo ści ra dze nia so bie ze stre sem przez

pra cow ni ków (stres jest uwa run ko wa ny in dy wi du al nie – ist nie ją
pra cow ni cy mniej lub bar dziej od por ni na czyn ni ki stre so gen ne).

4. Bez po śred nie skut ki stre su:
● so ma tycz ne (np.: cho ro by ser co wo -na czy nio we),
● psy cho lo gicz ne (np.: de pre sja, lęk, ner wi ca),
● zwią za ne z za cho wa niem (np. nie przy sto so wa nie się do wy -

ma gań or ga ni za cyj nych, pro ble my ada pta cyj ne).
5. Dłu go ter mi no we kon se kwen cje stre su:
● zdro wot ne (cho ro by psy cho so ma tycz ne),
● psy cho lo gicz ne (po gor sze nie funk cjo no wa nia, złe sa mo po -

czu cie, utra ta sen su pra cy, wy pa le nie za wo do we),
● spo łecz ne (gor sze funk cjo no wa nie w pracy, zmia na pra cy). 



II. Me to dy iden ty fi ka cji za gro żeń 
psy cho spo łecz nych

Z za gro żeń psy cho spo łecz nych wy ni ka, ja kie czyn ni ki po win ny być
przed mio tem iden ty fi ka cji i oce ny. Dla uprosz cze nia na zwij my tę gru -
pę czyn ni ków stre so ra mi.

Roz po zna nie czyn ni ków, a więc stre so rów, któ re zgod nie z de fi ni -
cją za gro żeń psy cho spo łecz nych zwięk sza ją ry zy ko za wo do we, wy -
ma ga od po wie dzi na dwa py ta nia:

1. Ja kie sta no wi sko pra cy lub gru pa sta no wisk jest na ra żo na?
2. Ja ki czyn nik lub gru pa czyn ni ków za gra ża?
Wa żne rów nież, aby przy go to wu jąc li stę za gro żeń stre so gen nych

na da nym sta no wi sku pra cy zde fi nio wać ich cha rak te ry sty kę z punktu
widzenia cza su trwa nia czyn ni ka. Stre so ry mo gą dzia łać:

● jed no ra zo wo (praw do po do bień stwo po ja wie nia się czyn ni ka stre -
so gen ne go na sta no wi sku pra cy jest ma łe)

● okre so we (czyn nik stre so gen ny po wta rza się cy klicz nie)
● per ma nent ne (czyn nik stre so gen ny wy stę pu je na sta no wi sku pra -

cy ca ły czas)
Pod su mo wa nie: Oce na ry zy ka za wo do we go w aspek cie za -

gro żeń psy cho spo łecz nych mu si uwzględ niać na ra ża nie pra cow ni ka
na czyn ni ki stre so gen ne, czy li stre so ry. Na le ży pa mię tać o tym, że
czyn ni ki te mu szą być mie rzal ne i obiek tyw nie pod da ne oce nie ich
szko dli wo ści, ucią żli wo ści oraz cza su wy stę po wa nia. 
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De fi ni cja: Stre sor to sy tu acja lub zda rze nie w pra cy, oce -
nia ne jest ja ko za gro że nie, któ re mu pra cow nik nie mo że spro -
stać. W za le żno ści czy dzia ła sil nie jed no ra zo wo (np. kon flik to wa
roz mo wa z prze ło żo nym), czy sła bo, ale wie lo krot nie (np. kon tak -
ty z klien ta mi), wy wo łu je od po wied nią re ak cję psy cho fi zycz ną,
któ ra za bu rza funk cjo no wa nie pra cow ni ka w śro do wi sku pra cy,
a w kon se kwen cji mo że pro wa dzić do po gor sze nia sta nu zdro -
wia. Roz sze rzo ną de fi ni cją stre so ra ro zu mie się więc ja ko wy da -
rze nie, zda rze nie lub oko licz ność w pra cy, któ re po wo du ją stres.
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Aby uzy skać wia ry god ne in for ma cje o czyn ni kach stre so gen nych
i unik nąć źle do ko na nej ana li zy za gro żeń na le ży wy ko rzy stać:

● ob ser wa cję sta no wisk pra cy z uwzględ nie niem oce ny psy cho spo -
łecz ne go wy mia ru za gro żeń. W to ku ob ser wa cji do ko ny wa nej przez ze -
spół pra cow ni ków od no to wu je się przy po mo cy skal/list kon tro l nych ilość
i ro dzaj czyn ni ków stre so gen nych, na któ re pra cow nik jest na ra żo ny.

● ob ser wa cję czyn ni ków stre so gen nych o cha rak te rze ze wnętrz nym. 
W to ku ana li zy stwier dza się na ra że nie pra cow ni ka na kon tak ty

z oso ba mi spo za fir my (klien ci, do staw cy) oraz z in ny mi pra cow ni ka mi, 
● wy wia dy z pra cow ni ka mi sporządzone w an kietach sa mo opi so -

wych (tzw. su biek tyw na oce na cech pra cy) oraz eks perc kich (tzw.
obiek tyw na oce na cech pra cy) – w przy pad ku an kie ty sa mo opi so wej
pra cow nik do ko nu je sa mo dziel nej oce ny psy cho spo łecz nych wa run -
ków pra cy na sta no wi sku; w przy pad ku an kie ty eks perc kiej li sta za gro -
żeń na da nym sta no wi sku pra cy jest opar ta na ob ser wa cji do ko na nej
przez oso by pra cu ją ce na in nych sta no wi skach pra cy niż oce nia ne,

● ana li zę do ku men ta cji – przede wszyst kim do ty czą cej wy pad ków
przy pra cy oraz cho rób za wo do wych.

Kry te rium de cy du ją cym o rze czy wi stym pro ble mie na ra że nia
na czyn ni ki stre so gen ne bę dzie za ob ser wo wa ny aspekt po wta rzal no -
ści cech pra cy i skut ków eks po zy cji pra cow ni ka na stre so ry. 

Oce na zagrożeń po win na odbywać się metodą obserwacji i mieć
cha rak ter par ty cy pa cyj ny – nie mo że być prze pro wa dza na wy łącz nie
przez pra co daw cę lub je go przed sta wi cie la. Pra cow ni cy lub ich
przed sta wi cie le po win ni być w nią za an ga żo wa ni. Na le ży więc kon -
sul to wać się ze wszyst ki mi uczest ni ka mi i od bior ca mi pro ce su oce ny
ry zy ka oraz prze ka zy wać im in for ma cje i wnio ski, a ta kże po wia da -
miać o środ kach ochro ny, któ re zo sta ną wpro wa dzo ne.

Uwa ga! Przez sta no wi sko pra cy, w aspek cie oce ny czyn ni -
ków stre so gen nych nie bę dzie my ro zu mieć tyl ko i wy łącz nie zaj -
mo wa ne go przez pra cow ni ka miej sca pra cy. Wia ry god ność ze bra -
nych da nych ro śnie wraz z za sto so wa niem ró żnych me tod oce ny
za gro żeń oraz uwzględ nie niem wszyst kich miejsc, w któ rych
pra cow nik prze by wa w czasie wy ko ny wa nia obo wiąz ków. 



III. Za nim przy stą pi my do oce ny ry zy ka
Nie zwy kle wa żnym eta pem, któ ry wy ni ka z ko niecz no ści za pew nie -

nia pra cow ni ko wi er go no micz ne go sta no wi ska pra cy jest oce na, czy
sta no wi sko to jest zor ga ni zo wa ne z uwzględ nie niem wła ści wo ści
psy cho fi zycz nych pra cow ni ka. Ewen tu al ne czyn ni ki stre so gen ne
mo gą się po ja wić już na eta pie złe go zor ga ni zo wa nia sa me go miej -
sca pra cy.

