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WSTĘP

Zmia ny cy wi li za cyj ne, tech no lo gicz ne i spo łecz ne po wo du ją, że ce le
i za da nia przed się biorstw pod le ga ją nie ustan nym zmia nom. Zmie nia ją
się wy ma ga nia sta wia ne przed się bior com, ka drze kie row ni czej i pra cow -
ni kom. Zmie nia ją się rów nież czyn ni ki ry zy ka za wo do we go bę dą ce za -
gro że niem dla zdro wia i bez pie czeń stwa osób wy ko nu ją cych pra cę.
Obok do brze roz po zna nych za gro żeń po ja wia ją się no we lub do tych -
czas nie do strze ga ne. Do ta kich za li cza się m.in. wy ma ga nia zwią za ne
z pra cą – psy cho spo łecz ne wa run ki pra cy. Za gro że nie po le ga na tym,
że nie ko rzyst ne psy cho spo łecz ne wa run ki pra cy w miej scu pra cy ma ją
cha rak ter chro nicz ny. Z bie giem cza su mo gą pro wa dzić do zmę cze nia,
wy cień cze nia i zwią za nych z nim cho rób, a na wet do wy pad ków
przy pra cy. Są za tem po śred nią przy czy ną ob ni że nia efek tyw no ści i wy -
daj no ści pra cy w przed się bior stwie, po gor sze nia sta nu zdro wia pra cow -
ni ków i zwięk sze nia kosz tów opie ki le kar skiej.

Ro la psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy w kształ to wa niu przy ja zne -
go, bez piecz ne go i zdro we go, a tym sa mym wy daj ne go miej sca pra cy,
bę dzie w przy szło ści ro snąć. Co raz wa żniej sze bę dzie wza jem ne do pa -
so wa nie psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy do mo żli wo ści i po trzeb
fi zycz nych, in te lek tu al nych i emo cjo nal nych wszyst kich pra cu ją cych
osób, za rów no pra cow ni ków, jak i ka dry kie row ni czej.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy roz po czę ła w 2006 r. re ali za cję pro gra -
mu pre wen cyj ne go do ty czą ce go prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym skut kom
prze cią że nia psy chicz ne go i stre su w miej scu pra cy.

Ce lem pro gra mu jest udo stęp nie nie pra co daw com me to dy po zwa la -
ją cej na obiek tyw ną oce nę psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy w za -
kła dzie i po moc w roz po zna niu przy czyn stre su cha rak te ry stycz nych dla
ich za kła du oraz w za pla no wa niu i pod ję ciu ade kwat nych dzia łań pro fi -
lak tycz nych.

Do oce ny psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy wy ko rzy sta no opra -
co wa ny w In sty tu cie Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi kwe stio na riusz do oce ny
cech pra cy. Me to da ta po zwa la na po miar cał ko wi te go ob cią że nia sta -
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no wi ska czyn ni ka mi psy cho spo łecz ny mi w za kre sie ni ski – śred ni – wy -
so ki, a ta kże da je mo żli wość wska za nia czyn ni ków sta no wią cych naj -
więk sze źró dło stre su na da nym sta no wi sku. Opie ra się na dzie się ciu
ce chach pra cy, ta kich jak: nie przy jem ne wa run ki pra cy, zło żo ność pra -
cy, za gro że nia, kon flik ty, nie pew ność wy ni ka ją ca z or ga ni za cji pra cy,
ucią żli wość, po śpiech, od po wie dzial ność, wy si łek fi zycz ny i ry wa li za cja.
Je śli po ziom stre so gen no ści któ rejś z nich zo sta nie uzna ny za wy so ki,
pra co daw ca wraz z pra cow ni ka mi i przy de kla ro wa nym wspar ciu PIP,
usta la od po wied nie dla po trzeb da ne go za kła du i za trud nio nych w nim
pra cow ni ków dzia ła nia pro fi lak tycz ne.

Szcze gó ło wy opis za sto so wa nej me to dy po mia ro wej znaj du je się
w pu bli ka cji Ochro na zdro wia pra cow ni ków przed skut ka mi stre su za wo -
do we go (Pra ca zbio ro wa, In sty tut Me dy cy ny Pra cy im. Prof. Je rze go No -
fe ra w Ło dzi, 2004).

Ce lem prze pro wa dze nia oce ny psy cho spo łecz nych wa run ków pra -
cy w za kła dzie by ło:

● umo żli wie nie pra co daw cy, wspól nie z pra cow ni ka mi, usta le nia po -
zio mu stre so genno ści pra cy na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy
w za kła dzie, 

● usta le nie cech pra cy sta no wią cych naj więk sze źró dło stre su za wo -
do we go na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy w za kła dzie,

● usta le nie przez pra co daw cę wspól nie z pra cow ni ka mi i przy wspar -
ciu PIP, od po wied nich dla za kła du i sta no wisk pra cy dzia łań pro fi lak tycz -
nych,

● opra co wa nie kart oce ny psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy dla
po szcze gól nych sta no wisk pra cy i po in for mo wa nie pra cow ni ków za kła -
du o po zio mie stre so gen no ści pra cy na tych sta no wi skach.

Wszyst kie dzia ła nia do ty czą ce oce ny cech pra cy do ku men to wa no
elek tro nicz nie w kwe stio na riu szach do oce ny cech pra cy, na stęp nie
prze no szo no do kart oce ny psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy dla po -
szcze gól nych sta no wisk pra cy. Kar ty oce ny psy cho spo łecz nych wa run -
ków pra cy za wie ra ją li stę cech pra cy, ich opi sy słow ne, uśred nio ne su my
punk tów uzy ska nych na pod sta wie od po wie dzi udzie lo nych przez eks -
per tów w za kła dach, opi sy słow ne po zio mów po szcze gól nych czyn ni -
ków, opi sy py tań do dat ko wych wska za nych przez eks per tów oraz
miej sce na wpi sa nie usta lo nych przez ze spo ły eks per tów pro po zy cji
dzia łań pro fi lak tycz nych – wszyst ko na pod sta wie od po wie dzi eks per -
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tów z ze spo łów oce nia ją cych, udzie lo nych na py ta nia za war te w kwe -
stio na riu szach do oce ny cech pra cy.

Do ko nu jąc oce ny cech pra cy na po szcze gól nych sta no wi skach mie -
rzo no ogól ny po ziom ob cią że nia sta no wisk czyn ni ka mi psy cho spo łecz -
ny mi oraz iden ty fi ko wa no ce chy pra cy sta no wią ce źró dło naj więk sze go
stre su. Na pod sta wie prze pro wa dzo nej oce ny usta la no, że np. w za kła -
dzie X: 20,5% oce nio nych sta no wisk ob cią żo nych jest wy so kim ogól nym
po zio mem stre so gen no ści cech pra cy, 45,5% oce nio nych sta no wisk ob -
cią żo nych jest śred nim ogól nym po zio mem stre so gen no ści cech pra cy,
a 34,0% oce nio nych sta no wisk ob cią żo nych jest ni skim ogól nym po zio -
mem stre so gen no ści cech pra cy. Na stęp nie przed sta wia no in for ma cję
o naj czę ściej wska zy wa nych przez pra cow ni ków ce chach pra cy o naj -
wy ższym po zio mie stre so gen no ści. In for ma cja do ty czy ła ta kże naj czę -
ściej wska zy wa nych do dat ko wych cech pra cy, sta no wią cych po ten cjal ne
źró dło stre su. Szcze gó ło we opi sy po szcze gól nych cech pra cy i wska za -
nia ich po zio mów (w punk tach i słow nie: np. „ni ski po żą da ny” czy „wy -
so ki nie po żą da ny – za le ca ne wpro wa dze nie zmian”) za miesz cza no
w opra co wa nych dla po szcze gól nych sta no wisk kar tach oce ny psy cho -
spo łecz nych wa run ków pra cy.

Zgod nie z za sa da mi ochro ny zdro wia pra cow ni ków przed skut ka mi
stre su za wo do we go, w od nie sie niu do cech pra cy, któ rych po ziom uzna -
no za wy so ki, za le ca no pra co daw cy i pra cow ni kom opra co wa nie i wdro -
że nie dzia łań pro fi lak tycz nych ma ją cych na ce lu usu nię cie przy czyn
stre su na po szcze gól nych sta no wi skach. 

Na przy kład za kła do wi X za le ca no:
– zmniej sza nie ne ga tyw ne go wpły wu ob cią że nia psy chicz ne go,

nie pew no ści wy ni ka ją cej z or ga ni za cji pra cy, po śpie chu i od po wie -
dzial no ści, np. po przez: wcze śniej sze pla no wa nie prac; usta la nie har -
mo no gra mów dzia łań wspól nie z pra cow ni ka mi; wcze śniej sze
in for mo wa nie pra cow ni ków o pla no wa nych zmia nach; do sto so wa nie ilo -
ści pra cy do mo żli wo ści pra cow ni ków; za pew nie nie udzia łu człon ków
ka dry kie row ni czej w szko le niach z za kre su za rzą dza nia ze spo łem pra -
cow ni ków; za pew nie nie udzia łu pra cow ni ków w szko le niach z za kre su
ra dze nia so bie ze stre sem;

– zmniej sza nie ne ga tyw ne go wpły wu kon flik tów, np. po przez:
opra co wa nie ja snych za sad zgła sza nia i roz pa try wa nia skarg pra cow ni -
ków; za pew nie nie udzia łu pra cow ni ków ma ją cych bez po śred ni kon takt
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z klien tem lub przed sta wi cie la mi in nych dzia łów za kła du w szko le niach
z za kre su kon tak tów in ter per so nal nych; za pew nie nie udzia łu człon ków
ka dry kie row ni czej w szko le niach z za kre su roz wią zy wa nia kon flik tów
oraz ne go cja cji i me dia cji; za pew nie nie udzia łu pra cow ni ków w tre nin -
gach aser tyw no ści; za pew nie nie udzia łu pra cow ni ków w szko le niach do -
ty czą cych ra dze nia so bie ze stre sem;

