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Skuteczność dialogu społecznego
w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym
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Wstęp 

Dia log spo łecz ny, ja ko po ko jo wy spo sób roz wią zy wa nia kon flik tów
i rów no wa że nia in te re sów róż nych stron, jest pod sta wo wym ele -
men tem eu ro pej skie go mo de lu spo łecz ne go. To waż ne na rzę dzie
tak że w kon tek ście mię dzy na ro do wym (np. po przez dzia ła nia Mię -
dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy). W ra mach sys te mu sto sun ków
prze my sło wych uwa ża się go za je den z głów nych in stru men tów
po li ty ki za trud nie nia i po li ty ki spo łecz nej na po zio mie Unii Eu ro pej -
skiej (UE). Dia log spo łecz ny obej mu je dys ku sje, kon sul ta cje, ne go -
cja cje i wspól ne dzia ła nia po dej mo wa ne przez or ga ni za cje
part ne rów spo łecz nych w dwóch pod sta wo wych for mach: ja ko dia -
log dwu stron ny mię dzy dwie ma stro na mi w prze my śle (kie row nic -
twem i si łą ro bo czą) oraz dia log trój stron ny, z udzia łem part ne rów
spo łecz nych i władz pu blicz nych. Pod sta wo we ce le eu ro pej skie go
dia lo gu spo łecz ne go to wpły wa nie na eu ro pej ską po li ty kę spo łecz -
ną, wy mia na do brych prak tyk i pra ca na rzecz Eu ro py so cjal nej. 

Cel

Ni niej sze wska za nia ma ją na ce lu przed sta wie nie de cy den tom po -
li tycz nym i part ne rom spo łecz nym naj waż niej szych fak tów i wy tycz -
nych do ty czą cych pro mo wa nia dia lo gu spo łecz ne go w za kre sie
za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym. Na pod sta wie wcze śniej -
szych do świad czeń i li te ra tu ry na uko wej po ka za no naj waż niej sze
wy zwa nia na tym po lu oraz czyn ni ki de cy du ją ce o suk ce sie.

Dia log spo łecz ny a za rzą dza nie ry zy kiem 
psy cho spo łecz nym

W zmie nia ją cym się świe cie pra cy, co wy ni ka z glo ba li za cji, więk szej
ela stycz no ści i in ten syw no ści pra cy, ry zy ko psy cho spo łecz ne, stres zwią -
za ny z pra cą oraz prze moc w miej scu pra cy sta ły się istot ny mi pro ble -
ma mi w kon tek ście ochro ny zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ków.
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. Stres w miej scu pra cy jest jed ną z naj czę ściej zgła sza nych przez
pra cow ni ków przy czyn pro ble mów zdro wot nych (Fun da cja Eu ro pej -
ska, 2007r.). Od czu wa go po nad 40 mi lio nów osób w ca łej UE. Od -
dzia łu je on nie tyl ko na zdro wie jed no stek, lecz jest tak że przy czy ną
znacz nych strat eko no micz nych w przed się bior stwach oraz kosz tów
spo łecz nych w kra jach Eu ro py. Sza cu je się, że rocz ne stra ty po no szo ne
przez pań stwa człon kow skie się ga ją co naj mniej 20 mi liar dów eu ro.
Mob bing, mo le sto wa nie i prze moc w miej scu pra cy to in ny waż ny pro -
blem rzu tu ją cy na zdro wie pra cow ni ków. Son daż Wa run ków Pra -
cy 2007  prze pro wa dzo ny przez Eu ro pej ską Fun da cję wy ka zał, że
w cią gu ostat nich 12 mie się cy 6% pra cow ni ków by ło na ra żo nych
na groź by i prze moc fi zycz ną, 4% na prze moc ze stro ny osób trze cich,
a 5% na mob bing i/lub mo le sto wa nie w miej scu pra cy. In cy den ty te by -
ły częst sze w gru pach mniej szo ścio wych i w okre ślo nych sek to rach (np.
prze moc w sek to rze zdro wia i usług spo łecz nych wy no si ła 15,2%).