Za nim więc przy stą pi my do oce ny ry zy ka do ko naj my ana li zy na stę -
pu ją cych ele men tów sta no wi ska pra cy udzie la jąc od po wie dzi na ko -
lej ne py ta nia:

● czy na sta no wi sku pra cy obo wią zu je za sa da opty mal ne go umiej -
sco wie nia urzą dzeń i przed mio tów? 

● czy na sta no wi sku pra cy obo wią zu je za sa da wa żno ści? Urzą dze -
nia i przed mio ty po win no się gru po wać zgod nie z ich zna cze niem dla
da ne go dzia ła nia – przed mio ty i ele men ty wa żne po win ny być ła two
do stęp ne, 

● czy na sta no wi sku pra cy ist nie je za sa da speł nia nej funk cji? Po win -
no się gru po wać urzą dze nia i przed mio ty, któ rych dzia ła nie jest pod po -
rząd ko wa ne wspól nej funk cji, np.: ko rzyst ne jest umiesz cze nie dru kar ki
obok kom pu te ra bez ko niecz no ści prze miesz cza nia się po wy druk,

● czy na sta no wi sku pra cy za cho wa na jest za sa da ko lej no ści uży -
wa nia? Po win no się umiesz czać w mia rę mo żli wo ści urzą dze nia
i przed mio ty uży wa ne bez po śred nio po so bie, np.: ko lej ność uży wa -
nia przed mio tów i urzą dzeń w pra cy wy mu szo na eta pa mi pro ce su
pro duk cyj ne go, 

● czy obo wią zu je na sta no wi sku za sa da czę sto tli wo ści uży cia?
Urzą dze nia i przed mio ty uży wa ne naj czę ściej na le ży umiesz czać
w naj bar dziej do stęp nych miej scach. 

● Po nad to na eta pie pro jek to wa nia, przy go to wa nia lub oce ny ist nie -
ją ce go sta no wi ska pra cy, na le ży wziąć pod uwa gę je go ce chy funk -
cjo nal ne, któ re nie po win ny po wo do wać ob cią że nia psy chicz ne go
pra cow ni ka. 

Naj czę ściej wtór ne ry zy ko po ja wie nia się ob cią że nia psy chicz ne go
i stre su spo wo do wa ne go błęd nym przy go to wa nie sta no wi ska pra cy
wy ni ka:
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1. ze spo so bu i wa run ków od bie ra nia in for ma cji, na co wpły wa ją:
● ce chy prze strze ni wi zu al nej (złe roz miesz cze nie ele men tów ob -

ser wa cji, zła wi docz ność),
● ja kość oświe tle nia,
● mo żli wość po my łek w od bio rze in for ma cji i ich kon se kwen cji;
2. z wa run ków po dej mo wa nia de cy zji, a więc:
● ilo ści i stop nia skom pli ko wa nia in for ma cji po prze dza ją cych de cy -

zje, np.: pra cow nik nie wie, ja ki bę dzie sku tek pod ję tej przez nie go
de cy zji, po nie waż jed no cze śnie mu si za pa mię tać i prze two rzyć zbyt
du żą ilość in for ma cji,

● licz by al ter na tyw (mo żli wo ści wy bo ru wy ko na nia czyn no ści)
– czym więk sza licz ba al ter na tyw tym trud niej szyb ko pod jąć de cy zję,

● kon se kwen cji błęd nych de cy zji,
3. ze spo so bu wa run ków wy ko ny wa nia czyn no ści, np.:
● cech prze strze ni ro bo czej (np.: cia sno ta, brak miej sca na wła ści -

we wy ko ny wa nie czyn no ści),
● ryt mu pra cy na rzu co ne go przez urzą dze nie, pro ces tech no lo gicz -

ny, lub oso bę,
● mo żli wo ści po peł nia nia błę du i wy ni ka ją cych kon se kwen cji.
4. ze spo so bu i wa run ków od bie ra nia in for ma cji, np.:
● wszyst kie ele men ty in for ma cji wzro ko wej po win ny znaj do wać się

w sto żku wi dze nia 60 stop ni przy uwzględ nie niu po zy cji zaj mo wa nej
przez pra cow ni ka pod czas pra cy na sta no wi sku pra cy,

● ele men ty ob ser wa cji wa żne z punk tu wi dze nia do kład no ści
i szyb ko ści po strze ga nia po win ny znaj do wać się w cen tral nym po lu
wi dze nia,

● ele men ty ob ser wa cji w za le żno ści od wiel ko ści po win ny znaj do -
wać się w od le gło ści umo żli wia ją cej do kład ne roz po zna nie,

● urzą dze nia wzro ko wej in for ma cji po śred niej (wskaź ni ki, ska le,
sym bo le, na pi sy itp.) mu szą być ła twe do wy ró żnie nia (tzw. wy ró żnie -
nie fi gu ry z tła),

● urzą dze nia wzro ko wej in for ma cji po śred niej mu szą się ró żnić
od sie bie, aby je mo żna by ło ła two i do kła da nie zi den ty fi ko wać,

● urzą dze nia in for ma cji po śred niej po win ny być zgru po wa ne lo gicz nie
i w spo sób uła twia ją cy po wsta wa nie na wy ku (przy jed no cze snym za -
bez pie cze niu przed po ja wie niem się ru ty ny w wy ko ny wa niu czyn no ści),
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● in for ma cja po śred nia mu si być nada wa na za wsze w ten sam spo -
sób (np. ko lor wy łącz ni ka awa ryj ne go),

● in for ma cja po win na być po da wa na w spo sób przy cią ga ją cy uwa -
gę (np. przy wy ko rzy sty wa niu bar wy, dźwię ku itp.),

● czas pre zen ta cji sy gna łu oraz czas prze zna czo ny na ob ser wa cję
mu si być wy star cza ją cy do zro zu mie nia tre ści, szcze gól nie w przy -
pad ku in for ma cji no wych, zło żo nych i zmie nia ją cych się,

● licz ba sy gna łów od bie ra nych rów no cze śnie nie mo że prze kra -
czać sze ściu (zwią za ne jest to z ogra ni czo ną po jem no ścią pa mię ci
krót ko trwa łej),

● czas prze rwy mię dzy pre zen ta cją ko lej nych sy gna łów mu si być
wy star cza ją cy do prze two rze nia in for ma cji po przed niej lub pod su mo -
wa nia in for ma cji,

5. z wa run ków po dej mo wa nia de cy zji, na któ re skła da ją się:
● do stęp ność ele men tów ob słu gi w stre fie ope ra cyj nej i mo żli wość

pra wi dło wej ma ni pu la cji,
● lo gi ka gru po wa nia ele men tów ste row ni czych (wa żność, ko lej -

ność, czę stość, po wią za nie ze źró dłem in for ma cji),
● ła twość roz ró żnia nia i iden ty fi ka cji ele men tów ob słu gi,
6. ze spo so bu i wa run ków wy ko ny wa nia czyn no ści, tj.
● tem po ob słu gi nie po win no prze kra czać nor mal ne go ryt mu czyn -

no ści ru cho wych pra cow ni ka,
● wy ko na nie czyn no ści nie może utrud niać od bie ra nia in for ma cji,
● po wi nien być za pew nio ny czas na kon tro lę wła snych czyn no ści,
● czyn no ści po win ny być tak zor ga ni zo wa ne, aby uła twi ły po wsta -

wa nie na wy ków ru cho wych i uwzględ nia ły ste reo ty py wy stę pu ją ce
w ca łej po pu la cji.