– zmniej sza nie ne ga tyw ne go wpły wu nie przy jem nych wa run ków
pra cy, za gro żeń i ucią żli wo ści, np. po przez: sys te ma tycz ne ana li zo wa -
nie przy czyn i oko licz no ści wy pad ków przy pra cy oraz za cho ro wań
na cho ro by za wo do we pra cow ni ków za kła du; uak tu al nia nie za kła do wej
oce ny ry zy ka za wo do we go oraz wpro wa dza nie wy ni ka ją cych z oce ny
wnio sków pro fi lak tycz nych; prze pro wa dza nie sys te ma tycz nych szko leń
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa, pierw szej po mo cy i ochro ny prze ciw po -
ża ro wej; sys te ma tycz ne do ko ny wa nie prze glą dów i po pra wę sta nu hi -
gie ny i es te ty ki wa run ków pra cy; za pew nie nie i wy da wa nie pra cow ni kom
wła ści wej odzie ży ro bo czej oraz środ ków ochro ny in dy wi du al nej;

– zmniej sza nie ne ga tyw ne go wpły wu wy sił ku fi zycz ne go, np. po -
przez: za pew nie nie pra cow ni kom sprzę tu po moc ni cze go do wy ko ny wa -
nia prac po le ga ją cych na dźwi ga niu cię ża rów – wóz ki, chwy ta ki,
dźwi gni ce; za pew nie nie wła ści wej licz bo wo ob sa dy pra cow ni ków pod -
czas wy ko ny wa nia ta kich prac; prze strze ga nie norm pod no sze nia i prze -
no sze nia cię ża rów; za pew nie nie przerw na od po czy nek pod czas
wy ko ny wa nia prac po le ga ją cych na prze no sze niu cię ża rów; za pew nie -
nie pra cow ni kom pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej obej mu ją cej ba da nie
sta nu zdro wia ukła du mię śnio wo -szkie le to we go.

Aby po móc pra co daw com i pra cow ni kom w usta le niu dzia łań pro fi -
lak tycz nych PIP pro po no wa ła im ko rzy sta nie z przy go to wa ne go w tym
ce lu al go ryt mu po stę po wa nia. Przy kła dy mo żli wych do za sto so wa nia
dzia łań pro fi lak tycz nych zo sta ły ta kże za miesz czo ne w wy da nej przez
PIP bro szu rze pt. Stres w miej scu pra cy – po rad nik dla pra co daw cy.

Opi sy dzia łań pro fi lak tycz nych uzna nych za nie zbęd ne do wpro wa dze -
nia w za kła dzie za miesz cza no w kar tach oce ny cech pra cy dla po szcze -
gól nych sta no wisk i za po zna wa no z ni mi pra cow ni ków za kła du. Zgod nie
z do brą prak ty ką, za le ca no ta kże po now ne prze pro wa dze nie oce ny psy -
cho spo łecz nych wa run ków pra cy, za rów no po wpro wa dze niu dzia łań pro -
fi lak tycz nych, ale ta kże po ka żdej zmia nie wa run ków pra cy w za kła dzie
lub w usta lo nych wcze śniej z pra cow ni ka mi od stę pach cza su.
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Część z uczest ni czą cych w pro gra mie za kła dów, po prze pro wa dze -
niu ocen psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy i przy go to wa niu pro po -
zy cji dzia łań pro fi lak tycz nych ukie run ko wa nych na zmniej sza nie
po zio mu stre su za wo do we go, za de kla ro wa ła zre ali zo wa nie tych dzia łań
w za rzą dza nych przez sie bie fir mach i pod da nie się ze wnętrz ne mu au -
dy to wi spraw dza ją ce mu. Na pod sta wie prze sła nych przez okrę go we
in spek to ra ty pra cy do Głów ne go In spek to ra tu Pra cy, wy peł nio nych kart
oce ny psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy, wy bra no kil ka na ście za kła -
dów, osią ga ją cych naj lep sze wy ni ki w ogra ni cza niu po zio mu stre su za -
wo do we go. Ce lem au dy tu, któ ry od był się w po ło wie 2009 r., by ło
po twier dze nie wdro że nia przez pra co daw cę dzia łań pro fi lak tycz nych, za -
pro po no wa nych przez je go za kład. Udział pra co daw ców i pra cow ni ków
w au dy cie spraw dza ją cym miał cha rak ter świa do my, do bro wol ny i nie
był łą czo ny z dzia łal no ścią kon tro l ną PIP. Z za ło że nia au dyt prze pro wa -
dzał ze spół, w skład któ re go wcho dzi li przed sta wi ciel pra co daw cy i pra -
cow ni ków au dy to wa ne go za kła du oraz przed sta wi ciel PIP z wła ści we go
te ry to rial nie okrę go we go in spek to ra tu pra cy – naj czę ściej zna na już
w za kła dzie oso ba, któ ra wcze śniej ko or dy no wa ła prze pro wa dze nie
w nim ocen psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy.

Bro szu ra za wie ra przy kła dy do brych prak tyk po cho dzą ce z jedenastu
wy bra nych za kła dów, któ re pod da ły się au dy to wi spraw dza ją ce mu.
Na koń cu za miesz czo no zwię złe pod su mo wa nie do tych cza so we go pro -
gra mu PIP. Pu bli ka cja po win na słu żyć ja ko po moc i in spi ra cja dla za kła -
dów pla nu ją cych zmie rzyć się z co raz po wszech niej szym zja wi skiem
stre su za wo do we go.
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Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Lu bu skie go
Zie lo na Gó ra

Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Lu bu skie go w Zie lo nej Gó rze
funk cjo nu je w obec nym kształ cie od 1 stycz nia 1999 r. i jest sa mo rzą do -
wą jed nost ką or ga ni za cyj ną szcze bla wo je wódz kie go. 

Re ali zo wa na przez urząd Stra te gia Roz wo ju Wo je wódz twa Lu bu skie -
go obej mu je ta kie ce le jak: 

1) pod no sze nie po zio mu wy kształ ce nia lud no ści i po ten cja łu na uko -
we go wo je wódz twa,

2) roz wój przed się bior czo ści oraz po moc dla ma łych i śred nich przed -
się biorstw,

3) wy ko rzy sta nie za so bów śro do wi ska na tu ral ne go i kul tu ral ne go
oraz roz wój tu ry sty ki.

Udział w pro gra mie PIP
Urząd przy stą pił do pro gra mu w na dziei na po pra wę efek tyw no ści

dzia ła nia urzę du i ob ni że nia kosz tów pra cy zwią za nych z ab sen cją cho -
ro bo wą i fluk tu acją kadr oraz że uła twi po zy tyw ne po strze ga nie przez
pra cow ni ków wpro wa dzo nych zmian, na przy kład zwią za nych z in for ma -
ty za cją, co za owo cu je zwięk sze niem efek tyw no ści pra cy.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w urzę dzie au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– pod ję to de cy zję o prze pro wa dze niu zmian w funk cjo no wa niu urzę -

du – roz po czę to je od re mon tu wy słu żo nych po miesz czeń biu ro wych,
wy mia ny nie do sta tecz ne go oświe tle nia oraz za ku pu er go no micz nych
i funk cjo nal nych me bli biu ro wych oraz sprzę tu kom pu te ro we go,

– opi sa no po szcze gól ne sta no wi ska pra cy, okre ślo no za kre sy obo -
wiąz ków i za dań pra cow ni ków oraz szcze gó ło we kry te ria okre so wej oce -
ny pra cow ni ków i wy ko ny wa nych przez nich za dań,

– spo rzą dzo no pla ny pra cy dla dzia łów i de par ta men tów,
– or ga ni zu je się spo tka nia prze ło żo nych z pra cow ni ka mi, na któ rych

oma wia się za da nia i przy dzie la je po szcze gól nym pra cow ni kom,
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– wpro wa dzo no za sa dę oka zy wa nia so bie wza jem ne go sza cun ku
i zro zu mie nia,

– spre cy zo wa no pro ce du ry po dej mo wa nia de cy zji,
– za pla no wa no prze pro wa dze nie szko leń na te mat ra dze nia so bie ze

stre sem dla pra cow ni ków oraz szko le nia na te mat za rzą dza nia pra cow -
ni ka mi dla ka dry kie row ni czej urzę du.

Oce na pro gra mu
Przed sta wi cie le urzę du po twier dzi li, że dzię ki wpro wa dzo nym zmia -

nom wzro sła efek tyw ność pra cy. Prak tycz nie wy eli mi no wa no opóź nie -
nia i wy ko ny wa nie za dań „na wczo raj”. Dzię ki pla no wa niu pra cow ni cy
są do sko na le po in for mo wa ni o przy dzie lo nych im za da niach, ter mi nach
i spo so bach ich wy ko na nia. Mo gą się skon cen tro wać na wy ko na niu jed -
ne go za da nia od po cząt ku do koń ca.

Wpro wa dzo ne zmia ny spo tka ły się z apro ba tą pra cow ni ków i choć
wią za ły się z do dat ko wym wy sił kiem, to w efek cie znacz nie uła twi ły pra -
cę w urzę dzie. We dług pra cow ni ków urzę du naj wa żniej szy mi czyn ni ka -
mi, któ re wpły nę ły na ogra ni cze nie stre su w miej scu pra cy, by ły:

– wza jem ne wspar cie prze ło żo nych i pra cow ni ków w re ali za cji za dań
na sta no wi skach pra cy,

– wy ko ny wa nie za dań zgod nie z po sia da ny mi kom pe ten cja mi i za -
kre sa mi czyn no ści,

– spo rzą dza nie pla nów pra cy,
– pod no sze nie kwa li fi ka cji po przez okre so wy udział w kur sach i szko -

le niach.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Sta ro stwo Po wia to we w Bia łym sto ku po wsta ło 1 stycz nia 1999 r.
Urząd jest lau re atem wie lu ini cja tyw, m.in.: „Pra co daw ca przy ja zny ro -
dzi nie” czy „Spraw ny sa mo rząd – lep sza Pol ska”. Funk cjo nu je w nim
sys tem ISO: 9001, mo żli we jest też świad cze nie pra cy w for mie te le pra -
cy. W sta ro stwie za trud nio nych jest po nad 130 pra cow ni ków. 

