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Po strze ga nie czyn ni ków ry zy ka psy cho spo łecz ne go
przez eu ro pej skich par ne rów spo łecz nych
Słowa kluczowe: po strze ga nie czyn ni ków ry zy ka psy cho spo łecz ne go, 
eu ro pej scy part ne rzy spo łecz ni, stres zwią za ny z pra cą 

Wstęp 

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. Ry zy ko to za li cza ne jest do naj waż niej szych
współ cze snych wy zwań w za kre sie bez pie czeń stwa i zdro wia w pra -
cy i wią że się z ta ki mi pro ble ma mi miej sca pra cy, jak stres, prze -
moc, mo le sto wa nie i mob bing.

Róż ne or ga ni za cje mię dzy na ro do we po dej mo wa ły w ostat nich la -
tach ini cja ty wy słu żą ce pod no sze niu świa do mo ści ry zy ka psy cho -
spo łecz ne go, stre su zwią za ne go z pra cą oraz prze mo cy,
mo le sto wa nia i mob bin gu w miej scu pra cy. Na przy kład, w 1999r.
Par la ment Eu ro pej ski we zwał Ko mi sję Eu ro pej ską do prze ana li zo -
wa nia no wych pro ble mów nie uję tych w ist nie ją cych prze pi sach, ta -
kich jak stres, zmę cze nie i agre sja. Zwró co no tak że uwa gę, że
czyn ni ki psy cho spo łecz ne na le żą do naj więk szych za gro żeń dla
zdro wia pra cow ni ków.

Ostat nio Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia (WHO) na swej Kon fe ren -
cji Mi ni ste rial nej na te mat Zdro wia Psy chicz ne go w 2005r., pod kre -
śli ła zna cze nie zdro wia psy chicz ne go i do bro sta nu, a tak że ro lę
pre wen cji, le cze nia, opie ki i re ha bi li ta cji w roz wią zy wa niu pro ble -
mów zwią za nych ze zdro wiem psy chicz nym. W tym kon tek ście
WHO od nio sła się tak że do miej sca pra cy oraz po twier dzi ła waż -
ną ro lę ba dań w tej dzie dzi nie. Dzia ła nia na tym po lu pod ję li tak -
że Eu ro pej scy Part ne rzy Spo łecz ni za wie ra jąc dwa do bro wol ne
po ro zu mie nia: w spra wie ogra ni cza nia stre su zwią za ne go z pra cą
(2004r.) i w spra wie zwal cza nia mo le sto wa nia i prze mo cy w miej -
scu pra cy (2007r.).

Po strze ga nie czyn ni ków ry zy ka psy cho spo łecz ne go
i stre su zwią za ne go z pra cą w UE 

Do tych czas prze pro wa dzo no nie wie le ba dań na te mat po strze ga -
nia czyn ni ków ry zy ka psy cho spo łecz ne go. Nie mniej jed nak
w dwóch waż nych son da żach zwró co no uwa gę na róż ni ce w po -
strze ga niu te go pro ble mu przez part ne rów spo łecz nych i pra cow -
ni ków. W 2004r. ISPESL prze ba dał po strze ga nie stre su zwią za ne go
z pra cą w 12 krajach wówczas kandydujących do UE, w trzech
gru pach part ne rów spo łecz nych: wśród przedstawicieli pra co daw -
ców, związ ków za wo do wych i in sty tu cji rzą do wych. Wy ni ki po twier -
dzi ły ist nie nie róż nic w po strze ga niu pro ble mów po mię dzy ty mi
gru pa mi, głów nie gdy cho dzi o waż ność stre su i ry zy ka psy cho -
spo łecz ne go zwią za ne go z pra cą. Róż ni ce te mo gą mieć istot ny
wpływ na prze kła da nie wie dzy na prak tycz nie re ali zo wa ne stra te -
gie po pra wy wa run ków pra cy. Po nad to wy ni ki son da żu by ły zgod -
ne z wy ni ka mi son da żu prze pro wa dzo ne go przez Eu ro pej ską
Fun da cję na rzecz Po pra wy Wa run ków Ży cia i Pra cy i za koń czo ne -
go ra por tem w 2007. Son daż ten wy ka zał bo wiem, że stres zwią -
za ny z pra cą jest jed ną z naj czę ściej zgła sza nych przez
pra cow ni ków przy czyn pro ble mów zdro wot nych. Od czu wa go po -
nad 40 mi lio nów osób w ca łej UE. We dług son da żu wa run ków
pra cy z 2007r., 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.