W ostat nich la tach za szły zna czą ce zmia ny w ogól nej po li ty ce za rzą -
dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym. O ile w la tach 90. po ro zu mie -
nia eu ro pej skich part ne rów spo łecz nych by ły wdra ża ne ja ko de cy zje
Ra dy lub dy rek ty wy (o urlo pie ro dzi ciel skim z 1995r., o pra cy w nie -
peł nym wy mia rze z 1997r., i umo wach o pra cę na czas okre ślo ny
z 1999r.), o ty le ko lej ne kwe stie zo sta ły ob ję te mniej wią żą cy mi po -
ro zu mie nia mi (o te le pra cy z 2002r., o stre sie zwią za nym z pra cą

z 2004r. i o mo le sto wa niu i prze mo cy w miej scu pra cy z 2007r.).
W ra mach tych „au to no micz nych” po ro zu mień, part ne rzy spo łecz ni
zo bo wią zu ją się do dys ku sji nad ni mi oraz ich wdra ża nia na po zio -
mie kra jo wym po przez swo je or ga ni za cje człon kow skie, a tak że
do mo ni to ro wa nia te go pro ce su. Z uwa gi na przej ście od „twar dych”
do „mięk kich” ure gu lo wań, re zul ta ty wdra ża nia w du żym stop niu za -
le żą od ja ko ści sto sun ków prze my sło wych w da nym kra ju, a zwłasz -
cza od zdol no ści i wo li part ne rów spo łecz nych do ne go cjo wa nia „jak
rów ny z rów nym”, osią ga nia kon sen su su w me ry to rycz nie istot nych
spra wach i znaj do wa nia no wych roz wią zań. W tym sen sie uda ny dia -
log spo łecz ny ma za sad ni cze zna cze nie dla zwal cza nia ry zy ka psy -
cho spo łecz ne go w miej scu pra cy.

Po ro zu mie nia ra mo we w spra wie ogra ni cza nia stre su
zwią za ne go z pra cą oraz w spra wie zwal cza nia 
mo le sto wa nia i prze mo cy w miej scu pra cy 

Po ro zu mie nia ra mo we w spra wie ogra ni cza nia stre su zwią za ne go
z pra cą (2004r.) oraz w spra wie zwal cza nia mo le sto wa nia i prze mo cy
w miej scu pra cy (2007r.) są spe cy ficz nie ukie run ko wa ne na pro blem
ry zy ka psy cho spo łecz ne go. Ce lem obu do ku men tów jest zwięk sze nie
świa do mo ści pra co daw ców, pra cow ni ków i ich przed sta wi cie li oraz
stwo rze nie ram umoż li wia ją cych iden ty fi ka cję pro ble mów i ich roz wią -
zy wa nie w ra mach ogól ne go pro ce su za rzą dza nia ry zy kiem al bo też
w ra mach po li ty ki w szcze gó ło wych za kre sach. Fa za wdra ża nia po ro -
zu mie nia w spra wie ogra ni cza na stre su zwią za ne go z pra cą za koń czy -
ła się w 2007r. W przy pad ku po ro zu mie nia w spra wie zwal cza nia
prze mo cy i mo le sto wa nia fa za wdra ża nia za koń czy się w 2010r. 