Udział w pro gra mie PIP
Pań stwo wa In spek cja Pra cy ja ko pierw sza za pro po no wa ła sta ro stwu

dys ku sję na te mat stre su w miej scu pra cy. Za in te re so wa ni te ma tem pra -
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cow ni cy urzę du wzię li udział w szko le niach na te mat stre su za wo do we -
go. Prze pro wa dzo no oce nę psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy – wy -
ni ki oce ny przed sta wio no pra cow ni kom. Na tej pod sta wie po wstał
pro gram dzia łań pro fi lak tycz nych.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– do ko na no we ry fi ka cji za kre sów obo wiąz ków pra cow ni ków,
– wpro wa dzo no we ry fi ko wa nie za kre su obo wiąz ków na proś bę pra -

cow ni ków,
– zwięk szo no ob sa dę w ko mór kach zaj mu ją cych się bez po śred nio

ob słu gą in te re san tów, a skład pra cow ni ków pra cu ją cych na tych sta no -
wi skach zop ty ma li zo wa no,

– pro ble ma ty kę stre su uwzględ nio no w pro gra mach szko leń dla pra -
cow ni ków,

– pro blem ob cią że nia psy chicz ne go uwzględ nio no w za kła do wej oce -
nie ry zy ka za wo do we go.

Oce na pro gra mu
Przed sta wi cie le sta ro stwa stwier dzi li, że, dzię ki uczest nic twu w pro -

gra mie PIP i na by tej wie dzy ła twiej sze sta ło się roz wią zy wa nie kon flik -
tów, a miej sce pra cy jest dla pra cow ni ków bar dziej przy ja zne.
Do strze żo no też do dat ko we ko rzy ści, po nie waż uczest ni cy szko leń na -
uczy li się sto so wać tech ni ki ra dze nia so bie ze stre sem ta kże w pry wat -
nych, trud nych sy tu acjach ży cio wych. Du że za an ga żo wa nie pra co daw cy
w re ali za cję pro gra mu spra wi ło, że kie row nic two urzę du po strze ga ne jest
przez pra cow ni ków ja ko bar dziej przy chyl ne, nie oba wia ją ce się zmian
i wpro wa dza nia no wych roz wią zań.

Zda niem pra cow ni ków sta ro stwa, choć stre su w pra cy nie mo żna cał -
ko wi cie wy eli mi no wać, to wie dza uzy ska na pod czas re ali za cji pro gra -
mu, po zwo li im na ra dze nie so bie z tym zja wi skiem w co dzien nej pra cy. 
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Handel
Hipermarket TESCO w Lublinie

Hi per mar ket TE SCO w Lu bli nie dzia ła od kwiet nia 2004 r. ja ko 39. pol -
ski sklep sie ci TE SCO. Mi sję fir my okre śla ją sło wa: „Sen sem na sze go
dzia ła nia jest zdo by cie za ufa nia i lo jal no ści klien tów”. Wśród war to ści,
na któ re sta wia TE SCO na le ży wy mie nić:

– ro zu mie nie klien tów i jak naj więk szą dba łość o nich,
– ener gicz ne dzia ła nie i kre atyw ność, sta wia nie po trzeb klien tów

na pierw szym miej scu,
– wy ko rzy sty wa nie atu tów fir my, aby za pew nić klien tom jak naj lep szą

ob słu gę,
– dba nie o klien tów po przez dba nie o wła snych pra cow ni ków.
Hi per mar ket za trud nia bli sko 340 osób.

Udział w pro gra mie PIP
Uczest nic two fir my w pro gra mie PIP by ło kon ty nu acją wcze śniej szych

dzia łań kie row nic twa hi per mar ke tu zmie rza ją cych do ogra ni cze nia po -
zio mu stre su za wo do we go. Re ali za cja pro gra mu ob ję ła wszyst kich pra -
cow ni ków fir my. Prze pro wa dzo no oce ny cech pra cy na sta no wi skach
pra cy, po czym pra cow ni cy TE SCO ak tyw nie uczest ni czy li w opra co wa -
niu pro gra mu dzia łań pro fi lak tycz nych, przed sta wia jąc wła sne pro po zy -
cje ogra ni cze nia stre su w pra cy. Wy ni ki oce ny psy cho spo łecz nych
wa run ków pra cy przed sta wio no wszyst kim pra cow ni kom hi per mar ke tu,
są one ta kże pre zen to wa ne no wym pra cow ni kom pod czas przy jęć
do pra cy.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w TE SCO au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– aby za pew nić od po wied nie wa run ki pra cy, w hi per mar ke cie do ko -

na no wy mia ny wszyst kich kas na no we i za ku pio no pa le to we wóz ki elek -
trycz ne,

– na bie żą co mo ni to ro wa na jest tem pe ra tu ra w po miesz cze niach pra -
cy, w szcze gól no ści w chłod ni i na sta no wi sku mię snym,
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– w ce lu ogra ni cze nia ha ła su za nie cha no emi sji mu zy ki na te re nie hal
sprze da ży oraz za ple cza ma ga zy no we go,

– re gu lar nie or ga ni zo wa ne są spo tka nia ka dry kie row ni czej z pra cow -
ni ka mi: mi ni mum raz w ty go dniu od by wa ją się spo tka nia ka dry kie row -
ni czej skle pu, któ ra pod ję te na nich usta le nia prze ka zu je kie row ni kom
dzia łów i po szcze gól nych sto isk,

– pra cow ni ków za po zna je się z pla nem dzia ła nia i pra cy hi per mar ke -
tu na naj bli ższy czas,

– re pre zen ta cja pra cow ni ków uczest ni czy w cy klicz nych spo tka niach
z ka drą kie row ni czą skle pu – to naj wa żniej szy spo sób ko mu ni ka cji w fir -
mie; za ło żo no fo rum, na któ rym prze ka zu je się uwa gi i in for ma cje na te -
mat co dzien nej pra cy, zgła sza ne pro ble my są wy ja śnia ne
i roz wią zy wa ne,

– wszy scy pra cow ni cy za trud nie ni na sta no wi sku ka sje ra i sprze daw -
cy obo wiąz ko wo prze cho dzą szko le nia z za kre su ob słu gi klien tów,

– w fir mie wpro wa dzo no kon kur sy i bo nu sy dla pra cow ni ków, na przy -
kład za do brą fre kwen cję, za pro duk tyw ność, za naj lep szą sprze daż,

– dłu go let ni pra cow ni cy otrzy mu ją do dat ko we dni płat ne go urlo pu
oko licz no ścio we go za nie prze rwa ne la ta pra cy w fir mie,

– w sy tu acjach czę stych i dłu go trwa łych zwol nień le kar skich po je dyn -
czych pra cow ni ków, po wo du ją cych więk sze ob cią że nie pra cą po zo sta -
łych pra cow ni ków, po dej mu je się dzia ła nia wy ja śnia ją ce za sad ność tych
zwol nień.

Oce na pro gra mu
Dzia ła nia kie row nic twa hi per mar ke tu pra cow ni cy przy ję li bar dzo po -

zy tyw nie. Dzię ki wcze śniej szym, ale ta kże wpro wa dzo nym w ra mach pro -
gra mu PIP dzia ła niom an ty stre so wym, stres za wo do wy w fir mie zo stał
nie mal cał ko wi cie wy eli mi no wa ny. 

We dług przed sta wi cie li TE SCO w Lu bli nie, osią gnię cie tak do brych
efek tów mo żli we by ło tyl ko dzię ki du że mu za an ga żo wa niu pra co daw cy
i pra cow ni ków. W roz wią zy wa niu pro ble mów bar dzo po moc ne oka za ły
się wy zna wa ne w fir mie za sa dy, zgod nie z któ ry mi na le ży trak to wać in -
nych tak, jak sa mi chcie li by śmy być trak to wa ni; na le ży wza jem nie sie -
bie sza no wać; czę ściej chwa lić niż kry ty ko wać, czę ściej pro sić niż
na ka zy wać; wspie rać się wza jem nie, dzie lić wie dzą i do świad cze niem
i oraz da wać z sie bie jak naj wię cej.
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Agen cja Za trud nie nia

PRO GRESS PER SO NAL SE RVI CE
Sp. z o.o. Zie lo na Gó ra

Agen cja Za trud nie nia Pro gress Per so nal Se rvi ce Sp. z o.o. po wsta ła
w Zie lo nej Gó rze na po cząt ku 2006 r. Spe cja li zu je się w se lek cji, re kru -
ta cji i roz li cze niach pła co wych pra cow ni ków dla klien tów głów nie z sek -
to ra trans por tu, spe dy cji i lo gi sty ki. Fir ma ma cer ty fi kat agen cji
po śred nic twa pra cy na te re nie Rze czy po spo li tej Pol skiej i agen cji pra cy
tym cza so wej. Jest człon kiem Sto wa rzy sze nia Agen cji Za trud nie nia. Za -
trud nia po nad 30 osób.

Udział w pro gra mie PIP
Głów nym po wo dem przy stą pie nia agen cji do pro gra mu PIP by ło za -

in te re so wa nie okre śle niem po zio mu stre su w fir mie i wska za niem wy wo -
łu ją cych go czyn ni ków. 