Przed sta wio na cha rak te ry sty ka do ty czy w pierw szej ko lej no ści
ta kich sta no wisk pra cy, na któ rych nie prze strze ga nie za sad er go -
no mii mo że skut ko wać po wa żny mi kon se kwen cja mi. Nie do strze ga -
nie za gro żeń oraz błęd ne spo so by or ga ni za cji sta no wi ska pra cy
mo gą do pro wa dzić do tzw. prze cią że nia psy chi ki – czy li nad mier -
nej ak tyw no ści ca łej psy chi ki lub pew nych jej funk cji. Prze cią że nie
psy chi ki mo że skut ko wać bra kiem mo żli wo ści sku pie nia uwa gi
na ko lej nych czyn no ściach i za da niach, co sta no wi du że za gro że -
nie wy pad ko we.
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Z ko lei nie do cią że nie psy chi ki – bę dą ce efek tem błę dów er go no -
micz nych – to ogra ni cze nie pra cy czło wie ka zwią za ne naj czę ściej
z pro ce sem au to ma ty zo wa nia ma szyn, urzą dzeń, czy pro ce sów tech -
no lo gicz nych, co po wo du je osła bie nie ak tyw no ści psy chicz nej
przy rów no cze snej ko niecz no ści czu wa nia.

Po za prze cią że niem lub nie do cią że niem psy chi ki nie ko rzyst nie
wpły wa na pra cow ni ka mo no to nia pra cy – po wo du ją ca wy stę po wa -
nie ob ja wów stre su. Ta ucią żli wość wy ni ka z jed no staj no ści bodź ców,
dzia łań i nie zmien nej sy tu acji pra cy. Aby prze ciw dzia łać mo no to nii
na le ży tak or ga ni zo wać sta no wi sko pra cy i pra cę, aby nie po ja wi ła się
ru ty na, bę dą ca w wie lu sy tu acjach czyn ni kiem od po wie dzial nym
za wy pa dek przy pra cy.
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IV. Czy za gro że nia psy cho spo łecz ne 
są mie rzal ne?

Ró żne me to dy oce ny ry zy ka za wo do we go, wy ni ka ją ce z sa me go
ce lu jej prze pro wa dza nia, za kła da ją ogra ni cze nie go do po zio mu ak -
cep to wal ne go. W tym za kre sie oce na ry zy ka za wo do we go
z uwzględ nie niem czyn ni ków stre so gen nych ni czym nie ró żni się
od in nych wy ko rzy sty wa nych, co ozna cza, że po win na ona zo stać po -
prze dzo na na po cząt ku ana li zą ry zy ka za wo do we go. Na ta ką ana li -
zę skła da się:

1. ze bra nie in for ma cji o czyn ni kach stre so gen nych,
2. iden ty fi ka cji za gro żeń stre so gen nych,
3. osza co wa nia ry zy ka za wo do we go z uwzględ nie niem czyn ni ków

stre so gen nych.
Ko lej nym eta pem jest wy zna cze nie do pusz czal no ści ry zy ka za -

wo do we go. Pod czas, gdy ana li za ry zy ka do ty czą ca czyn ni ków stre -
so gen nych nie bu dzi wąt pli wo ści i z re gu ły nie sta no wi dla ze spo łu
oce nia ją ce go szcze gól ne go pro ble mu, to kwe stia wy zna cze nia do -
pusz czal no ści jest naj trud niej szym ele men tem pro ce su. Pro blem tkwi
głów nie w ste reo ty pie o nie mie rzal no ści stre so gen nych cech pra cy.
Ob li cze nie wskaź ni ków oce ny po zio mu ry zy ka stre su na sta no wi sku
oraz po rów na nie ob li czo nych war to ści ocen z po zio ma mi kry te rial ny -
mi ak cep ta cji ry zy ka stre su pra cy jest jed nak mo żli we. Ist nie ją przy -
naj mniej dwa wa run ki efek tyw no ści po dej mo wa nych w tym za kre sie
dzia łań:

● wy zby cie się prze ko na nia o nie mie rzal nym cha rak te rze stre so rów
w śro do wi sku pra cy,

● wy zna cze nie po zio mu ak cep ta cji mu si być opar te o wnio ski pły -
ną ce z oce ny czyn ni ków stre so gen nych, do ko na nej przy po mo cy na -
rzę dzia psy cho me trycz ne go.
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Przez na rzę dzie psy cho me trycz ne ro zu mie my ta kie, któ re jest
rze tel ne i traf ne tzn. ta kie któ re za pew ni nam wia ry god ność ze bra -
nych in for ma cji. W prak ty ce jest to naj czę ściej an kie ta w for mie pa -
pie ro wej, kom pu te ro wej lub spe cja li stycz ny pro gram kom pu te ro wy.



V. Psy cho me trycz ne me to dy oce ny 
psy cho spo łecz nych za gro żeń w pra cy
Pierw szy etap pro ce su oce ny ry zy ka, czy li ana li za ry zy ka za wo do we -

go, za kła da ze bra nie in for ma cji o czyn ni kach stre so gen nych oraz iden -
ty fi ka cję za gro żeń stre so gen nych, przy za sto so wa niu od po wied nich
form an kie to wa nia pra cow ni ków. Spo sób po zy ska nia in for ma cji o na ra -
że niu na te go ty pu czyn ni ki jest do wol ny – mo żna do te go ce lu wy ko -
rzy stać go to we kwe stio na riu sze i li sty kon tro l ne lub opra co wać wła -
sne. Z punk tu wi dze nia rze tel no ści wy wia du le piej po słu żyć się ta kim
kwe stio na riu szem, któ ry speł nia ce chy psy cho me trycz ne – za rów no
py ta nia, jak i ich wy ni ki od zwier cie dla ją wte dy stan or ga ni za cji oraz pra -
cow ni ków na tle wy ni ków w gru pie (po pu la cji) in nych or ga ni za cji i pra -
cow ni ków. Kwe stio na riusz ta ki jest więc stan da ry zo wa ny.

Przy pró bie sa mo dziel ne go skon stru owa nia na rzę dzia, kie dy ze -
spół chce do ko nać oce ny ry zy ka za wo do we go uwzględ nia ją cej cha -
rak te ry stycz ne czyn ni ki wy stę pu ją ce w za kła dzie pra cy, na le ży pa -
mię tać o kil ku wa żnych za sa dach:

● na rzę dzie nie mo że być spe cy ficz ne, co ozna cza, że po wi nien je
ce cho wać pe wien po ziom ogól no ści – ta ka ce cha po wo du je, że
przy utwo rze niu no we go sta no wi ska pra cy nie bę dzie my mu sie li do -
ko ny wać istot nych zmian w kwe stio na riu szu,

● for ma na rzę dzia mu si być zro zu mia ła i ak cep to wa na przez pra -
cow ni ków,

● na rzę dzie mu si być funk cjo nal ne (pro ste i sku tecz ne),
● na rzę dzie nie mo że wy ma gać wie dzy eks perc kiej – po win no

umo żli wiać re ali za cję pro ce dur przez pra co daw cę lub ze spół pra cow -
ni ków fir my, słu żby BHP – to pra cow ni cy naj le piej zna ją ce chy swo je -
go śro do wi ska pra cy.