Wy zwa nia dla dia lo gu spo łecz ne go w ca łej UE

Mi mo po stę pu w dzie dzi nie dia lo gu spo łecz ne go pro ces ten wią że
się z kil ko ma istot ny mi wy zwa nia mi. Naj waż niej sze z nich od no si
się do roz sze rze nia UE o no we kra je człon kow skie. W pań stwach
człon kow skich Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej dia log spo łecz ny nie
ma bo wiem jesz cze tak dłu gich tra dy cji jak w kra jach „sta rej Unii”.
Co wię cej, tam tej sze struk tu ry są wciąż sto sun ko wo sła be, zwłasz -
cza w za kre sie or ga ni za cji part ne rów spo łecz nych na po zio mie sek -
to ro wym. Po nad to, z uwa gi na wy so kie sto py bez ro bo cia czę sto
bra ku je rów no wa gi sił mię dzy pra co daw ca mi a związ ka mi za wo -
do wy mi. Przez la ta w UE po dej mo wa no wy sił ki ma ją ce na ce lu
zwięk sze nie moż li wo ści no wych państw człon kow skich w za kre sie
dia lo gu spo łecz ne go, np. po przez fi nan so wa nie pro gra mów pod -
no sze nia od po wied nich kom pe ten cji part ne rów spo łecz nych. In ne
dzia ła nia i ini cja ty wy na rzecz bu do wa nia moż li wo ści by ły po dej -
mo wa ne np. przez Eu ro pej ską Fun da cję na rzecz Po pra wy Wa run -
ków Ży cia i Pra cy oraz Eu ro pej ską Agen cję Bez pie czeń stwa
i Zdro wia w Pra cy. Wciąż jed nak mię dzy „sta ry mi” i „no wy mi” kra -
ja mi UE wi docz ne są dys pro por cje, któ re trze ba eli mi no wać.

Ko lej ne wy zwa nie do ty czy róż nic po mię dzy part ne ra mi spo łecz ny -
mi w spo so bie spo strze ga nia pro ble mów oraz wy ni ka ją cych stąd
róż nic w usta la niu prio ry te tów w pro ce sie dia lo gu spo łecz ne go
(zob.: Kar ta wska zań 05 PRI MA -EF). 

Po nad to, po nie waż współ cze sny glo bal ny ry nek sta wia przed się bior -
stwom du że wy ma ga nia w za kre sie kon ku ren cyj no ści, stąd przyj mu -
ją one na ogół per spek ty wę krót ko ter mi no wą. Tym cza sem sta bil ne
sys te my pra cy, któ re rów no wa żą ze so bą kon ku ren cyj ność z ja ko ścią
ży cia w pra cy wy ma ga ją przy ję cia dłuż szej per spek ty wy cza so wej.
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Wresz cie, kry tycz ną kwe stią po zo sta je włą cze nie ma łych i śred nich
przed się biorstw (MŚP). Mi mo że MŚP są fak tycz nie ob ję te po ro zu -
mie nia mi ra mo wy mi o ogra ni cza niu stre su zwią za ne go z pra cą
oraz zwal cza niu mo le sto wa nia i prze mo cy w miej scu pra cy, to jed -
nak tyl ko nie licz ne z nich an ga żu ją się w za rzą dza nie ry zy kiem psy -
cho spo łecz nym, głów nie ze wzglę du na brak środ ków, wie dzy
eks perc kiej oraz re pre zen ta cji związ ko wej.

Wnio ski: pro mo wa nie dia lo gu spo łecz ne go 
dla sku tecz ne go za rzą dza nia 
ry zy kiem psy cho spo łecz nym

Na pod sta wie ana li zy ist nie ją cej li te ra tu ry oraz do świad czeń we
wdra ża niu 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 moż na wska zać czyn ni ki de cy du ją ce o sku -
tecz no ści dia lo gu spo łecz ne go w pro ce sie za rzą dza nia ry zy kiem
psy cho spo łecz nym i sfor mu ło wać za le ce nia w tej dzie dzi nie.

Roz wi ja nie po li ty ki wspie ra ją cej dia log spo łecz ny
• Ak tyw na po li ty ka rzą du (np. prze pi sy, kam pa nie) mo że zwięk -

szać świa do mość oraz wspie rać włą cza nie ta kich za gad nień

jak stres w pra cy, prze moc, mo le sto wa nie i mob bing w ob szar
za in te re so wa nia krę gów po li tycz nych oraz firm, a tak że za chę -
cać or ga ni za cje do po dej mo wa nia dzia łań. 

• Ba da nia w tej dzie dzi nie mo gą wy wie rać po zy tyw ny wpływ
na po li ty kę rzą du (i firm). 

• Szcze gól ną uwa gę na le ży po świę cić sy tu acji w ma łych i śred -
nich przed się bior stwach, sto su jąc od po wied nią po li ty kę i po -
dej mu jąc ini cja ty wy w za kre sie dia lo gu spo łecz ne go.