Oce ną ob ję to sta no wi sko spe cja li sty ds. kadr, któ re by ło w fir mie
po strze ga ne ja ko naj bar dziej stre so gen ne. Po twier dzi ła to prze pro wa -
dzo na na tym sta no wi sku oce na psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy.
Za źró dło stre su uzna no nie od po wied nią or ga ni za cję pra cy i trud ne
kon tak ty z nie któ ry mi przed sta wi cie la mi gru py za wo do wej kie row ców
fir my.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w agen cji au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– udo ku men to wa no struk tu rę or ga ni za cyj ną agen cji i za po zna no z nią

wszyst kich pra cow ni ków,
– za trud nio no do dat ko wą oso bę do dzia łu per so nal ne go,
– okre ślo no zadania i za kre sy obo wiąz ków pra cow ni ków oraz za po -

zna no ich z ni mi,
– opra co wa no i wpro wa dzo no sys tem oce ny okre so wej wszystkich

pra cow ni ków,
– usta lo no stan dar dy współ pra cy mię dzy po szcze gól ny mi dzia ła mi

agen cji,
– cy klicz nie od by wa ją się spo tka nia pra cow ni ków z kie row nic twem

agen cji.
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Oce na pro gra mu
Przed sta wi cie le agen cji po twier dzi li, że dzię ki prze pro wa dzo nym

zmia nom pra ca w fir mie prze bie ga w spo sób bar dziej zor ga ni zo wa ny.
Ja sne pro ce du ry, zna ne za kre sy obo wiąz ków oraz usta le nia do ty czą ce
cza su prze by wa nia w po miesz cze niach biu ro wych spra wi ły, że pra ca sta -
ła się ła twiej sza i bar dziej efek tyw na. Po pra wie ule gła współ pra ca mię -
dzy dzia ła mi agen cji, wzro sła też sa mo dy scy pli na i od po wie dzial ność
pra cow ni ków. 

Pra cow ni cy agen cji są świa do mi, że cał ko wi te wy eli mi no wa nie w fir -
mie sy tu acji stre su ją cych nie jest mo żli we. Po wpro wa dze niu zmian ła -
twiej bę dzie jed nak prze wi dy wać ta kie sy tu acje i od po wied nio się na nie
przy go to wać. Po zwo li to na ła go dze nie ewen tu al nych skut ków stre su
i wpły wu, ja ki mo że mieć na kon dy cję psy cho fi zycz ną pra cow ni ków.
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Miej ski Za kład Ko mu ni ka cyj ny
Sp. z o.o. Bia ła Pod la ska

Za kład, ja ko sa mo dziel na jed nost ka ist nie je od grud nia 1998 r. Na zle -
ce nie Urzę du Mia sta świad czy usłu gi trans por to we dla miesz kań ców Bia -
łej Pod la skiej. Od po cząt ku po wsta nia fir my pro wa dzo ne by ły dzia ła nia
zmie rza ją ce do jej tech nicz no -or ga ni za cyj ne go roz wo ju. Roz bu do wa no
ha lę na praw au to bu sów, od da no do użyt ku wła sną sta cję pa liw i myj nię,
po więk szo no i utwar dzo no plac po sto jo wo -ma new ro wy, gdzie po wsta ła
au to ma tycz na myj nia au to bu sów. Za ku pio no 12 au to bu sów, któ rych sil -
ni ki speł nia ją nor my Eu ro3 i Eu ro4. Zgod nie z opra co wa nym przez Urząd
Mia sta Zin te gro wa nym pla nem roz wo ju trans por tu pu blicz ne go w mie -
ście Bia ła Pod la ska na la ta 2008-2015, do 2013 r. za ku pio nych zo sta nie
ko lej nych 15 au to bu sów, a roz bu do wie i mo der ni za cji pod da na zo sta nie
sta cja na praw i ob słu gi au to bu sów. Obec nie w za kła dzie za trud nio nych
jest po nad 80 pra cow ni ków. W więk szo ści są to kie row cy, me cha ni cy,
pra cow ni cy go spo dar czy oraz ad mi ni stra cyj no -biu ro wi. 

Udział w pro gra mie PIP
Za kład zde cy do wał się na przy stą pie nie do pro gra mu w 2007 r., w ce -

lu roz po zna nia po zio mu stre su za wo do we go w fir mie. Pro blem stre su
w miej scu pra cy bu dził ogrom ne za in te re so wa nie pra cow ni ków, któ rzy
ma so wo wy ra ża li chęć wzię cia udzia łu w szko le niach oraz w ba da niu
po zio mu stre su na ich sta no wi skach pra cy. Pro wa dzą cym pro gram
przed sta wi cie lom PIP za pew nio no peł ną swo bo dę dzia ła nia. W trak cie
pro gra mu w za kła dzie prze pro wa dzo no wie le spo tkań i szko leń, któ rych
przed mio tem by ło roz po zna wa nie stre su w pra cy i dzia ła nia pro fi lak tycz -
ne. Pra cow ni ków za po zna no z wy ni ka mi oce ny psy cho spo łecz nych wa -
run ków pra cy.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w za kła dzie au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– w za kła dzie opra co wu je się za kre sy czyn no ści pra cow ni ków i mie -

sięcz ne har mo no gra my pra cy,
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– zmie nio no za sa dy or ga ni za cji pra cy dzia łu prze wo zów pa sa żer skich
i słu żby dys po zy tor skiej,

– zor ga ni zo wa no szko le nie an ty stre so we dla kie row ców,
– prze pro wa dzo no po mia ry czyn ni ków szko dli wych na sta no wi sku

pra cy me cha ni ka sa mo cho do we go,
– zwięk szo no na tę że nie oświe tle nia oraz po pra wio no wen ty la cję i od -

pro wa dza nie spa lin na sta no wi sku pra cy me cha ni ka sa mo cho do we go,
– sta no wi sko pra cy me cha ni ka sa mo cho do we go wy po sa żo no po -

nad to w na rzę dzia uła twia ją ce wy ko ny wa nie prac wy ma ga ją cych wy sił -
ku fi zycz ne go,

– zde cy do wa no o wpro wa dze niu pro ble ma ty ki stre su za wo do we go
do szko leń okre so wych pra cow ni ków.

Oce na pro gra mu
Przed sta wi cie le Miej skiego Za kładu Ko mu ni ka cyj nego za uwa ży li, że

nie znacz nie zmniej szy ła się ab sen cja w pra cy z ty tu łu zwol nień le kar -
skich, a aż o 50% zmniej szy ła się licz ba ko li zji dro go wych, w któ rych
uczest ni czy ły au to bu sy przed się bior stwa. Cał ko wi cie wy eli mi no wa ne zo -
sta ły ko li zje dro go we po wsta łe z wi ny kie row ców MZK i aż o 50% zmniej -
szy ła się licz ba skarg pa sa że rów. Po wpro wa dze niu zmian, roz mo wy
na te mat wzro stu płac w fir mie i wpro wa dze nia zmian w za kła do wym fun -
du szu świad czeń so cjal nych prze pro wa dzo no w dro dze ne go cja cji. Pra -
cow ni cy za kła du wy ra zi li na dzie ję, że sta ło się tak w efek cie pod ję tych
przez je go kie row nic two dzia łań an ty stre so wych. Do efek tów pro gra mu
na le ży za li czyć za po zna nie wszyst kich pra cow ni ków z za gad nie niem
stre su za wo do we go w fir mie i prze ka za nie im wie dzy jak mu prze ciw -
dzia łać. 

Przed sta wi cie le za kła du przy zna li, że ich po cząt ko we wy obra że nia
na te mat stre su za wo do we go oka za ły się ogól ni ko we, a wie dza do ty czą -
ce spo so bów je go ogra ni cza nia – zni ko ma. Obec nie, po wie lu spo tka -
niach i szko le niach, ma ją świa do mość, że cał ko wi te wy eli mi no wa nie
za gro żeń zwią za nych ze stre sem w ko mu ni ka cji pu blicz nej nie jest mo -
żli we, choć by ze wzglę du na kon tak ty z pa sa że ra mi. Tym nie mniej ogra -
ni cze nie stre su we wnątrz or ga ni za cyj ne go uzna ją za nie wąt pli wy suk ces.
Pod kre śla ją przy tym, że wszel kie zmia ny w pro ce sach pra cy, ja kie na -
stą pi ły w za kła dzie, są wy ni kiem wy sił ku wszyst kich je go pra cow ni ków,
za trud nio nych na ró żnych sta no wi skach.
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Straż Miej ska w Opo lu

Straż Miej ska w Opo lu jest jed nost ką or ga ni za cyj ną Urzę du Mia sta
Opo la. Jej za da niem jest za pew nie nie po rząd ku w mie ście i bez pie czeń -
stwa je go miesz kań ców. Opol ska straż za trud nia po nad 60 pra cow ni ków.

Udział w pro gra mie PIP
Po wo dem przy stą pie nia stra ży do pro gra mu PIP by ła sy tu acja kry zy -

so wa, któ ra po wsta ła w tej jed no st ce w 2006 r., kie dy je den z jej by łych
pra cow ni ków zo stał za trzy ma ny przez po li cję pod za rzu tem po peł nie nia
prze stęp stwa. By ło to dla stra ży ogrom nym za sko cze niem i do pro wa dzi -
ło do kry zy su za ufa nia do niej w lo kal nej spo łecz no ści. Na tym tle po ja -
wi ły się kon flik ty i spo ry, co w kon se kwen cji utrud nia ło wy ko ny wa nie
obo wiąz ków słu żbo wych. Udział Stra ży Miej skiej w Opo lu w pro gra mie
pre wen cyj nym PIP przy czy nił się do uzdro wie nia sy tu acji.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w stra ży au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– zor ga ni zo wa no dla wszyst kich pra cow ni ków szko le nia w za kre sie

ko mu ni ka cji in ter per so nal nej, aser tyw no ści, roz wią zy wa nia kon flik tów
i ra dze nia so bie ze stre sem,

– opra co wa no za kła do wą oce nę ry zy ka za wo do we go na wszyst kich
sta no wi skach,

– wpro wa dzo no dla pra cow ni ków har mo no gra my cza su pra cy, 
– za pla no wa no prze nie sie nie Stra ży Miej skiej do no wej sie dzi by, co

spo wo du je po pra wę wa run ków pra cy,
– za pla no wa no prze pro wa dze nie po now nej oce ny stre so gen no ści

cech pra cy.

Oce na pro gra mu
W oce nie efek tów pod ję tych dzia łań za uwa żo no sta bi li za cję emo cjo nal -

ną pra cow ni ków, któ rzy zdo by li umie jęt no ści po zwa la ją ce roz wią zy wać
kon flik ty. Pra cow ni cy sta li się bar dziej pew ni sie bie i sku tecz niej si. Wzro sło
ich po czu cie za wo do wej war to ści i za do wo le nie z pra cy. Uwi docz ni ło się
to w co dzien nym spo so bie wy ko ny wa nia obo wiąz ków słu żbo wych.