Cel

W ra mach pro jek tu PRI MA -EF prze pro wa dzo no son daż wśród part -
ne rów spo łecz nych, włą cza jąc pra co daw ców, związ ki za wo do we
i in sty tu cje rzą do we z kra jów EU 27, w ce lu zba da nia jak po strze -
ga ją oni ry zy ko psy cho spo łecz ne i stres zwią za ny z pra cą. W an -
kie cie po sta wio no py ta nia o po strze ga ną sku tecz ność eu ro pej skich
re gu la cji w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym, o za -
po trze bo wa nie na ta kie re gu la cje, o per cep cję ry zy ka psy cho spo -
łecz ne go oraz ro lę dia lo gu spo łecz ne go w tej dzie dzi nie. An kie tę
prze pro wa dzo no w try bie on li ne., a w ba da nej pró bie zna leź li się
człon ko wie za rzą du Eu ro pej skiej Agen cji Bez pie czeń stwa i Zdro wia
w Pra cy, ich za stęp cy oraz in ni eu ro pej scy part ne rzy w za kre sie bez -
pie czeń stwa i zdro wia w pra cy.

Ni niej sza Kar ta Wska zań za wie ra in for ma cje na te mat głów nych
usta leń an kie ty. Mo gą być one wy ko rzy sta ne przez de cy den tów po -
li tycz nych, part ne rów spo łecz nych i eks per tów.

Wy ni ki son da żu wśród part ne rów spo łecz nych

Na pod sta wie an kie ty usta lo no, że eu ro pej skie prze pi sy do ty czą ce
bez pie czeń stwa i zdro wia w pra cy (dy rek ty wa 89/391) – w przy -
pad ku oce ny i za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym – po win ny
by wdra ża ne sku tecz niej i sze rzej. Głów ne ba rie ry w ich sto so wa -
niu to ni ski prio ry tet przy pi sy wa ny te go ty pu ry zy ku, brak jed no li to -
ści w je go spo strze ga niu, ogól ny brak świa do mo ści oraz brak
po ro zu mień mię dzy part ne ra mi spo łecz ny mi.

In te re su ją ce wy ni ki uzy ska no w od nie sie niu do po zo sta łych eu ro pej -
skich dy rek tyw, po śred nio do ty czą cych ry zy ka psy cho spo łecz ne go.
Cho dzi tu o dy rek ty wy 92/270/EWG, 92/85/EWG, 93/104/WE
i 96/34/WE. Oka za ło się, że na po zio mie kra jo wym ich sto so wa nie
przed sta wia się znacz nie le piej niż dy rek ty wy 89/391. Pro ble my ze
sto so wa niem dy rek ty wy 89/391 mo gą wy ni kać z fak tu, że nie wy -
mie nia się w niej wprost ry zy ka psy cho spo łecz ne go, a tak że z bra ku
prak tycz nych na rzę dzi za rzą dza nia tym ry zy kiem. Po zo sta łe dy rek ty -
wy wy raź niej kon cen tru ją się na spe cy ficz nych za gad nie niach. 

