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Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym –
Ramowe podejście europejskie: poziom polityki
makro      
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Wstęp 

Ce lem pro jek tu PRI MA -EF (Psy cho so cial Risk Ma na ge ment – Eu ro -
pe an Fra me work) by ło stwo rze nie eu ro pej skich ram za rzą dza nia ry -
zy kiem psy cho spo łecz nym, któ re przy czy ni ły by się do pro mo wa nia
po li ty ki i prak tyk w tym za kre sie w ob rę bie Unii Eu ro pej skiej (UE),
za rów no na po zio mie kra jo wym jak i po zio mie przed się biorstw. Wy -
pra co wa nie ta kich ram sta ło się szcze gól nie pil ne ze wzglę du
na ostat nie da ne UE wska zu ją ce na sze ro kie wy stę po wa nie ry zy ka
psy cho spo łecz ne go za gra ża ją ce go zdro wiu pra cow ni ków oraz na -
si la nie się ta kich zja wisk jak stres zwią za ny z pra cą oraz prze moc,
mo le sto wa nie i mob bing w miej scu pra cy. Ry zy ko psy cho spo łecz ne
zwią za ne z pra cą do ty czy tych aspek tów pro jek to wa nia i za rzą dza -
nia pra cą, a tak że spo łecz ne go i or ga ni za cyj ne go kon tek stu pra cy,
któ re mo gą spo wo do wać ura zy psy cho lo gicz ne lub fi zycz ne.

Cel

PRI MA -EF na po zio mie ma kro okre śla naj waż niej sze eta py i wskaź ni -
ki do ty czą ce po li ty ki za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym. Mo gą
słu żyć one de cy den tom po li tycz nym ja ko pod sta wa do opra co wa nia
wła ści wej po li ty ki, wskaź ni ków i pla nów dzia łań słu żą cych za po bie -
ga niu stre so wi zwią za ne mu z pra cą i za rzą dza niu nim, a tak że za po -
bie ga niu prze mo cy, mo le sto wa niu i mob bin go wi w miej scy pra cy.

In ter wen cje na po zio mie po li ty ki 
w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym

In ter wen cje na po zio mie po li ty ki w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem
psy cho spo łecz nym i pro mo wa nia zdro wia pra cow ni ków mo gą przy -
bie rać róż ne for my. Są to mię dzy in ny mi: opra co wy wa nie po li ty ki
i prze pi sów, okre śla nie stan dar dów do ty czą cych naj lep szych prak -
tyk – na po zio mie kra ju lub od no śnie part ne rów spo łecz nych, pod -
pi sy wa nie po ro zu mień z part ne ra mi do ty czą cych wspól nej stra te gii,
pod pi sy wa nie de kla ra cji na po zio mie eu ro pej skim lub mię dzy na ro -
do wym, czę sto za po śred nic twem or ga ni za cji mię dzy na ro do wej,
pro mo wa nie dia lo gu spo łecz ne go i spo łecz nej od po wie dzial no ści
biz ne su. Przy kła da mi in ter wen cji na po zio mie po li ty ki są: 

• prze pi sy Ko mi sji Eu ro pej skiej (np. dy rek ty wa ra mo wa Ra dy Eu -
ro pej skiej w spra wie wpro wa dze nia środ ków w ce lu zwięk sze -
nia bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia pra cow ni ków w miej scu
pra cy 89/391/EWG);

• pod pi sa nie po ro zu mie nia ra mo we go w spra wie ogra ni cza nia
stre su zwią za ne go z pra cą (2004r.) i po ro zu mie nia ra mo we go
w spra wie zwal cza nia mo le sto wa nia i prze mo cy w miej scu pra -
cy (2007r.) po mię dzy part ne ra mi spo łecz ny mi UE;

• pod pi sa nie Glo bal ne go Pla nu Dzia ła nia na rzecz Zdro wia Pra -
cow ni ków na Świa to wym Zgro ma dze niu Zdro wia WHO w 2008r.;