Stres za wo do wy mo że być spo wo do wa ny za rów no przez sy tu ację
w pra cy, jak i do ty czą ce pra cow ni ków zda rze nia ze wnętrz ne. Aby mu
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prze ciw dzia łać, na le ży naj pierw roz po znać pro blem, a na stęp nie wspól -
nie z pra cow ni ka mi przy stą pić do opra co wa nia dzia łań za po bie ga ją -
cych stre so wi i je go ne ga tyw nym skut kom. Dzia ła nia ta kie mu szą
uwzględ niać po trze by pra cow ni ków i nie mo gą mieć for my jed no ra zo -
wej. Tyl ko ta kie po dej ście umo żli wia ogra ni cze nie lub wy eli mi no wa nie
ne ga tyw nych zja wisk, a w kon se kwen cji, unik nię cie w fir mie sy tu acji
kry zy so wej.

Miej skie Przed się bior stwo Oczysz cza nia
Sp. z o.o. w To ru niu

Miej skie Przed się bior stwo Oczysz cza nia Sp. z o.o. w To ru niu zo sta ło
po wo ła ne do ży cia w 1991 r., z prze kształ ce nia daw ne go Przed się bior -
stwa Ro bót Sa ni tar no -Po rząd ko wych. Głów nym ce lem dzia ła nia spół ki
jest utrzy ma nie czy sto ści na uli cach i pla cach mia sta, wy wóz, uniesz ko -
dli wia nie i za rzą dza nie skła do wi skiem od pa dów. Spół ka od po nad 15 lat
pro wa dzi na te re nie mia sta se lek tyw ną zbiór kę od pa dów, z po dzia łem
na ma ku la tu rę, two rzy wa sztucz ne i szkło opa ko wa nio we. W 2005 r. spół -
ka uzy ska ła cer ty fi kat po twier dza ją cy wpro wa dze nie Zin te gro wa ne go
Sys te mu Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem. Obec nie wdra ża ny jest pro jekt
„Go spo dar ka Od pa da mi w To ru niu”, któ re go ce lem jest bu do wa zin te -
gro wa nej in fra struk tu ry za kła du uniesz ko dli wia nia od pa dów dla To ru nia
i są sied nich gmin. Fir ma za trud nia oko ło 300 pra cow ni ków.

Udział w pro gra mie PIP
Kie row nic two spół ki zde cy do wa ło o przy stą pie niu do re ali za cji pro -

gra mu pre wen cyj ne go Państwowej Inspekcji Pracy z prze ko na niem, że
pra ca w spół ce jest ob cią ża ją ca psy chicz nie i jest źró dłem stre su dla pra -
cow ni ków, ta kże naj ni ższe go szcze bla. Pra cow ni cy świad czą cy pra cę
bez po śred nio zwią za ną z wy wo zem od pa dów i oczysz cza niem mia sta
są na ra że ni na nie do god ne wa run ki pra cy, po śpiech, wy si łek fi zycz ny
i stres zwią za ny z wy ko ny wa niem usług w kon tak cie z bru dem, wil go cią,
odo rem, przy złym oświe tle niu i w zmien nych wa run kach at mos fe rycz -
nych. Po nad to pra cow ni cy są na ra że ni na czę sto stre su ją ce kon tak ty
z klien ta mi.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w spół ce au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:

19



– pra cow ni cy spół ki zo sta li wy po sa że ni w środ ki ochro ny oso bi stej,
w tym ubra nia ro bo cze i bu ty do sto so wa ne do zmien nych wa run ków at -
mos fe rycz nych, oku la ry prze ciw py ło we i rę ka wi ce. Zmie nio no ko lor
ubrań ro bo czych z czar ne go, szyb ko na grze wa ją ce go się, na zie lo ny,

– wpro wa dza ne, no we śmie ciar ki są wy po sa żo ne w roz wią za nia tech -
nicz ne wspo ma ga ją ce i uła twia ją ce pra cę kie row cy, m.in. w sys te my kon -
tro li trak cji, ABS, wspo ma ga nie kie row ni cy i ha mul ców, a ta kże
w sie dze nia do pa so wa ne do syl wet ki kie row cy i amor ty zo wa ne,

– zwięk szo no za trud nie nie w spół ce w ce lu eli mi no wa nia po śpie chu
w pra cy po wo do wa ne go przez na głe nie obec no ści pra cow ni ków,

– za miast po jem ni ków me ta lo wych wpro wa dzo no znacz nie lżej sze
po jem ni ki pla sti ko we wy po sa żo ne w kół ka,

– zmie nio no or ga ni za cję zgła sza nia skarg i wnio sków – utwo rze nie
Biu ra Ob słu gi Klien tów,

– za pew nio no sta ły kon takt mię dzy pra cow ni ka mi ob słu gi i nich prze -
ło żo ny mi po przez za mon to wa nie w sa mo cho dach ra dia CB,

– wpro wa dzo no ro ta cję na sta no wi sku pra cy sor to wa cza -ro bot ni ka,
na któ rym pra ca prze bie ga zmien nie – na skła do wi sku i na sta cji se gre -
ga cji, zgod nie z mie sięcz nym har mo no gra mem,

– wpro wa dzo no w spół ce „Plan dzia łań za po bie ga ją cych ne ga tyw -
nym skut kom stre su”,

– pro ble ma ty kę stre su za wo do we go uwzględ nio no w pro gra mach szko -
leń okre so wych dla pra cow ni ków, w kar cie iden ty fi ka cji za gro żeń fi zycz -
nych, che micz nych i psy cho fi zycz nych i w kar cie ry zy ka za wo do we go.

Oce na pro gra mu
Dzię ki pod ję tym dzia ła niom wa run ki pra cy w spół ce sta ły się bar dziej

do god ne niż jesz cze przed kil ku la ty. Pra cow ni cy za ak cep to wa li wpro -
wa dzo ne zmia ny, któ re wpły nę ły na zmniej sze nie po zio mu stre su.
Zmniej szy ła się ilość kon flik tów mię dzy ni mi oraz mię dzy ni mi i prze ło -
żo ny mi, co bar dzo uła twia pra cę i za rzą dza nie ze spo ła mi. W paź dzier ni -
ku 2007 r. do ko na no po wtór ne go spraw dze nia po zio mu stre su w spół ce
– wy nik był za do wa la ją cy, co po twier dzi ło wy so ką efek tyw ność prze pro -
wa dzo nych w fir mie zmian.

We dług kie row nic twa spół ki pro gram PIP wska zał jej dro gę sku tecz -
ne go dzia ła nia an ty stre so we go, ale przede wszyst kim umo żli wił po zna -
nie spo so bów ogra ni cza nia lub eli mi no wa nia stre su za wo do we go.
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Uni le ver Pol ska S.A. Od dział Żyw no ści
Za kład Pro duk cyj ny w Ka to wi cach

Fa bry ka Uni le ver Pol ska S.A. Od dział Żyw no ści Za kład Pro duk cyj ny
w Ka to wi cach jest czę ścią kon cer nu Uni le ver. Fa bry ka w Ka to wi cach zaj -
mu je po wierzch nię ok. 6,5 tys. ha, na któ rej znaj du ją się dwa no wo cze -
sne dzia ły pro duk cyj ne, zło żo ne z li nii pro duk cyj nych mar ga ryn
w kost kach, kub kach i bu tel kach; li nii pro duk cyj nych kon fek cjo no wa nia
her ba ty i pro duk cji przy praw płyn nych oraz ra fi ne rii ole jów ro ślin nych.
W 2002 r. wdro żo no w fa bry ce sys tem za rzą dza nia bez pie czeń stwem,
któ ry uspraw nił eli mi na cję za gro żeń. Od kil ku lat wskaź nik wy pad ko wo -
ści utrzy mu je się na bar dzo ni skim po zio mie.

Udział w pro gra mie PIP
W 2007 r. prze pro wa dzo no okre so we ba da nie opi nii pra cow ni ków nt.

bez pie czeń stwa pra cy w za kła dzie i oka za ło się, że po nad 40% z nich
stwier dzi ło, iż jed ną z po ten cjal nych przy czyn wy pad ków przy pra cy jest
stres. Kie row nic two za kła du pod ję ło wów czas de cy zję o je go przy stą -
pie niu do pro gra mu pre wen cyj ne go Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
a w szcze gól no ści o pod da niu się oce nie po zio mu stre su w fir mie. Ba -
da nie zo sta ło prze pro wa dzo ne przez PIP, co wzbu dzi ło za ufa nie pra cow -
ni ków do kie row nic twa za kła du. Głów ną przy czy ną stre su oka za ła się
zło żo ność wy ko ny wa nych za dań, wy ni ka ją ca z kom plek so wo ści pro ce -
sów oraz ilo ści wy twa rza nych pro duk tów.

Wy ni ki ba da nia po twier dzi ły, że w za kre sie wal ki ze stre sem za wo do -
wym du żo by ło w za kła dzie do zro bie nia. 

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w za kła dach au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– prze pro wa dzo no szko le nia do ty czą ce stre su i tech nik re lak sa cji,

w tym tre nin gi an ty stre so we oraz se mi na rium na te mat no wo cze snych
roz wią zań pre wen cyj nych w za kre sie stre su za wo do we go,

– roz po czę to pro ces ukie run ko wa ny na uła twia nie pra cy pra cow ni -
kom i eli mi no wa nie zbęd nych czyn no ści; plan dzia łań obej mu je mię dzy
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in ny mi szko le nia na te mat stre su z wy ko rzy sta niem in for ma cyj nej stro ny
in ter ne to wej, stwo rze nie sys te mu wspar cia psy cho lo gicz ne go oraz ana -
li zę i re duk cję zbęd nych czyn no ści i do ku men tów,

– za pew nia się pra cow ni kom mo żli wość cią głe go roz wo ju w ra mach
szko leń we wnętrz nych i ze wnętrz nych, mo żli wo ści awan su po zio me go
i pio no we go, a ta kże sa mo edu ka cji – dzię ki udo stęp nie niu we wnętrz nej
bi blio te ki i in ter ne to wych sys te mów edu ka cyj nych, któ re są plat for mą
wy mia ny do świad czeń mię dzy pra cow ni ka mi Uni le ve ra z ca łe go świa ta,

– obo wią zu je za sa da otwar tych drzwi – ka żdy mo że po roz ma wiać
o swo ich po my słach i kło po tach w pra cy z in ny mi pra cow ni ka mi, w tym
pra cow ni ka mi wy ższe go szcze bla, nie wy łą cza jąc pre ze sa fir my,

– w ra mach pa kie tu me dycz ne go ka żdy pra cow nik mo że bez płat nie
ko rzy stać z usług psy cho lo ga.