Wszy scy part ne rzy zgo dzi li się, że wła ści wa oce na ry zy ka psy cho spo -
łecz ne go ma za sad ni cze zna cze nie w pre wen cji stre su zwią za ne go
z pra cą oraz mu si obej mo wać oce nę w wie lu ob sza rach (od re la cji pra -
cow ni ków po przez po li ty kę firm i sys te my or ga ni za cyj ne). Spe cja li ści
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i zdro wia w pra cy ma ją do ode gra nia za -
sad ni czą ro lę w tym wzglę dzie. Stąd ist nie je du że za po trze bo wa nie
na pro gra my spe cja li stycz nych szko leń prze zna czo nych dla ab sol wen -
tów i spe cja li stów w dzie dzi nie zdro wia i bez pie czeń stwa. 

Re spon den ci w po szcze gól nych kra jach by li zda nia, że pro blem stre -
su zwią za ne go z pra cą nie jest do sta tecz nie za uwa ża ny. Po gląd ta -
ki by ła szcze gól nie czę sty wśród no wych człon ków UE. Po nad to, tyl ko
or ga ni za cje pra co daw ców uzna wa ły, że pro blem stre su jest do sta -
tecz nie do ce nia ny, na to miast związ kow cy i in sty tu cje rzą do we zgod -
nie twier dzi ły, że jest on nie wła ści wie oce nia ny. Ja ko głów ne po wo dy
ni skiej ja ko ści pro gra mów kra jo wych w tej dzie dzi nie wy mie nia no:
ogól ny brak świa do mo ści pro ble mu, ogra ni czo ną licz bę re gu la cji,
brak wy pra co wa nej po li ty ki w tym za kre sie, brak od po wied nich na -
rzę dzi oce ny ry zy ka psy cho spo łecz ne go i za rzą dza nia nim.
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Part ne rzy spo łecz ni z po szcze gól nych kra jów uzna wa li ry zy ko psy cho -
spo łecz ne, stres zwią za ny z pra cą, mob bing i prze moc w miej scu pra -
cy za kwe stie waż ne dla pra cow ni ków. Do naj waż niej szych przy czyn
stre su zwią za ne go z pra cą za li cza no kul tu rę or ga ni za cyj ną, du że ob -
cią że nie pra cą, brak rów no wa gi mię dzy ży ciem pry wat nym a pra cą,
brak wspar cia w pra cy i złe re la cje in ter per so nal ne w miej scu pra cy.
Part ne rzy zgo dzi li się tak że co do te go, że na po zio mie eu ro pej skim
na le ży po świę cić wię cej uwa gi kwe stiom do ty czą cym zmian na ryn ku
pra cy, ta kim jak nie pew ność pra cy, mi gra cja si ły ro bo czej oraz eko -
no micz ne skut ki stre su zwią za ne go z pra cą. Wszy scy re spon den ci
zgod nie twier dzi li, że stres mo że pro wa dzić do cho ro by i jest czyn ni -
kiem zwięk sza ją cym ab sen cję, licz bę wy pad ków oraz ry zy ko chro nicz -
nych do le gli wo ści, co ne ga tyw nie wpły wa na wy daj ność.

Re spon den ci py ta ni o to, jak po strze ga ją wspar cie w za rzą dza niu
czyn ni ka mi ry zy ka psy cho spo łecz ne go ofe ro wa ne przez służ by zaj -
mu ją ce się zdro wiem za wo do wym na po zio mie kra jo wym i lo kal -
nym, wy ra ża li ogól ne nie za do wo le nie. Part ne rzy spo łecz ni
pod kre śla li je dy nie wa gę wspar cia ze stro ny nie za leż nych eks per -
tów i za ufa nie do nich. 
. 
Po nad po ło wie re spon den tów zna ne by ło eu ro pej skie po ro zu mie -
nie mię dzy part ne ra mi spo łecz ny mi w spra wie ogra ni cza nia stre su
zwią za ne go z pra cą. War to do dać, że tyl ko jed na trze cia re spon -
den tów wy ra ża ła prze ko na nie, że po ro zu mie nie to wpły nę ło
na dzia ła nia zmie rza ją ce do roz wią za nia pro ble mu. Wresz cie,
więk szość part ne rów spo łecz nych do ce nia ła zna cze nie dia lo gu spo -
łecz ne go, ale jed no cze śnie uzna wa ła, że jest on nie wy star cza ją cy. 