• Po dej ście opar te na usta wach praw nych oraz „mięk kich” ure -
gu lo wa niach moż na sto so wać kom ple men tar nie, zgod nie ze
spe cy fi ką kra ju i sta nem sto sun ków prze my sło wych na po zio -
mie kra ju i przed się bior stwa.

• Sy tu acja w no wych kra jach UE po win na być wy raź nie wzię -
ta pod uwa gę przez de cy den tów po li tycz nych. Uzy ska nie
po pra wy w za rzą dza niu ry zy kiem psy cho spo łecz nym wy ma -
ga wpro wa dze nia re gu la cji i struk tur za pew nia ją cych ich
sto so wa nie. 

• Na rzę dzia, wy tycz ne i szko le nie w za kre sie za rzą dza nia ry -
zy kiem psy cho spo łecz nym, pro wa dzo ne dla wszyst kich part -
ne rów, sprzy ja ją więk szej sku tecz no ści dia lo gu spo łecz ne go. 
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Wy tycz ne dia lo gu spo łecz ne go: czyn ni ki de cy du ją ce o suk ce sie w za rzą dza niu ry zy kiem psy cho spo łecz nym
Dzie dzi na Wskaź ni ki

Ogól ny pro ces 
dia lo gu spo łecz ne go

Ist nie ją od po wied nie struk tu ry dia lo gu spo łecz ne go na po zio mie kra jo wym, sek to ro wym i przed się biorstw 
(np. or ga ni za cja part ne rów spo łecz nych, re pre zen ta cja pra cow ni cza, uczest nic two związ ków w po li ty ce pu blicz nej).  
Wy pra co wa ne są pro ce du ry współ pra cy mię dzy part ne ra mi spo łecz ny mi na po zio mie UE i kra jo wym.    
Je że li struk tu ry dia lo gu spo łecz ne go są sła be, po dej mo wa ne są dzia ła nia na rzecz ich bu do wa nia; 
roz wój i do sko na le nie struk tur dia lo gu spo łecz ne go wy ma ga cza su i cią głe go ucze nia się.   
Part ne rzy spo łecz ni ma ją ja sność co do swych ce lów; by za pew nić jed no li te po dej ście każ dej ze stron ko niecz ne 
jest uprzed nie przy go to wa nie się do dia lo gu spo łecz ne go.  
Za gad nie nia mu szą być istot ne dla oby dwu stron, dla te go szcze gól ne zna cze nie ma dia log spo łecz ny na po zio mie sek to ro wym.  
Bu do wa ne jest wza jem ne za ufa nie i sza cu nek po mię dzy part ne ra mi spo łecz ny mi, 
np. dia log roz po czy na się od te ma tów mniej kon tro wer syj nych.   
Moż li wa jest po moc w roz wią zy wa niu kon flik tu po mię dzy part ne ra mi spo łecz ny mi, np. me cha ni zmy me dia cji.   
Jest po ro zu mie nie co do spo so bów wdra ża nia; part ne rzy spo łecz ni mu szą być pew ni, 
że w wy ni ku dia lo gu spo łecz ne go pod ję te bę dą dzia ła nia. 

Dia log spo łecz ny 
w za kre sie za rzą dza nia 
ry zy kiem 
psy cho -spo łecz nym

Uwzględ nia ne są róż ni ce kra jo we, kul tu ro we i spo łecz ne w po strze ga niu ry zy ka oraz w świa do mo ści istot nych pro ble mów.
Przyj mo wa ne są spe cy ficz ne po dej ścia do kwe stii „stre su zwią za ne go z pra cą” i „prze mo cy/mo le sto wa nia/ mob bin gu”.
Bu do wa ny jest wspól ny ję zyk po mię dzy part ne ra mi spo łecz ny mi w róż nych kwe stiach, np. uzgad nia się de fi ni cje klu czo wych po jęć. 
Uwzględ nia się po zor nie pa ra dok sal ne efek ty dzia łań, np. wzrost świa do mo ści ist nie nia prze mo cy i mob bin gu mo że pro wa dzić
do więk szej licz by skarg na ten te mat. 
Włą cza się za gad nie nia płci, zwłasz cza w od nie sie niu do prze mo cy i mo le sto wa nia. 
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