Oce na pro gra mu
W za kła dzie pa nu je po zy tyw ne na sta wie nie, za rów no ka dry kie row -

ni czej, jak i pra cow ni ków do pro gra mu PIP i wpro wa dzo nych dzia łań an -
ty stre so wych. Uwa ża się, że de cy zja o uczest ni cze niu w pro gra mie by ła
dla za kła du ko rzyst na.

Knauff Beł cha tów Sp. z o.o.
Fa bry ka Nor gips w Brze ziu ko ło Opo la

Fa bry ka „Nor gips” po wsta ła w 1998 r. Po ło żo na jest na po wierzch -
ni 25 ha w Brze ziu ko ło Opo la. Pro du ku je pły ty gip so wo -kar to no we wy -
twa rza ne na ba zie gip su prze my sło we go, uzy ski wa ne go w pro ce sie
od siar cza nia spa lin po wsta ją cych w wy ni ku spa la nia wę gla. Dzię ki te mu
pro dukt ma więk szy sto pień czy sto ści niż gips na tu ral ny, zaś sto so wa na
tech no lo gia zmniej sza emi sję spa lin do at mos fe ry i nie za kłó ca rów no -
wa gi eko lo gicz nej.

Dzię ki za sto so wa niu naj no wo cze śniej szych tech no lo gii oraz naj dłu -
ższej w Pol sce, ma ją cej 500 m dłu go ści, li nii tech no lo gicz nej, fa bry ka ma
zdol ność pro duk cji 200 m² pły ty gip so wo -kar to no wej w cią gu jed nej mi -
nu ty. Umo żli wia do ce lo wo pro duk cję oko ło 70 mln m² płyt rocz nie. Znacz -
na część pro duk cji prze zna czo na jest na eks port do: Es to nii, Ło twy, Li twy,
Czech, Sło wa cji, Buł ga rii, Ru mu nii, Fran cji, na Wę gry, do Ro sji i na Bia ło -
ruś. Fa bry ka speł nia wy ma ga nia sys te mu ja ko ści ISO 9001: 2000 oraz nor -
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my eu ro pej skiej EN 520 do ty czą cej płyt gip so wo -kar to no wych. Obec nie
w fa bry ce za trud nio nych jest po nad 100 pra cow ni ków.

Udział w pro gra mie PIP
Od po wied nie wa run ki tech nicz ne, tech no lo gia przy ja zna śro do wi sku

i do bra or ga ni za cja pra cy wpły wa ją za rów no na jej efek tyw ność, jak i sa -
tys fak cję z osią ga nych wy ni ków. Znaj du je to od zwier cie dle nie w za an -
ga żo wa niu za ło gi w pro ce sie pro duk cji. Kie row nic two fa bry ki za wsze
sta wia ło na do bre za rzą dza nie i wła ści we pla no wa nie pra cy. Świa do -
mość, że zbyt du ży lub dłu go trwa ły stres po wo du je złe sa mo po czu cie
i ogra ni cza mo żli wo ści pra cow ni ków, a tym sa mym ich mo ty wa cję, le gła
u pod staw de cy zji o przy stą pie niu do pro gra mu pre wen cyj ne go PIP. Kie -
row nic two fa bry ki uzna ło, że nie mo żna do pu ścić, aby pra cow ni cy od -
czu wa li ne ga tyw ne kon se kwen cje stre su.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w fa bry ce au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– z od po wied nim wy prze dze niem usta la się har mo no gra my pro duk -

cji, pra cy i za dań i za po zna je z ni mi pra cow ni ków,
– ja sno i jed no znacz nie okre ślo no za kre sy obo wiąz ków i od po wie -

dzial no ści pra cow ni ków,
– za pew nio no pra cow ni kom do stęp do szko leń do sko na lą cych, m.in.

na te mat pod no sze nia od por no ści na stres, a pra cow ni kom na szcze -
blach kie row ni czych do szko leń w za kre sie za rzą dza nia ze spo ła mi i roz -
wią zy wa nia kon flik tów,

– sys te ma tycz nie pro wa dzo na jest oce na za do wo le nia pra cow ni ków
z pra cy i re ali zo wa ne są ich pro po zy cje zwią za ne np. z do sko na le niem
za wo do wym,

– pro wa dzo ne są dla pra cow ni ków szko le nia w za kre sie pla no wa nia
pra cy – w la tach 2009 -2010 pra cow ni cy gru py Knauff prze cho dzą cykl
szko leń „Zacz nij my bu do wać od sie bie” w ra mach pro gra mu roz wo ju
ka pi ta łu ludz kie go,

– pra cow ni kom fa bry ki za pew nia się no wo cze sne środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej,

– w ce lu wy eli mi no wa nia mo no to nii i ucią żli wo ści pra cy za ku pio no
i uru cho mio no ro bo ta prze my sło we go do ukła da nia drew nia nych prze -
kła dek na pa le tach z wy ro ba mi.
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Oce na pro gra mu
Pro gram PIP po zwo lił spoj rzeć na stres za wo do wy z szer szej

per spek ty wy i do strzec no we mo żli wo ści do sko na le nia kom pe ten cji
w za rzą dza niu ka pi ta łem ludz kim w przed się bior stwie.

Wal ka ze stre sem zwią za nym z wy ko ny wa ną pra cą nie mo że być pro -
ce sem przy pad ko wym. W wa run kach złej ko mu ni ka cji, nie od po wied nie -
go do bo ru per so ne lu, nie wła ści we go pla no wa nia i bra ku mo ty wa cji nie
jest mo żli we ogra ni cza nie stre su. Do pie ro po zna nie pra cow ni ków, wła -
ści we za rzą dza nie, dba nie o bez pie czeń stwo, roz wój pra cow ni ków
i umo żli wia nie im pod no sze nia kwa li fi ka cji, ja sne za sa dy oce ny efek tyw -
no ści pra cy oraz kul tu ra i wza jem ny sza cu nek w kon tak tach mię dzy ludz -
kich gwa ran tu ją sku tecz ną wal kę z tym zja wi skiem.

Za kła dy Che micz ne OR GA NI KA SAR ZY NA 
w No wej Sa rzy nie

Za kła dy Che micz ne „Or ga ni ka Sa rzy na” w No wej Sa rzy nie po wsta ły
w ra mach bu do wy Cen tral ne go Okrę gu Prze my sło we go w 1937 r. Roz -
wój Za kła dów za ha mo wa ny przez II woj nę świa to wą, po stę po wał po za -
koń cze niu dzia łań wo jen nych. Uzu peł nio no zde mon to wa ne ma szy ny
i urzą dze nia, kon ty nu owa no pra ce bu dow la ne. Pierw szą pro duk cją by ły
ni tro związ ki (1954). Od po ło wy lat 70. ubie głe go wie ku znacz nie wzro -
sła pro duk cja. Z je j roz wo jem po stę po wa ła rów nież roz bu do wa mia sta,
któ re w 1973 r. otrzy ma ło pra wa miej skie. Ko lej ne la ta to ko lej ne in we -
sty cje i ko lej ne li nie pro duk cyj ne: środ ków ochro ny ro ślin, ży wic epok -
sy do wych, na sy co nych i nie na sy co nych ży wic po lie stro wych oraz ży wic
fe no lo wo -for mal de hy do wych. W 2006 r. za kła dy zo sta ły spry wa ty zo wa -
ne i we szły w skład Gru py Che micz nej CIECH. Za kła dy ma ją wdro żo ny
Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia ja ko ścią, śro do wi skiem oraz bez pie -
czeń stwem i hi gie ną pra cy. W za kła dach za trud nio nych jest po nad 700
osób.

Udział w pro gra mie PIP
Za kła dy Che micz ne „Or ga ni ka -Sa rzy na” włą czy ły się do pro gra mu

PIP w 2006 r., za chę co ne ce lem pro gra mu – prze ciw dzia ła niem ne ga -
tyw nym skut kom stre su za wo do we go. Na po cząt ku pro gra mu kil ku na -
sto oso bo wa gru pa przed sta wi cie li za kła du (słu żba bhp, kie row ni cy
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ko mó rek or ga ni za cyj nych) uczest ni czy ła w se mi na riach zor ga ni zo wa -
nych przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Rze szo wie. Prze pro wa dzo no
oce nę psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy na 40. ró żnych sta no wi -
skach. Oka za ło się, że na nie któ rych z nich po ziom stre su był wy so ki.
Ma jąc na uwa dze po ten cjal ny wpływ stre su na wy pad ki przy pra cy, bez -
pie czeń stwo pra cow ni ków i miesz kań ców No wej Sa rzy ny, pod ję to sze -
reg dzia łań pro fi lak tycz nych ma ją cych ob ni żyć je go po ziom.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w za kła dach au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– zor ga ni zo wa no, przy współ udzia le psy cho lo gów i tre ne rów, szko -

le nia na te mat za rzą dza nia pra cow ni ka mi dla ka dry kie row ni czej za kła -
du i na te mat ra dze nia so bie ze stre sem dla pra cow ni ków,

– włą czo no te ma ty kę stre su do szko leń okre so wych bhp i prze szko -
lo no w tym za kre sie po nad 300 pra cow ni ków,

– prze ka za no wszyst kim pra cow ni kom ma te ria ły in for ma cyj ne PIP
i ZUS na te mat stre su i spo so bów je go zmniej sza nia,