Do naj czę ściej sto so wa nych na rzę dzi mo ni to ro wa nia oraz oce ny
czyn ni ków stre so gen nych w or ga ni za cjach na le żą:

● li sty kon tro l ne (skła da ją ce się z py tań za mknię tych wy ma ga ją -
cych od po wie dzi TAK lub NIE),

● kwe stio na riu sze an kie to we, opra co wa ne i sto so wa ne przez
ośrod ki na uko we, np. OSI, JCQ, OSQ; kwe stio na riusz NIOSH,
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● ana li zy da nych, np.: pro duk tyw no ści, ucią żli wo ści śro do wi ska,
cho rób i wy pad ków, ab sen cji, fluk tu acji i wie lu in nych.

Uży tecz ność list kon tro l nych na eta pie ana li zy da nych zo sta ła po -
twier dzo na – jest to sku tecz ne na rzę dzie słu żą ce ze bra niu pod sta wo -
wych in for ma cji o cha rak te rze ilo ścio wym, czy li na ra że niu kon kret nej
licz by pra cow ni ków na czyn ni ki stre so gen ne. 

Z ko lei zbyt ob szer na ana li za da nych obiek tyw nych, np.: po zio mu
ab sen cji, mo że być ma ło sku tecz na na eta pie ana li zy czyn ni ków stre -
so gen nych. Da ne te go ty pu wska zu ją bo wiem na skut ki, a nie
na przy czy ny stre su.

Ze bra nie za tem in for ma cji o czyn ni kach stre so gen nych – czy li wła -
ści wa ana li za ry zy ka na sta no wi skach pra cy – mo że być do ko na na
za spra wą wy bo ru przez an kie to wa nych ze stwo rzo nej li sty kon tro l nej
czyn ni ków obec nych i od czu wa nych na ich sta no wi skach pra cy.
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Przy kład badania ankietowego

1. Py ta nie za mknię te:
Czy na Two im sta no wi sku pra cy wy stę pu je na rzu co ne przez

ma szy nę lub oso by tem po pra cy? 
� Tak     � Nie
2. Py ta nie z uży ciem tzw. ka fe te ryj ne go sys te mu od po wie dzi:
Ja kie z po da nych czyn ni ków stre so gen nych ob ser wu jesz/od -

czu wasz na zaj mo wa nym sta no wi sku pra cy? 
� pra ca pod pre sją cza su
� na rzu co ne tem po pra cy
� czę ste kon tak ty z klien ta mi 
� od po wie dzial ność ma te rial na, itp.
3. Py ta nie z uży ciem cza su eks po zy cji/na tę że nia czyn ni ka stre -

so gen ne go:
Czy na rzu co ne tem po pra cy na Two im sta no wi sku pra cy wy -

stę pu je:
� co dzien nie    
� okre so wo (np.: raz w mie sią cu, raz w ty go dniu)
� rzad ko     



Po zy ska nie opi nii tech ni ką an kie ty po win no być mo żli wie krót kie
i za sad ne w sto sun ku do in nych me tod. W an kie cie mo żna za sto so -
wać py ta nia za mknię te, na to miast od po wie dzi mo gą być udzie la ne
w tzw. sys te mie ka fe te ryj nym, umo żli wia ją cym wy bór jed nej lub kil ku
pro po zy cji. Po nad to już na eta pie ana li zy ry zy ka mo że my ująć na tę -
że nie/czas eks po zy cji na czyn ni ki stre so gen ne.

Stwo rzo na sa mo dziel nie li sta kon tro l na po win na opie rać się
na zba da nych już źró dłach stre su i za wie rać py ta nia do ty czą ce obec -
no ści lub bra ku czyn ni ków stre so gen nych. Czyn ni ki, któ re mo gą zo -
stać pod da ne ana li zie i sta no wić póź niej ele ment oce ny ry zy ka to:

1. prze cią że nie ilo ścio we pra cą na da nym sta no wi sku: np.:
znacz ny wy si łek fi zycz ny w pra cy, za ska ki wa nie za da nia mi, na rzu co -
ne przez ma szy nę lub oso by tem po pra cy, pra ca w po śpie chu, pra ca
pod pre sją cza su, na głe i znacz ne ilo ści pra cy do wy ko na nia – tzw.
„zry wy w pra cy”, cią głe zmia ny w pra cy, zbyt du żo pra cy do wy ko na -
nia – za bie ra nie pra cy do do mu, cią gła pra ca w nad go dzi nach, brak
za stęp stwa w ra zie po trze by,

2. prze cią że nie ja ko ścio we pra cą na da nym sta no wi sku: np.:
ko niecz ność za cho wa nia czuj no ści przez ca ły czas pra cy, wy ko ny wa -
nie za dań trud nych i skom pli ko wa nych, od po wie dzial ność za pra cow -
ni ków, od po wie dzial ność ma te rial na,

3. nie do cią że nie ja ko ścio we pra cą na da nym sta no wi sku: np.:
wy ko ny wa nie pro stych, po wta rzal nych, mo no ton nych czyn no ści; pra -
ca wy so ce zauto ma ty zo wa na, pra ca po ni żej mo żli wo ści,

4. ogra ni czo ny za kres kon tro li nad pra cą na da nym sta no wi sku:
np.: sztyw ne, nie zmien ne go dzi ny lub czas pra cy; nie mo żność prze -
rwa nia pra cy w ra zie po trze by, nie mo żność de cy do wa nia o spo so bie
wy ko na nia za da nia, pra ca pod pre sją in nych osób, cią głe zmia ny wa -
run ków, spo so bu, or ga ni za cji, miej sca pra cy; brak wie dzy nt. ce lu pra -
cy, brak in for ma cji nt. efek tów pra cy, 

5. nie ja sność peł nio nej ro li za wo do wej: np.: brak wie dzy na te -
mat przy dzie lo nych obo wiąz ków, nie zna ny za kres od po wie dzial no ści,
brak wie dzy nt. spo so bu wy ko ny wa nia pra cy (brak szko leń wstęp -
nych, wpro wa dze nia w obo wiąz ki),

6. kon flikt ro li za wo do wej: np.: nie spój ne, sprzecz ne, zmien ne
wy ma ga nia prze ło żo nych; wza jem nie sprzecz ne ocze ki wa nia ze stro -
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ny ró żnych osób: prze ło żo nych, klien tów, współ pra cow ni ków; kon tak -
ty z „nie za do wo lo ny mi” klien ta mi; ko niecz ność ko ope ra cji z wie lo ma
pod mio ta mi; wpływ pra cy na ży cie ro dzin ne – pra ca w nad go dzi nach,
czę ste lub dłu gie wy jaz dy słu żbo we, nie mo żność spra wo wa nia opie -
ki nad dziec kiem, cią gła dys po zy cyj ność; ni ski pre stiż spo łecz ny pra -
cy lub za wo du; brak mo żli wo ści awan su, roz wo ju, pod wy żki,

7. brak wspar cia: np.: sys tem mo ty wa cyj ny fir my zo rien to wa ny
na ry wa li za cję mię dzy pra cow ni ka mi, kon flik ty mię dzy współ pra cow -
ni ka mi, brak in for ma cji po trzeb nych do wy ko na nia pra cy, brak środ -
ków, wy po sa że nia, urzą dzeń lub ma te ria łów po trzeb nych do pra cy;
brak wie dzy o pla no wa nych lub trwa ją cych zmia nach w przed się bior -
stwie lub w spo so bie wy ko ny wa nia pra cy; osa mot nie nie pra cow ni ka,
np. ze wzglę du na ro dzaj obo wiąz ków; po moc nie wy star cza ją ca lub
nad cho dzą ca zbyt póź no, utrud nio ny w ra zie po trze by kon takt z prze -
ło żo nym lub współ pra cow ni ka mi; uzna nio we trak to wa nie i oce nia nie,
dys kry mi na cja ze wzglę du na płeć, wiek, nie peł no spraw ność, ra sę,
re li gię, na ro do wość, prze ko na nia po li tycz ne, przy na le żność związ ko -
wą, po cho dze nie et nicz ne, wy zna nie, orien ta cję sek su al ną; za trud -
nie nie na czas okre ślo ny lub nie okre ślo ny lub w peł nym al bo w nie -
peł nym wy mia rze cza su pra cy; prze moc fi zycz na ze stro ny współ pra -
cow ni ków lub prze ło żo nych.