• ini cja ty wy MOP w za kre sie pro mo wa nia dia lo gu spo łecz ne go
na te mat za gad nień do ty czą cych zdro wia i bez pie czeń stwa.
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Eta py za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym
na po zio mie ma kro

Mo ni to ro wa nie ry zy ka psy cho spo łecz ne go i zdro wia 
Mo ni to ro wa nie ry zy ka moż na zde fi nio wać ja ko sys te ma tycz ne ba -
da nie dzia łań po dej mo wa nych na po zio mie ma kro ma ją ce na ce -
lu usta le nie przy czyn ura zów i szkód na po zio mie spo łecz nym.
In for ma cje te wy ko rzy sty wa ne są do zi den ty fi ko wa nia tych za gro -
żeń psy cho spo łecz nych, któ re wpły wa ją na stan zdro wia du żych
grup. Ze sta wie nie ze so bą in for ma cji o za gro że niach psy cho spo -
łecz nych i ich moż li wych skut kach zdro wot nych po zwa la okre ślić
praw do po dob ne spo łecz ne czyn ni ki ry zy ka.

Au dy ty po li ty ki słu żą ce zro zu mie niu przy czyn
Za nim moż li we bę dzie za pla no wa nie sen sow nych dzia łań, ko niecz -
ne jest prze ana li zo wa nie, ja kie środ ki są już prak ty ko wa ne w od nie -
sie niu do za gro żeń psy cho spo łecz nych i ich skut ków or ga ni za cyj nych
oraz skut ków wo bec in dy wi du al nych pra cow ni ków. Ta ka ana li za wy -
ma ga prze pro wa dze nia au dy tu (prze glą du, ana li zy i kry tycz nej oce -
ny) do tych cza so wej po li ty ki oraz dia lo gu z part ne ra mi spo łecz ny mi.
Wszyst kie te in for ma cje pod da wa ne są na stęp nie pro ce so wi prze kła -

da nia na prak ty kę, po le ga ją ce mu na oma wia niu i ana li zo wa niu
da nych z mo ni to rin gu ry zy ka w ce lu opra co wa nia pla nu po li ty ki
w za kre sie ogra ni cze nia ry zy ka. 

Opra co wa nie pla nów po li ty ki
Wie dza uzy ska na na pod sta wie mo ni to rin gu ry zy ka oraz au dy -
tu po li ty ki słu ży opra co wy wa niu pla nu po li ty ki, czy li prze ło że -
niu in for ma cji z mo ni to rin gu na ra cjo nal ny i prak tycz ny plan
po li ty ki ogra ni cza nia ry zy ka. Opra co wa nie pla nu po li ty ki po -
le ga na pod ję ciu na stę pu ją cych de cy zji: co jest ce lem, jak
i przez ko go ma być on re ali zo wa ny, kto jesz cze po wi nien zo -
stać za an ga żo wa ny, ja ki bę dzie har mo no gram re ali za cji, ja kie
za so by bę dą po trzeb ne, ja kie bę dą spo dzie wa ne ko rzy ści i jak
bę dzie się je mie rzyć oraz jak oce nia na bę dzie re ali za cja pla -
nu. Na tym eta pie wy ma ga ny jest tak że dia log z głów ny mi part -
ne ra mi, w tym zwłasz cza z part ne ra mi spo łecz ny mi.

Wdro że nie pla nów po li ty ki w ce lu ogra ni cze nia ry zy ka
Plan po li ty ki po wi nien zo stać na stęp nie wdro żo ny zgod nie z za -
ło że nia mi. Za sad ni czo jest to pro ces roz wo ju spo łecz ne go.
Wdra ża nie pla nu po li ty ki mu si być sys te ma tycz nie mo ni to ro -
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wa ne i we ry fi ko wa ne, tak aby moż li we by ło pod ję cie ko niecz nych
dzia łań ko ry gu ją cych. Od po wie dzial ność i uczest nic two głów nych
part ne rów ma tak że za sad ni cze zna cze nie w pro ce sie wdra ża nia
po li ty ki. Im więk sza od po wie dzial ność i za an ga żo wa nie part ne -
rów spo łecz nych i in nych głów nych part ne rów (np. za kła dów
ubez pie czeń spo łecz nych, in sty tu cji służ by zdro wia i agen cji ubez -
pie cze nio wych), tym więk sze praw do po do bień stwo, że plan po li -
ty ki zo sta nie zre ali zo wa ny, a ry zy ko ogra ni czo ne.