– zre ali zo wa no szko le nia do sko na lą ce we wnętrz ne i ze wnętrz ne,
uzna jąc ich zna cze nie dla zmniej sze nia ob cią żeń psy chicz nych pra cow -
ni ków i człon ków ka dry kie row ni czej, ta kie jak na przy kład z za kre su:
księ go wo ści, ra chun ko wo ści, fi nan sów, han dlu i mar ke tin gu, ob słu gi
kom pu te rów, ję zy ka an giel skie go, pra wa pra cy, ubez pie czeń spo łecz -
nych i zdro wot nych, ochro ny śro do wi ska i za po bie ga nia po wa żnym awa -
riom prze my sło wym, ob słu gi urzą dzeń do na peł nia nia zbior ni ków
trans por to wych, ob słu gi dźwi gów to wa ro wo -oso bo wych i in nych – dla
po nad 900 osób,

– suk ce syw nie wpro wa dza się no wo cze sne, po pra wia ją ce bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków, wy po sa że nie tech nicz ne i tech no lo gicz ne w ce -
lu: ogra ni cze nia na ra że nia pra cow ni ków na czyn ni ki che micz ne i py ły,
ogra ni cze nia ucią żli wo ści pra cy i wy sił ku fi zycz ne go, ogra ni cze nia za -
gro żeń wy pad ko wych oraz po pra wy bez pie czeń stwa po ża ro we go i ewa -
ku acji w przy pad ku po ża ru i awa rii,

– kon ty nu owa ne są zmia ny or ga ni za cyj ne, np. po przez wy dzie la nie
po szcze gól nych od dzia łów pro duk cyj nych ja ko sa mo dziel ne jed nost ki,
co wpły wa na de cen tra li za cję za rzą dza nia w przed się bior stwie i po wo -
du je zwięk sza nie udzia łu kie row nic twa ni ższe go szcze bla w po dej mo -
wa niu de cy zji,
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– w cza sie trwa nia pro gra mu zor ga ni zo wa no 37 wy jaz dów in te gra cyj -
nych dla pra cow ni ków na ró żne im pre zy kul tu ral ne. W ce lu in te gra cji ze -
spo łów or ga ni zu je się ta kże spo tka nia przy gril lu i za wo dy węd kar skie.

Oce na pro gra mu
Wi docz na jest po pra wa wa run ków pra cy, szcze gól nie w po sta ci ogra -

ni cze nia wy sił ku fi zycz ne go czy na ra że nia pra cow ni ków na szko dli we
sub stan cje che micz ne. Za rząd przed się bior stwa po zy tyw nie od no si się
do pro wa dze nia pro gra mu, mi mo że szko le nia lub warsz ta ty ge ne ru ją
do dat ko we kosz ty – pa nu je prze ko na nie, że efek ty obec nych dzia łań
przy nio są po zy tyw ne skut ki dla przy szło ści za kła du.

Udział w pro gra mie PIP za pew nia zdo by cie wie dzy o stre sie za wo do -
wym i spo so bów ogra ni cza nia je go ne ga tyw nych skut ków. In for ma cje
prze ka zy wa ne w trak cie szko leń pro wa dzą do prze ko na nia, że oprócz
dzia łań sys te mo wych po dej mo wa nych przez kie row nic two za kła du, po -
trzeb ne są ta kże zmia ny w ka żdym z pra cow ni ków. Sto su jąc się
do udzie la nych rad, mo żna sa mo dziel nie wpły wać na po ziom wła sne go
stre su, wspo ma ga jąc tym sa mym dzia ła nia kie row nic twa za kła du. Wa ż-
ny mi aspek ta mi, nad któ ry mi na le ży pra co wać, aby zmniej szyć stres są:
po śpiech, pre sja cza su, prze cią że nie za da nia mi oraz nie za stę po wal ność
pra cow ni ków.
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Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych 
nr 8 w Ło dzi

Hi sto ria szko ły się ga 1919 r., w któ rym po wsta ła 3-let nia Pań stwo wa
Szko ła Za wo do wa Żeń ska. W 1932 r. szko ła zo sta ła prze kształ co na w 4-
let nie Pań stwo we Gim na zjum Kra wiec kie, ist nie ją ce do II woj ny świa to -
wej. Pod obec ną na zwą szko ła wy stę pu je od 1962 r. Ak tu al ne pro fi le
kształ ce nia szko ły to tech no lo gia odzie ży (tech ni kum), kre owa nie ubio -
rów (li ceum pro fi lo wa ne), tech no lo gia odzie ży i ar chi wi za cja (szko ła po -
li ce al na). 

Ze wzglę du na kry zys w eu ro pej skiej bra nży odzie żo wej, naj więk szym
pro ble mem szko ły jest ma łe za in te re so wa nie mło dych lu dzi ofe ro wa ny -
mi pro fi la mi kształ ce nia. W naj bli ższym ro ku pla no wa ne jest roz sze rze -
nie ofer ty pro fi lów kształ ce nia. 

Udział w pro gra mie PIP
Szko ła od lat współ pra cu je z Pań stwo wą In spek cją Pra cy. Na bie żą -

co ko rzy sta z ofert warsz ta tów PIP kie ro wa nych do mło dzie ży szkol nej,
któ re są or ga ni zo wa ne na bar dzo wy so kim po zio mie. Ofer ta udzia łu
szko ły w pro gra mie pre wen cyj nym do ty czą cym stre su w miej scu pra cy
wzbu dzi ła du że za in te re so wa nie pra cow ni ków szko ły i chęć sko rzy sta -
nia z po mo cy pro fe sjo na li stów.

Do bre prak ty ki
Prze pro wa dzo ny w szko le au dyt spraw dza ją cy wy ka zał, że:
– pra cow ni cy szko ły uczest ni czy li w szko le niach do ty czą cych ra dze -

nia so bie ze stre sem, roz wią zy wa nia kon flik tów, zdro we go try bu ży cia
oraz w tre nin gach re lak sa cyj nych z udzia łem psy cho lo gów z In sty tu tu
Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi i warsz ta tach na te mat spo so bów ra dze nia so -
bie z trud ny mi za cho wa nia mi ze stro ny uczniów,

– pra ca w ze spo le jest przy dzie la na pra cow ni kom sto sow nie do ich
umie jęt no ści i mo żli wo ści, na pod sta wie „Ar ku sza or ga ni za cyj ne go”
szko ły za wie ra ją ce go in for ma cje na te mat wy kształ ce nia, pro fi lu kla sy
i ilo ści go dzin pra cy,
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– pra cow ni kom za pew nio no mo żli wość kon sul ta cji (po moc w in dy wi -
du al nych pro ble mach wy cho waw czych) ze spe cja li sta mi, psy cho lo giem
i pe da go giem szkol nym,

– w ze spo le prze pro wa dza się okre so we szko le nia dla pra cow ni ków
w dzie dzi nie bhp i ppoż,

– w bi blio te ce szkol nej udo stęp nio no li te ra tu rę z za kre su za gad nień
psy cho spo łecz nych i spo so bów ra dze nia so bie ze stre sem – więk szość
ty tu łów opu bli ko wa ły PIP i IMP,

– prze pro wa dzo no do dat ko we szko le nia na te mat: „Ra dze nia so bie
z pro ble ma mi nie let nich za gro żo nych prze stęp czo ścią i de mo ra li za cją”
i „Jak roz wią zy wać klu czo we pro ble my szko ły”.

Oce na pro gra mu
Uczest ni czą cy w au dy cie przed sta wi cie le szko ły stwier dzi li, że dzię ki

udzia ło wi w pro gra mie po zna li po ziom stre su na sta no wi skach pra cy
w szko le, a dzię ki szko le niom, w któ rych wzię li udział, są le piej przy go -
to wa ni do pra cy dy dak tycz nej i wy cho waw czej. Wy so ko oce nio no też
wie dzę zdo by tą przez pra cow ni ków ze spo łu na te mat ra dze nia so bie ze
stre sem i prze ciw dzia ła nia je go ne ga tyw nym skut kom.
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W la tach 2006-2008, w szko le niach, se mi na riach i kon fe ren cjach ob -
ję tych pro gra mem pre wen cyj nym Pań stwo wej In spek cji Pra cy uczest ni -
czy ło oko ło 11 500 osób, zmie rzo no po ziom stre su pra cow ni ków w 377
za kła dach, na po nad 1 400 sta no wi skach pra cy.

Zdo by te przez PIP do świad cze nie upraw nia do wy cią gnię cia do brze
uza sad nio nych wnio sków na te mat do tych cza so we go prze bie gu pro gra -
mu i sku tecz no ści po dej mo wa nych dzia łań. W trak cie pro gra mu PIP oka -
za ło się, że śred nio 20% oce nio nych sta no wisk pra cy ma wy so ki po ziom
stre so gen no ści, 40% śred ni i 40% ni ski, co ozna cza, że aż 60% sta no -
wisk wy ma ga ło wpro wa dze nia na nich dzia łań pro fi lak tycz nych.

Po twier dzi ło się, że i pra cow ni cy i pra co daw cy pra cu ją co raz wię cej
i w co raz więk szym tem pie. Wy ko ny wa na pra ca jest co raz trud niej sza.
Spo sób za rzą dza nia i or ga ni za cji pra cy czę sto utrud nia jej wy ko ny wa -
nie. Na dal ist nie ją za kła dy i sta no wi ska pra cy, na któ rych pra ca jest wy -
ko ny wa na w nie bez piecz nych i nie hi gie nicz nych wa run kach pra cy.
Prze pro wa dzo ne ba da nia an kie to we wska za ły też, że pra co daw cy naj -
le piej roz po zna ją ne ga tyw ny wpływ stre su na funk cjo no wa nie przed się -
bior stwa, sła biej je go wpływ na pra cow ni ków, a naj go rzej roz po zna ją
przy czy ny stre su.

Pra co daw cy, któ rzy de cy do wa li się na opra co wa nie i wdra ża nie we
wła snych za kła dach dzia łań pro fi lak tycz nych cią gle po zo sta ją w mniej -
szo ści. Zwią za ne jest to głów nie z bra kiem środ ków fi nan so wych, szcze -
gól nie w ma łych i śred nich za kła dach, kon cen tro wa niem się za kła dów
tyl ko na bie żą cej dzia łal no ści i nie ro zu mie niem lub nie zna jo mo ścią pro -
ble ma ty ki i zna cze nia stre su za wo do we go.