Nie na le ży ta kże za po mi nać o gru pie stre so rów fi zycz nych, ta kich jak:
ha łas, tem pe ra tu ra, itp. Za kła da się jed nak, że te go ty pu czyn ni ki są oce -
nia ne z aspek cie in ne go ty pu szko dli wo ści i jej skut ków dla zdro wia. 

Wa żne, aby li sta kon tro l na za pew nia ła ano ni mo wość i do ty czy ła
sta no wi ska pra cy lub gru py sta no wisk, a nie kon kret nych pra cow ni -
ków. Na pod sta wie ze bra nych in for ma cji mo żna usta lić ce chy zna czą -
ce (istot ne sta ty stycz nie) i nie wa żne (nie istot ne sta ty stycz nie). Do pie -
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Uwaga Je że li za ło ży my, że sta ty stycz nie istot ne jest wy stę po -
wa nie da ne go czyn ni ka stre so gen ne go na po zio mie np.: 30%
w gru pie wszyst kich sta no wisk pra cy, mo że my uznać, że bę dzie
on pod le gał sza co wa niu w eta pie oce ny ry zy ka za wo do we go. In -
nych czyn ni ków, któ rych an kie to wa ni pra cow ni cy nie uzna li
za stre so gen ne, nie bę dzie my uwzględ niać w dal szej oce nie.



ro po ze bra niu in for ma cji, ze spół po wi nien przy stą pić do wła ści wej
oce ny ry zy ka za wo do we go.

Li sta kon tro l na mo że mieć rów nież cha rak ter ob ja wo wy, czy li wska -
zy wać na od czu wa ne przez pra cow ni ka skut ki stre su. Ta kie na rzę -
dzie po le ca ne jest na eta pie usta la nia dzia łań ko ry gu ją cych lub za po -
bie gaw czych w trak cie okre so we go prze pro wa dza nia oce ny ry zy ka.

Je że li ze spół do ko nu ją cy ana li zy ry zy ka ko rzy sta z go to wych wzo -
rów list kon tro l nych wska zu ją cych na wy stę po wa nie czyn ni ków stre -
so gen nych, po wi nien ta kże za dbać o po gru po wa nie uzy ska nych wy -
ni ków wzglę dem sta no wisk pra cy. Kry te ria po dzia łu sta no wisk nie
ma ją tu spe cjal nie zna cze nia i za le żą wy łącz nie od wy bra nej me to dy
po stę po wa nia oraz de cy zji ze spo łu do ko nu ją ce go ana li zy. O wie le
wa żniej sze jest okre śle nie kry te riów oce ny ry zy ka.
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VI. Oce na ry zy ka za wo do we go 
– czyn ni ki psy cho spo łecz ne

Po ze bra niu np.: za po mo cą ob ser wa cji lub li sty kon tro l nej in for ma cji
na te mat obec no ści czyn ni ków stre so gen nych, ze spół oce nia ją cy po wi -
nien przy stą pić do oce ny ry zy ka za wo do we go. Przed do ko na niem
oce ny war to jed nak wy ko rzy stać in for ma cje za war te w Mię dzy na ro do -
wej Kar cie Cha rak te ry sty ki Za gro żeń Za wo do wych opra co wa nej dla
da ne go za wo du. Kar ta w ru bry ce: czyn ni ki er go no micz ne, psy cho spo -
łecz ne i zwią za ne z or ga ni za cją pra cy, uwzględ nia dla okre ślo ne go za -
wo du czyn ni ki śro do wi ska pra cy oraz ich mo żli we skut ki dla zdro wia.
Po nad to w Kar cie znaj du ją się in for ma cje opi so we do ty czą ce eks po zy -
cji na dzia ła nie m.in. czyn ni ków stre so gen nych. 

Pie lę gniar ka jest pra cow ni kiem ochro ny zdro wia, po sia da ją cym wy -
ma ga ne kwa li fi ka cje po twier dzo ne od po wied ni mi do ku men ta mi, któ -
rej pra ca po le ga na wy ko ny wa niu świad czeń zdro wot nych, a w szcze -
gól no ści świad czeń pie lę gna cyj nych, za po bie gaw czych, dia gno stycz -
nych, lecz ni czych, re ha bi li ta cyj nych oraz edu ka cji zdro wot nej w wy -
mie nio nych, re ali zo wa nych za kre sach świad czeń.

Pie lę gniar ki na ra żo ne są na stres i wy stą pie nie tzw. ze spo łu wy pa -
le nia za wo do we go w wy ni ku pra cy zmia no wej, noc nej, du żej od po -
wie dzial no ści za wo do wej oraz in nych psy cho lo gicz nych i or ga ni za cyj -
nych czyn ni ków. Kon takt z cię żko po szko do wa ny mi pa cjen ta mi, licz -
ny mi ofia ra mi, jak rów nież z agre sją ze stro ny pa cjen tów – mo żli wość
po wsta nia ze spo łu stre su po ura zo we go; pra ca w na głych wa run -
kach za gro że nia ży cia pa cjen ta – mo żli wość stre su psy chicz ne go
po tę go wa na czę sto tli wo ścią na ra że nia na po dob ne sy tu acje.

Ma ga zy nier jest pra cow ni kiem ma ga zy nu i wy ko nu je wszyst kie
czyn no ści zwią za ne z je go dzia łal no ścią, tj. przyj mu je, prze cho wu je
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Przy kład 1: Wy bra ne in for ma cje z Kar ty Cha rak te ry sty ki 
Za gro żeń Za wo do wych na sta no wi sku pie lę gniar ki:

Przy kład 2: Wy bra ne in for ma cje z Kar ty Cha rak te ry sty ki 
Za gro żeń Za wo do wych na sta no wi sku ma ga zy nie ra:



i wy da je przed mio ty, ma te ria ły i su row ce. Dys kom fort ze wzglę du
na nie przy jem ne za pa chy, do kucz li wy ha łas, złe oświe tle nie, mo no to -
nię pra cy – mo żli wość stre su psy chicz ne go. Od po wie dzial ność fi -
nan so wa za bez pie czeń stwo ma ga zy no wa nych to wa rów i ma te ria łów
– mo żli wość stre su psy chicz ne go.

Pie karz to pra cow nik wy twa rza ją cy ró żne go ro dza ju pie czy wo. Pie -
ka rze pra cu ją w go rą cym mi kro kli ma cie, cza sa mi no cą lub w in nych
nie re gu lar nych go dzi nach pra cy, co mo że po wo do wać zmę cze nie,
wy czer pa nie i in ne nie ko rzyst ne skut ki dla zdro wia. Pra ca noc na
– mo żli wość stre su psy chicz ne go, za bu rzeń ryt mu bio lo gicz ne go
i ob ni żo nej zdol no ści do pra cy fi zycz nej.