An kie ta uwi docz ni ła istot ną róż ni cę mię dzy pań stwa mi sta rej UE15
a kra ja mi UE27 w po zio mie świa do mo ści ry zy ka psy cho spo łecz ne -
go i stre su zwią za ne go z pra cą oraz zna cze nia przy pi sy wa ne go tym
za gad nie niom. Jed nym z moż li wych wy ja śnień tych roz bież no ści jest
fakt, że kra je EU 15 już wcze śniej do świad cza ły po dob nych pro ble -
mów. a stąd mia ły wię cej oka zji wdra ża nia pro gra mów przy go to wa -
nych przez klu czo we or ga ni za cje, a zmie rza ją cych do pod no sze nia
świa do mo ści stre su. Przy kła dem mo że być eu ro pej ski ty dzień za po -
bie ga nia stre so wi zwią za ne mu z pra cą – ini cja ty wa pod ję ta przez Eu -
ro pej ską Agen cję Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy w 2002r.

Roz wią za nia 

Szko le nia i pod no sze nie świa do mo ści

Jak wy ka za ły wy ni ki son da żu, jed nym z głów nych prio ry te tów jest
pod no sze nie świa do mo ści ry zy ka psy cho spo łecz ne go w roz sze rzo -
nej UE i wśród wszyst kich part ne rów spo łecz nych. Waż ne jest opra -
co wy wa nie i pro mo wa nie spe cjal nych pro gra mów szko le nio wych
na te mat za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym skie ro wa nych
do part ne rów spo łecz nych, spe cja li stów oraz in spek to rów dzie dzi -
nie zdro wia i bez pie czeń stwa. 

Roz wi ja nie od po wied niej in fra struk tu ry i wspar cia 

Wy ni ki ba dań wska za ły na brak od po wied niej in fra struk tu ry za rzą -
dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym na po zio mie kra jo wym i lo kal -
nym. Do ty czy to tak że usług w za kre sie zdro wia w pra cy. Ze
wzglę du na ska lę wy stę po wa nia ry zy ka psy cho spo łecz ne go oraz je -
go skut ki, za rzą dza nie nim po win no uzy skać wyż szy prio ry tet w pro -
gra mie dzia łań kra jo wych i mię dzy na ro do wych, a part ne rzy
spo łecz ni po win ni być bar dziej świa do mi tych za gad nień. Po nad -
to, na le ży opra co wać na rzę dzia za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo -
łecz nym i wska za nia w tym za kre sie; nie zbęd ne jest rów nież
pro pa go wa nie ich sto so wa nia w ca łej UE.

Uwzględ nie nie róż nic w per cep cji po mię dzy part ne ra mi 
spo łecz ny mi oraz pro mo wa nie dia lo gu spo łecz ne go

Dia log spo łecz ny to przy dat na for ma ko mu ni ka cji mię dzy part ne -
ra mi spo łecz ny mi (zob. tak że: Kar ta wska zań 04 PRI MA -EF). Na le -
ży pro mo wać go na po zio mie kra jo wym i eu ro pej skim ja ko czyn nik
eli mi no wa nia róż nic w per cep cji po mię dzy part ne ra mi spo łecz ny -
mi oraz śro dek uła twia ją cy dzia ła nia w za kre sie oce ny ry zy ka psy -
cho spo łecz ne go, za rzą dza nia nim i je go ogra ni cza nia.

Ba da nia na uko we 

Po trze ba wię cej ba dań na uko wych nad per cep cją ry zy ka psy cho -
spo łecz ne go przez part ne rów spo łecz nych oraz wpły wem tej per -
cep cji na kształ to wa nie po li ty ki i prak tyk w za kre sie za rzą dza nia
ry zy kiem psy cho spo łecz nym. Wy ni ki ta kich ba dań mo gły by słu żyć
pro mo wa niu prze kła da nia wie dzy na po li ty kę i prak ty kę w dzie dzi -
nie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym.
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