Oce na pla nu po li ty ki
Oce nie na le ży pod dać za rów no pro ces wdra ża nia pla nu po li ty ki, jak
i je go efek ty. Po moc ne w tym za kre sie mo gą być wy mie nio ne poniżej
wskaź ni ki. Oce na po win na brać pod uwa gę sze ro ką ga mę róż no -
rod nych in for ma cji umoż li wia ją cych spoj rze nie z wie lu waż nych per -
spek tyw. Wy ni ki oce ny po win ny uka zy wać moc ne i sła be stro ny
za rów no pla nu po li ty ki, jak i pro ce su je go wdra ża nia. In for ma cje te
po win ny sta no wić pod sta wę do ucze nia się spo łecz ne go. Oce nę na -
le ży prze pro wa dzać okre so wo. Wy pły wa ją ce z niej wnio ski po win ny
zo stać ja sno sfor mu ło wa ne i za ko mu ni ko wa ne in nym. 

Ucze nie się spo łecz ne
Pod mio ty po li tycz ne po win ny wy ko rzy stać oce nę do usta wicz ne go do -
sko na le nia się, a tak że ja ko na ukę, z któ rą na le ży się dzie lić i prze ka -

zy wać in nym, a któ ra mo że być wy ko rzy sty wa na w przy szłej po li ty ce
wo bec ry zy ka oraz w in nych ob sza rach (np. po li ty ce go spo dar czej,
zdro wot nej). Za sad ni cze zna cze nie ma tu przy ję cie per spek ty wy dłu -
go ter mi no wej. Wnio ski po win ny być ko mu ni ko wa ne szer sze mu krę -
go wi od bior ców, w szcze gól no ści pod mio tom ze wnętrz nym
(nie tra dy cyj nym part ne rom w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i zdro wia).
Wresz cie na le ży je wy ko rzy stać ja ko punkt wyj ścia do „na stęp ne go cy -
klu” pro ce su po li ty ki za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym.

Efek ty po li ty ki w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym
Za sad ni czo po li ty ka za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym jest bli -
sko zwią za na z po li ty ką pro mo wa nia roz wo ju go spo dar cze go, zwłasz -
cza w świe tle kształ tu ją ce go się spo łe czeń stwa opar te go na wie dzy.
Zdro wa si ła ro bo cza i zdro we or ga ni za cje to pod sta wa opty mal ne go
wy ko rzy sta nia ka pi ta łu ludz kie go i spo łecz ne go, a tym sa mym nie zwy -
kle waż ny ele ment roz wo ju go spo dar ki. Czyn ni ki te istot nie wpły wa ją
na zwięk sza nie wy daj no ści, pro mo wa nie in no wa cji, po pra wę wy ni ków
go spo dar czych, pod no sze nie po zio mu zdro wia pu blicz ne go (przy czy -
nia jąc się mię dzy in ny mi do ob ni że nia kosz tów opie ki zdro wot nej),
uspraw nia nie funk cjo no wa nia ryn ku pra cy (wzmac nia jąc mię dzy in -
ny mi struk tu ry ubez pie cze nia spo łecz ne go i re in te gra cję spo łecz ną).
Z per spek ty wy po li ty ki UE dzia ła nia po dej mo wa ne w tym za kre sie po -
win ny być fun da men tem po li ty ki zgod nej ze stra te gią li zboń ską.