Tak więc kar ty te wpro wa dza ją do nie daw na jesz cze nie znaną ka -
te go rię czyn ni ków stre so gen nych po wią za nych ze skut ka mi zdro wot -
ny mi np.: wy stą pie niem stre su po ura zo we go. Z punk tu wi dze nia prze -
pro wa dze nia oce ny ry zy ka za wo do we go są to in for ma cje bar dzo
istot ne. Po nad to kar ty za wie ra ją in for ma cję o za le ca nych dzia ła -
niach pro fi lak tycz nych, któ re mo żna wy ko rzy stać na eta pie usta la -
nia dzia łań ko ry gu ją cych ry zy ko za wo do we.

1. Sza co wa nie po zio mu ry zy ka stre su

Etap sza co wa nia po zio mu ry zy ka stre su okre śla praw do po do -
bień stwo wy stą pie nia nie po żą da nych na stępstw dzia ła nia czyn -
ni ków stre so gen nych. Sto so wa ne me to dy nie bę dą tu od bie gać
od po wszech nie wy ko rzy sty wa nych w oce nie ry zy ka – efek tem bę -
dzie trój stop nio wy po dział praw do po do bień stwa oraz cię żko ści na -
stępstw i kry te ria do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go.

Jed ną z naj po pu lar niej szych me tod oce ny ry zy ka za wo do we go jest
me to da Risk Sco re. To me to da ja ko ścio wa i wskaź ni ko wa, w któ rej ry -
zy ko sza co wa ne jest od dziel nie dla ka żde go zi den ty fi ko wa ne go za gro -
że nia. Po ziom ry zy ka ozna cza ny jest przez ilo czyn wag przy po rząd ko -
wa nych po ten cjal nym skut kom zda rze nia, eks po zy cji na za gro że nie
i praw do po do bień stwu za ist nie nia okre ślo ne go zda rze nia. Jed nak stan -
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Przy kład 3: Wy bra ne in for ma cje z Kar ty Cha rak te ry sty ki 
Za gro żeń Za wo do wych na sta no wi sku pie ka rza:



dar do we wy ko rzy sta nie me to dy Risk Sco re do oce ny ry zy ka wy ni ka ją -
ce go z na ra że nia na stre so ry za wo do we jest znacz nie utrud nio ne, po -
nie waż stres jest dy na micz nym, wie lo wy mia ro wym sta nem i pro ce sem.

2. Ogra ni cze nia w sza co wa niu po zio mu ry zy ka stre su

W isto cie pró ba po trak to wa nia stre so rów ja ko za gro że nia oraz oce -
na ry zy ka przy po mo cy me to dy Risc Sco re czę sto pro wa dzą do wie -
lu trud no ści i wy ni ka ją cych z przy ję te go al go ryt mu błę dów.

Przy kład: W wie lu przy pad kach eks po zy cja na sy tu acje mo gą ce
wy wo łać stres jest czę sta, co dzien na, co ozna cza, że war tość eks po -
zy cji jest re la tyw nie wy so ka. We źmy pod uwa gę sta no wi sko przed sta -
wi cie la han dlo we go z wy so ki mi wy ni ka mi w za kre sie na stę pu ją cych
czyn ni ków stre so gen nych: po śpiech, kon tak ty z in ny mi ludź mi, pra ca
w nad go dzi nach, itp. Po ziom praw do po do bień stwa wy stą pie nia stre -
su jest wy so ki, a więc na le ży mu przy pi sać wy so ką wa gę. Za sto so wa -
nie za sa dy, że przy sza co wa niu ry zy ka bie rze się pod uwa gę mak sy -
mal ne mo żli we skut ki (czy li znany w tym przy pad ku zna czny uszczer -
bek na zdro wiu), na ka zu je pa ra me tro wi praw do po do bień stwa przy pi -
sać wy so ką war tość. Ta ki al go rytm po wo du je, że ry zy ko sza co wa ne
wy no si kil ka set punk tów, co na ka zu je „wstrzy ma nie pra cy”. Nie wąt pli -
wie ta kie po trak to wa nie na ra że nia na opi sa ne stre so ry pro wa dzi
do wy ol brzy mie nia po zio mu ry zy ka. 

Naj ła twiej więc, wo bec po ka za nych na przy kła dzie trud no ści, zde -
fi nio wać za gro że nia wy stę pu ją ce na sku tek dzia ła nia czyn ni ków stre -
so gen nych w po dzia le na trzy gru py:

prze cią że nie okre so we - po wo du ją ce względ nie lek kie do le gli wo -
ści so ma tycz ne lub za bu rze nia sta nu emo cjo nal ne go i psy chicz ne go,
któ rych skut kiem jest krót ko trwa ła ab sen cja w pra cy,

prze cią że nie chro nicz ne - po wo du ją ce ry zy ko po wsta nia po wa -
żnej cho ro by so ma tycz nej (np. cho ro ba wrzo do wa, nad ci śnie nie tęt -
ni cze, cho ro ba wień co wa) lub za bu rzeń sta nu psy chicz ne go (de pre -
sja, ner wi ca), skut ku ją ce jed no ra zo wą al bo po wta rzal ną ab sen cją,

skraj ne prze cią że nie or ga ni zmu - po wo du ją ce ry zy ko wy stą pie -
nia cho ro by za gra ża ją cej ży ciu (np. udar mó zgu, za wał ser ca, na głe
za trzy ma nie krą że nia) skut ku ją ce śmier cią lub cię żkim ura zem.
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Szcze gól nie ostat nia gru pa za gro żeń znaj du je opar cie w orzecz nic -
twie są do wym, wska zu ją cym na czyn ni ki stre so gen ne, ja ko przy czy -
nę wy pad ku przy pra cy.

Pra wi dło we osza co wa nie po zio mu ry zy ka wy ni ka ją ce go ze wska -
za nych za gro żeń wy ma ga szcze gó ło wej ana li zy czyn ni ków, któ re zo -
sta ły wy mie nio ne wcze śniej.

Po moc nym roz wią za niem w za kre sie sza co wa nia ry zy ka za wo do we -
go z uwzględ nie niem czyn ni ków stre so gen nych jest sko rzy sta nie ze
wzo ru, któ ry za wie ra na stę pu ją ce ele men ty: wskaź nik praw do po dob -
nych przy czyn ry zy ka stre su (PPrz), wskaź nik praw do po dob nych skut -
ków ry zy ka stre su (PSrz) oraz – w za le żno ści od po trze by uwzględ nie -
nia tej zmien nej – wskaź nik eks po zy cji na stre so ry na da nym sta no wi -
sku li czo ny je go cza sem (Es). Ilo czyn tych wszyst kich ele men tów two -
rzy wskaź nik ry zy ka stre su na sta no wi sku pra cy (RZ).

3. Oce na ry zy ka za wo do we go – me to dy i al go rytm

Przyczynami za gro że nia za wo do we go po wo du ją cy mi ry zy ko wy -
stą pie nia stre su są:

● sta no wi sko pra cy ( przy go to wa ne wbrew za sa dom er go no mii),
● for ma pra cy, 
● treść pra cy. 
Stre so gen ne ce chy pra cy (wy mie nio ne w czę ści IV.) do ty czą fi zycz -

ne go i psy cho spo łecz ne go śro do wi ska pra cy – i ta kie mo gą zo stać
uzna ne za mie rzal ne przy wy ko rzy sta niu od po wied nie go na rzę dzia. 