Do naj czę ściej iden ty fi ko wa nych przy czyn stre su za wo do we go w za -
kła dach na le ża ły:

● prze cią że nie pra cą – gdy by ło jej zbyt du żo, by ła zbyt trud na do wy -
ko na nia w za kre ślo nym, za krót kim cza sie; prze bie ga ła w nad go dzi nach
i mia ła za du że tem po,

● nie do cią że nie pra cą – gdy by ła pro sta i mo no ton na, i gdy nie wy -
ko rzy sty wa no umie jęt no ści, wie dzy i mo żli wo ści pra cow ni ka,
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● nie jed no znacz ność ro li pra cow ni ka – gdy obo wiąz ki pra cow ni ka
by ły nie okre ślo ne lub nie do okre ślo ne i nie by ło ja sne co, kie dy lub w ja -
ki spo sób po win no być wy ko ny wa ne,

● kon flikt ro li pra cow ni ka – gdy pra cow nik sta wał przed sprzecz ny -
mi wy ma ga nia mi prze ło żo ne go lub klien ta al bo wy klu cza ją cy mi się po -
le ce nia mi prze ło żo ne go,

● brak kon tro li pra cow ni ka nad wła sną pra cą – gdy de cy zje do ty czą -
ce spo so bu wy ko ny wa nia pra cy, jej tem pa, przerw w pra cy by ły po dej -
mo wa ne bez je go udzia łu,

● brak wspar cia i po mo cy ze stro ny współ pra cow ni ków i prze ło żo -
nych, brak ma te ria łów, in for ma cji i na rzę dzi po trzeb nych do pra cy,

● nie od po wied nie wa run ki fi zycz ne pra cy – nie pra wi dło we oświe tle -
nie, ha łas, wi bra cje, zbyt zim ny lub go rą cy mi kro kli mat, zbyt ma ło miej -
sca na sta no wi sku pra cy, sub stan cje che micz ne (w tym py ły)
w po wie trzu, ko niecz ność ręcz ne go prze no sze nia cię ża rów, nie wy god -
na lub wy mu szo na po zy cja pra cy, nie rów ne lub śli skie po wierzch nie itd.

Cał ko wi te wy eli mi no wa nie stre su z pro ce su pra cy nie jest mo żli we,
ale nie bez pie czeń stwo po ja wia się tyl ko wte dy, gdy po ziom stre su jest
zbyt wy so ki i prze kra cza mo żli wo ści ra dze nia so bie z nim pra cow ni ków.
W ta kiej sy tu acji je dy nie kwe stią cza su po zo sta je wy stą pie nie ne ga tyw -
nych skut ków stre su. Stąd wnio sek, że po ziom stre su po wi nien być mo -
ni to ro wa ny, a w ra zie ko niecz no ści po win no się wdra żać dzia ła nia
pro fi lak tycz ne, zmniej sza ją ce stres do po zio mu ak cep to wal ne go. Cel ten
mo żna re ali zo wać po przez za rzą dza nie stre sem w za kła dzie pra cy. Po -
wi nien to być pro ces za pla no wa ny i cią gły, a nie tyl ko do raź ne dzia ła nia.

Zgod nie ze spraw dzo nym pod czas pro gra mu i pro po no wa nym przez
PIP al go ryt mem dzia ła nia, pierw szym kro kiem w ogra ni cza niu stre su
w pra cy po win no być po zna nie je go po zio mu i przy czyn cha rak te ry stycz -
nych dla za kła du i na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy. Na stęp nie na -
le ży pod jąć de cy zję do ty czą cą ewen tu al nych dzia łań pro fi lak tycz nych.
Gdy po ziom stre su jest wy so ki i pod ję to de cy zję o po trze bie ta kich dzia -
łań, na le ży je okre ślić dla ka żdej z roz po zna nych przy czyn stre su. Kro kiem
ko lej nym i naj wa żniej szym jest wdro że nie tych dzia łań – wpro wa dze nie
zmian w za kła dzie pra cy. Na stęp nie po zo sta je oce na sku tecz no ści wpro -
wa dzo nych zmian, czy li po now ny po miar stre su na sta no wi skach pra cy,
któ rych zmia ny te do ty czy ły.
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Za kła dy po dej mo wa ły ró żne dzia ła nia pro fi lak tycz ne, któ re po le ga ły na:
● po pra wie fi zycz nych wa run ków pra cy,
● do sto so wy wa niu psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy do mo żli -

wo ści i po trzeb pra cow ni ków,
● zwięk sza niu umie jęt no ści pra cow ni ków w ra dze niu so bie ze stre -

sem,
● zwięk sza niu umie jęt no ści pra co daw ców w za kre sie za rzą dza nia

ze spo ła mi ludz ki mi,
● za pew nie niu po mo cy pra cow ni kom do świad cza ją cym ne ga tyw -

nych skut ków stre su.
An ty stre so we dzia ła nia pro fi lak tycz ne mo żna też ująć bar dziej szcze -

gó ło wo i po dzie lić na dzia ła nia pre wen cyj ne do ty czą ce przed się biorstw
i do ty czą ce pra cow ni ków.

Pierw sze z nich obej mo wa ły np.: opra co wa nie opi sów sta no wisk pra -
cy i wy ma ga nych kwa li fi ka cji pra cow ni ków, pla no wa nie i opty ma li zo wa -
nie za dań, za pew nie nie pra cow ni kom mo żli wo ści udzia łu w za rzą dza niu
fir mą, ure gu lo wa nie cza su pra cy, do sko na le nie za wo do we osób kie ru -
ją cych pra cow ni ka mi, za pew nie nie pra cow ni kom mo żli wo ści cią głe go
roz wo ju i szko le nia. Dzia ła nia pre wen cyj ne do ty czą ce pra cow ni ków obej -
mo wa ły na to miast: do bór i se lek cję za wo do wą pra cow ni ków, tre nin gi
umie jęt no ści in ter per so nal nych, ko mu ni ka cji in ter per so nal nej, za rzą dza -
nia cza sem, ne go cja cji i me dia cji, aser tyw no ści, tre nin gi re lak sa cyj ne,
pro mo wa nie zdro we go sty lu ży cia.

Wa run kiem sku tecz no ści dzia łań zmniej sza ją cych stres jest udział
w nich wszyst kich za in te re so wa nych stron: pra co daw ców, pra cow ni ków,
ich przed sta wi cie li, za kła do wej słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
le ka rza me dy cy ny pra cy, ewen tu al nie ta kże spe cja li stów spo za za kła du.
Na le ży jed nak wy raź nie stwier dzić, że za po bie ga nie stre so wi jest mo żli -
we, dys po nu je my na rzę dzia mi do po mia ru stre su i zna ne są spo so by je -
go ogra ni cza nia.

Kon se kwent ny wy si łek na rzecz kon tro lo wa nia i ogra ni cza nia w za -
kła dzie po zio mu stre su za wo do we go przy no si fir mie kon kret ne ko rzy ści.
Pro wa dzi bo wiem do po pra wy sta nu zdro wia pra cow ni ków i zwięk sze -
nia efek tyw no ści i ja ko ści ich pra cy. Ma le je licz ba błę dów, po my łek
i skarg. Zmniej sza się licz ba wy pad ków i zwią za nych z ni mi strat. Zmniej -
sza się fluk tu acja ka dry i zwięk sza go to wość pra cow ni ków do no wych
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za dań i wy zwań. Ro śnie po czu cie bez pie czeń stwa pra cow ni ków i pra -
co daw ców, ro śnie też kon ku ren cyj ność fir my i umac nia się jej po zy cja
na ryn ku. Mo żna li czyć na pro fi ty, któ re za pew nia ją pra cow ni ko wi i fir -
mie przy ja zne miej sca pra cy. Mo gło to po twier dzić już bar dzo wie lu do -
tych cza so wych uczest ni ków pro gra mu PIP.

Re asu mu jąc – pod sta wo we, o sku tecz no ści po twier dzo nej w trak cie
re ali za cji pro gra mu, dzia ła nia an ty stre so we to:

● zmniej sza nie ob cią że nia psy chicz ne go pra cow ni ków przez
uspraw nie nia or ga ni za cji pra cy, wcze śniej sze pla no wa nie za dań, wła ści -
wy po dział obo wiąz ków i do bór pra cow ni ków, ewen tu al ne zwięk sze nie
za trud nie nia, szko le nia za wo do we i prze strze ga nie pra wa pra cy,

● zwięk sza nie wie dzy ka dry kie row ni czej na te mat za rzą dza nia pra -
cow ni ka mi, roz wią zy wa nia kon flik tów, ne go cja cji i me dia cji,

● zwięk sza nie umie jęt no ści pra cow ni ków w za kre sie ra dze nia so bie
ze stre sem przez szko le nia za wo do we, tre nin gi re lak sa cyj ne itp.,

● dba łość o do bre fi zycz ne wa run ki pra cy na przy kład po przez ogra -
ni cza nie ha ła su, po pra wę oświe tle nia, ogra ni cza nie ko niecz no ści ręcz -
ne go prze no sze nia cię ża rów, za bez pie cza nie przed nie ko rzyst ny mi
wa run ka mi at mos fe rycz ny mi itd.

Wię cej in for ma cji na te mat ogra ni cza nia ne ga tyw nych skut ków
stre su za wo do we go i pro gra mu pre wen cyj ne go Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy mo żna zna leźć na stro nie in ter ne to wej:

www.pip.gov.pl
na pod stro nie STRES W PRA CY

War to za po znać się z dwie ma bro szu ra mi wy da ny mi przez PIP:
– Stres w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka
– Stres w pra cy. Po rad nik dla pra co daw cy

Obie bro szu ry do stęp ne są w wer sji elek tro nicz nej na wska za nej wy -
żej stro nie in ter ne to wej, na pod stro nie Wy daw nic twa. Mul ti me dia
pod Bez pie czeń stwem pra cy
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