Wskaź ni ki za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym w pra cy – po ziom ma kro 

Ob szar Wskaź ni ki 

In te gra cja z
po li ty ką rzą du 

Do stęp ność rzą do wych pro gra mów pro mo wa nia lub sty mu lo wa nia za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym w przed się bior stwach.
Do stęp ność służb i od po wied nio prze szko lo nych eks per tów (w kra ju), wspo ma ga ją cych or ga ni za cje w za rzą dza niu ry zy kiem
psy cho spo łecz nym.
Do stęp ność za chęt fi nan so wych do po dej mo wa nia środ ków pre wen cyj nych w od nie sie niu do pro ble mów psy cho spo łecz nych,
zwłasz cza dla ma łych i śred nich przed się biorstw. 

In te gra cja z po li ty ką 
or ga ni za cji 
zrze sza ją cych 
pra co daw ców i fir my 

Od se tek przed się biorstw de kla ru ją cych za rzą dza nie ry zy kiem psy cho spo łecz nym.
Licz ba sek to rów prze my słu de kla ru ją cych zwal cza nie ry zy ka psy cho spo łecz ne go na po zio mie sek to ra.
Wska za nia w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym opra co wy wa ne 
przez or ga ni za cje zrze sza ją ce pra co daw ców i fir my. 

In te gra cja z po li ty ką
związ ków 

Licz ba przed sta wi cie li pra cow ni ków po sia da ją cych wy kształ ce nie w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym.
Wska za nia w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym opra co wy wa ne przez związ ki za wo do we. 

In te gra cja z dia lo giem 
ze spo łe czeń stwem 
oby wa tel skim 
i prze ka zem 
me dial nym

Czę stość, z ja ką środ ki ma so we go prze ka zu po świę ca ją uwa gę ry zy ku i za gad nie niom psy cho spo łecz nym w miej scu pra cy.
Licz ba po ro zu mień zbio ro wych od no szą cych się do za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym.
Po ziom kra jo we go (trój stron ne go) dia lo gu spo łecz ne go nt. za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym i pro mo cji zdro wia 
psy chicz ne go w miej scu pra cy.
Licz ba (i no we ro dza je) part ne rów spo łecz nych za an ga żo wa nych w za rzą dza nie ry zy kiem psy cho spo łecz nym. 

Integracja z 
edukacją i 
szkoleniami

Włą cze nie pod no sze nia świa do mo ści ry zy ka psy cho spo łecz ne go do głów ne go nur tu edu ka cji na po zio mie pod sta wo wym i śred nim.
Od se tek szkół biz ne su i in nych szkół ofe ru ją cych szko le nia i mo du ły edu ka cyj ne po świę co ne za rzą dza niu ry zy kiem psy cho spo łecz nym.
Sta łe kur sy doskonalenia za wo do we go w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym, ofe ro wa ne przez pra co daw ców 
lub sto wa rzy sze nia biz ne so we
Sta łe kur sy doskonalenia za wo do we go w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym, ofe ro wa ne przez związ ki za wo do we.
Sta łe kur sy doskonalenia za wo do we go w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym, ofe ro wa ne przez in sty tu cje rzą do we
i or ga ni za cje zaj mu ją ce się zdro wiem i bez pie czeń stwem.
Szko le nia w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym dla in spek to rów ds. zdro wia i bez pie czeń stwa.

Głów ni part ne rzy 
za an ga żo wa ni 
w za rzą dza nie ry zy kiem 
psy cho spo łecz nym 

Za kła dy ubez pie czeń spo łecz nych (pu blicz ne lub pry wat ne) za an ga żo wa ne w za po bie ga nie ry zy ku psy cho spo łecz ne mu 
(po przez sto sow ne pro gra my).
Czę stość za wie ra nia part ner stwa (lub spon so ro wa nia) po mię dzy przed się bior stwa mi a or ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi na rzecz
ochro ny zdro wia psy chicz ne go i/lub or ga ni za cja mi pa cjen tów.
Licz ba przed się biorstw sto su ją cych za rzą dza nie ry zy kiem psy cho spo łecz nym i pro mo cję zdro wia psy chicz ne go w miej scu pra cy. 
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