Sku tecz nym spo so bem po mia ru jest wy ko rzy sta nie go to wych kwe -
stio na riu szy do oce ny ry zy ka stre su na sta no wi sku pra cy. Naj czę ściej
sto su je się:

● kwe stio na riusz PWP (Psy cho spo łecz ne Wa run ki Pra cy) opra co -
wa ny w Pra cow ni Psy cho lo gii CIOP – PIB,

● Kwe stio na riusz do Oce ny Stre so gen no ści Cech Pra cy (w za kre -
sie oce ny su biek tyw nej i obiek tyw nej),

● kwe stio na riusz Oce ny Ry zy ka Stre su Za wo do we go AK Za kła du
Er go no mii i Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem Po li tech ni ki Ślą skiej opar -
ty na PWP oraz me to dzie gru po we go son da żu opi nii eks per tów BHP
(MSHA – ME RIT),
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Ta ostat nia me to da ba zu je na al go ryt mie, któ ry łą czy wska za ne
przez pra cow ni ka ucią żli wo ści zwią za ne z wy ko ny wa niem pra cy ze
skut ka mi stre su.

Pe łen prze bieg oce ny ry zy ka za wo do we go opar ty na funk cjo nu ją -
cych już mo de lach, wzbo ga co ny o po stę po wa nie uwzględ nia ją ce
czyn ni ki stre so gen ne mo że wy glą dać w na stę pu ją cy spo sób:

Na pod sta wie: Ba da nia nad stre sem zwią za nym z pra cą. Ra port.,
Eu ro pej ska Agen cja Zdro wia i Bez pie czeń stwa w Pra cy 2006, s. 108.
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VII. Do pusz czal ność ry zy ka 

za wo do we go
Ogól ne za sa dy wy zna cza nia do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go

opie ra ją się na związ ku z je go wcze śniej szym osza co wa niem. Je że li
uzna my za tem, że te sa me za sa dy bę dzie my sto so wać w usta la niu
do pusz czal no ści ry zy ka stre su, za le żność ta bę dzie wy glą dać na stę -
pu ją co:

Innym sposobem obrazowania dopuszczalności ryzyka może być
zastosowanie skali akceptacji ryzyka stresu w pracy. W przypadku
ryzyka psychospołecznego jest ona bardziej miarodajna.

Wyniki badań w różnych grupach zawodowych potwierdzają, że
ryzyko wystąpienie stresu na stanowisku pracy mieści się najczęściej
w przedziale akceptowalnym; znacznie rzadziej w warunkowym.
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Uwaga:
Sza co wa nie ry zy ka w za kre sie czyn ni ków stre so gen nych nie

mo że mieć cha rak te ru ku mu la tyw ne go wy łącz nie dla gru py za gro -
żeń psy cho spo łecz nych. Oce na czyn ni ków stre so gen nych, to je -
den z wie lu aspek tów ca ło ścio wej oce ny ry zy ka za wo do we go.
Po uzy ska niu wy ni ków w tej ka te go rii za gro żeń i po osza co wa niu
po zio mu ry zy ka mu si my do ko nać pod su mo wa nia wy ni ków dla
wszyst kich po zo sta łych ka te go rii za gro żeń. Ozna cza to, że je że li
czyn nik stre so gen ny (np.: po śpiech) osią gnął na sta no wi sku pra cy
po ziom wy so ki, to na le ży wdro żyć od po wied nie dzia ła nia pro fi lak -
tycz ne. Ry zy ko na sta no wi sku pra cy osią gnie jed nak po ziom ak -
cep to wal ny, po nie waż in na gru pa za gro żeń osią gnę ła ak cep to wal -
ne wy ni ki. Ca ło ścio we ry zy ko jest więc śred nią wy ni ków w ko lej -
no oce nia nych ka te go riach.
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VIII. Pro fi lak ty ka
W wie lu ba da niach nad czyn ni ka mi stre so gen ny mi iden ty fi ku je się je -

dy nie za gro że nia lub ich skut ki, na to miast przed mio tem oce ny ry zy ka
za wo do we go po win no być usta le nie związ ku mię dzy za gro że niem i je -
go skut ka mi dla zdro wia. Więk szość pro ce dur zwią za nych z za rzą dza -
niem stre sem jest skie ro wa na na jed nost kę, a nie na or ga ni za cję, czy li
ma cha rak ter in ter wen cyj ny. Ele men tem sku tecz nej oce ny ry zy ka za wo -
do we go jest ta kże pod ję cie od po wied nich dzia łań pro fi lak tycz nych.

Przy kład: Mon ter sie ci ener ge tycz nych pra cu ją cy na wy so ko ści
osią gnął wy so kie wy ni ki w za kre sie na stę pu ją cych czyn ni ków stre so -
gen nych: ko niecz ność za cho wa nia cią głej czuj no ści i uwa gi na sta no -
wi sku pra cy, po śpiech, na rzu co ne tem po pra cy. Je że li ry zy ko osią -
gnę ło w tym za kre sie po ziom wa run ko wy to po mi mo ak cep to wal no ści
ca ło ścio we go ry zy ka na le ży pod jąć od po wied nie dzia ła nia. Po nie waż
pra ca wy ko ny wa na jest przez dwie oso by – na le ży rów no mier nie do -
cią żyć ka żde go pra cow ni ka; prze szko lić pra cow ni ków z au to ase ku ra -
cji; wy po sa żyć w do dat ko we środ ki ochro ny in dy wi du al nej; wpro wa -
dzić zwięk szo ne prze rwy w pra cy w ra zie po trze by, itp. Ist nie je wte dy
szan sa, że pod czas po wtór nie do ko na nej oce ny ry zy ka, na ra że nie
na te czyn ni ki, osią gnie ni ższą war tość.

Je że li cho dzi o roz wią za nie sys te mo we, co raz czę ściej mó wi się
o wy pra co wa niu ta kie go po dej ścia do prze pro wa dza nia oce ny ry zy ka,
na pod sta wie któ re go mo żna pla no wać in ter wen cję, czy li ta kiej stra -
te gii, któ ra „za da je py ta nie” przed po da niem od po wie dzi. Ta ki spo sób
za pro po no wa no na po zio mie le gi sla cyj nym UE do ce lów za rzą dza nia
za gro że nia mi fi zycz ny mi (np. dy rek ty wa Ra dy Wspól not Eu ro pej -
skich 89/391/EWG).

Po stu lo wa ny w ra mach przy ję tej stra te gii pro ces za rzą dza nia stre -
sem, w po wią za niu z oce ną ry zy ka za wo do we go, po wi nien uwzględ -
niać na stę pu ją ce eta py:

1. iden ty fi ka cję za gro żeń psy cho spo łecz nych,
2. oce nę ry zy ka zwią za ne go z ty mi za gro że nia mi,
3. wdro że nie od po wied nich stra te gii kon tro l nych,
4. mo ni to ro wa nie sku tecz no ści stra te gii kon tro l nych,
5. po now ną oce nę ry zy ka,
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6. prze gląd po trzeb in for ma cyj nych oraz szko le nio wych pra cow ni -
ków na ra żo nych na dzia ła nie czyn ni ków stre so gen nych.

Wy tycz ne Ko mi sji Eu ro pej skiej wy raź nie wspie ra ją kon cep cję cy klu
kon tro l ne go, ja ko wła ści we go po dej ścia do de fi nio wa nia oce ny ry zy -
ka, za kła da jąc: sys te ma tycz ne ba da nie wszyst kich aspek tów pra cy
pod ję te w ce lu zi den ty fi ko wa nia wszyst kich czyn ni ków szko dli wych,
bez wzglę du na to, czy za gro że nie mo żna wy eli mi no wać; je śli nie mo -
żna, okre śle nie, ja kie środ ki za po bie gaw cze lub ochron ne zo sta ły lub
po win ny być pod ję te w ce lu kon tro li ry zy ka.

Nie jest jed nak oczy wi ste, że z po dob ną pew no ścią, co do za gro -
żeń fi zycz nych, mo żna od nieść się do za gro żeń psy cho spo łecz nych.
Je że li bo wiem ka żda ce cha i treść pra cy mo że sta no wić po ten cjal ne
za gro że nie psy cho spo łecz ne, to je go de fi ni cja sta je się bez u ży tecz -
na. Aby za tem nie wpaść w pu łap kę z jed nej stro ny nie świa do me go
po mi nię cia mie rzal nych cech stre so gen nych na sta no wi sku pra cy,
a z dru giej stro ny zbyt sze ro kie go usta le nia li sty za gro żeń, iden ty fi ka -
cja po win na być opar ta na za ło że niach przy czy no wo – skut ko wych. 

Na po zio mie or ga ni za cyj nym pro gra my ogra ni cze nia czyn ni ków
stre so gen nych po win ny obej mo wać dwa głów ne ro dza je dzia łań:

● ogra ni cze nie obiek tyw nych stre so rów sy tu acyj nych po przez po -
dej mo wa nie sys te mo wych zmian or ga ni za cyj nych,
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Wa żne!
Nie któ re aspek ty pra cy mo gą, ale nie mu szą sta no wić za gro że -

nia. Je że li ja ko za gro że nie psy cho spo łecz ne uzna my: brak wie dzy
pra cow ni ka nt. efek tów wła snej pra cy – to ta ki czyn nik mo że być,
zgod nie z de fi ni cją za gro że nia psy cho spo łecz ne go, przy czy ną po -
gor sze nia zdro wia psy cho fi zycz ne go pra cow ni ka. W pew nych jed -
nak wa run kach nie mu si on mieć cha rak te ru ne ga tyw ne go, co
ozna cza, że je go obec ność bę dzie mia ła przy naj mniej cha rak ter
neu tral ny. W przy pad ku ka te go rii za gro żeń fi zycz nych ist nie je gru -
pa czyn ni ków, któ rych obec ność nie ty le ma cha rak ter neu tral ny, co
bez względ nie szko dli wy (np.: obec ność azbe stu). W przy pad ku za -
gro żeń psy cho spo łecz nych usta le nie kry te rium szko dli wo ści jest
trud ne, co nie ozna cza, że nie mo żli we. 



● zwięk sze nie od por no ści pra cow ni ków na stres – przede wszyst -
kim w za kre sie su biek tyw nej oce ny stre so rów.

Z ko lei spo so by ogra ni cze nia czyn ni ków stre so gen nych to głów nie:
● pro jek to wa nie sta no wisk oraz me tod pra cy do sto so wa nych

do mo żli wo ści pra cow ni ka,
● po pra wa wa run ków i tre ści wy ko ny wa nej pra cy (np.: zmniej sze nie

tem pa pra cy, ogra ni cze nie mo no to nii),
● zwięk sze nie uczest nic twa pra cow ni ków w kształ to wa niu wa run -

ków pra cy,
● in for mo wa nie pra cow ni ków o ce lu i wy ni kach je go pra cy oraz

o psy cho spo łecz nym ry zy ku za wo do wym wy stę pu ją cym na zaj mo wa -
nym sta no wi sku pra cy. 
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IX. Podsumowanie
Przed sta wio ne wska zów ki do oce ny ry zy ka psy cho spo łecz ne go

pre zen tu ją uży tecz ną stra te gię oce ny za gro żeń psy cho spo łecz nych
w pra cy i ich eli mi na cji. Na le ży jed nak pa mię tać o pew nych kry te -
riach, któ re jesz cze przed włą cze niem czyn ni ków stre so gen nych
w oce nę ry zy ka za wo do we go, na le ży uwzględ nić. Na le żą do nich:

(a) usta le nie de fi ni cji za gro że nia ry zy kiem stre su, 
(b) iden ty fi ka cja od po wied nich wskaź ni ków szko dy, któ re mo żna

w spo sób wia ry god ny mo ni to ro wać, 
(c) za do wa la ją ce do wo dy związ ku przy czy no we go mię dzy za gro -

że niem, a szko dą,
(d) od po wied ni po miar śro do wi ska pra cy.
Za rzą dza nie ry zy kiem, ro zu mia ne ja ko peł ny pro ces oce ny ry zy ka

za wo do we go z uwzględ nie niem czyn ni ków psy cho spo łecz nych
o cha rak te rze stre so gen nym po win no być po wią za ne z sys te ma mi
za rzą dza nia stre sem, wpro wa dzo ny mi w da nej or ga ni za cji. Sys te mo -
we i sta le mo ni to ro wa ne ogra ni cza nie ne ga tyw nych skut ków stre su,
iden ty fi ka cja i eli mi na cja za gro żeń oraz szko le nia o cha rak te rze pre -
wen cyj nym i in ter wen cyj nym dla pra cow ni ków, mo gą być po moc ne
na eta pie ewa lu acji wy ko na nej oce ny ry zy ka za wo do we go. 

źró dło: Ba da nia nad stre sem zwią za nym z pra cą. Ra port. Eu ro pej -
ska Agen cja Zdro wia i Bez pie czeń stwa w Pra cy 2006, s. 106.

28

Ocena ryzyka
(w tym audyt) Translacja Ograniczanie

ryzyka

EWALUACJA

Informacje
zwrotne

Nauka i szkolenie



Sta łe mo ni to ro wa nie i po pra wa psy cho spo łecz nych cech śro do wi -
ska pra cy są ko niecz ne w ce lu stwo rze nia miejsc pra cy wy so kiej ja -
ko ści i utrzy ma nia do bre go sta nu zdro wia pra cow ni ków. 

Oce na ry zy ka psy cho spo łecz ne go mu si być więc pod da wa na prze -
glą do wi:

● za wsze w przy pad ku istot nych zmian w spo so bie pla no wa nia i or -
ga ni za cji pra cy oraz za rzą dza nia nią, 

● gdy ist nie ją ce środ ki za po bie gaw cze są nie wy star cza ją ce lub gdy
nie są już wła ści we,

● okre so wo w ce lu za pew nie nia, że usta le nia za war te w oce nie ry -
zy ka są na dal ak tu al ne. 

Na koń cu trze ba pod kre ślić, że stres zwią za ny z pra cą jest jed nym
z naj więk szych wy zwań w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
w Eu ro pie. Ist nie je bo wiem praw do po do bień stwo, że wzro śnie licz ba
osób cier pią cych z po wo du scho rzeń zwią za nych z tym zja wi skiem,
któ re po ja wia ją się lub na si la ją w wy ni ku pra cy za wo do wej. Stres już
te raz zaj mu je dru gie miej sce wśród naj czę ściej zgła sza nych pro ble -
mów zdro wot nych wynikłych z powodu wykonywanej pracy. Do brze
za pla no wa na i prze pro wa dzo na oce na ry zy ka za wo do we go zwią za -
ne go z czyn ni ka mi psy cho spo łecz ny mi jest naj lep szym spo so bem
pre wen cji nie po żą da nych skut ków zdro wot nych. Za sto so wa nie omó -
wio nych wska zó wek po win no znacz nie uła twić pra wi dło wą oce nę wy -
ni ka ją ce go ze stre su ry zy ka za wo do we go – z ko rzy ścią dla pra cow ni -
ków oraz pra co daw ców.
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