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Spo łecz na od po wie dzial ność przed się bior stwa 
a za rzą dza nie ry zy kiem psy cho spo łecz nym 
w pra cy 
Sło wa klu czo we: spo łecz na od po wie dzial ność biz ne su, za rzą dza nie ry zy kiem
psy cho spo łecz nym, stres zwią za ny z pra cą, prze moc w miej scu pra cy, mo le sto -
wa nie, mob bing 

Wstęp 

Obec nie, wraz z ro sną cą glo ba li za cją oraz zwięk sza ją cą się świa -
do mo ścią eko lo gicz ną i spo łecz ną, po ję cie od po wie dzial no ści
przed się bior stwa na bra ło no we go wy mia ru i wy kra cza po za sfe rę
czy sto praw ną czy też sa mo dą że nie do zy sku. Aby od nieść suk -
ces, przed się bior stwo mu si być obec nie po strze ga na ja ko dzia ła -
ją ce w od po wie dzial ny spo sób wo bec lu dzi, pla ne ty i zy sku (tzw. 3P
w jęz. ang.: pe ople, pla net, pro fit) (Ko mi sja Eu ro pej ska, 2001). 
Spo łecz na od po wie dzial ność przed się bior stwa (ang. Cor po ra te So cial
Re spon si bi li ty – CSR) jest „po ję ciem ozna cza ją cym, że przed się bior stwo
do bro wol nie łą czy in te res spo łecz ny i do bro śro do wi ska ze swo ja dzia -
łal no ścią biz ne so wą i współ pra cą z part ne ra mi spo łecz nym” (Ko mi sja
Eu ro pej ska, 2001). CSR obej mu je tak że ety kę dzia łal no ści go spo dar -
czej, głów ne war to ści oraz kul tu rę kor po ra cyj ną pro mu ją cą od po wie -
dzial ne za cho wa nie. Spo łecz ny wy miar CSR od no si się za rów no
do ze wnętrz nej od po wie dzial no ści spo łecz nej przed się biorstw wo bec
spo łecz no ści lo kal nych, spo łe czeń stwa oraz pla ne ty, jak i do we wnętrz -
nej od po wie dzial no ści wo bec wła snych pra cow ni ków. Po le ga to na sto -
so wa niu spo łecz nie od po wie dzial nych prak tyk wo bec pra cow ni ków
w za kre sie ich bez pie czeń stwa i zdro wia, rów no ści szans oraz do stę pu
do pra cy, wa run ków pra cy, in we sto wa nia w ka pi tał ludz ki, za rzą dza -
nia zmia na mi oraz kon tro li fi nan so wej. W mia rę jak fir my eu ro pej skie
an ga żu ją się na glo bal nych ryn kach, szcze gól nie waż ne sta je się włą -
cze nie w za kres CSR głów nych stan dar dów pra cy MOP. 

Cel

Ni niej sze wska za nia zo sta ły opra co wa ne w ra mach pro jek tu 
PRI MA -EF, w któ rym sfor mu ło wa no ra mo we po dej ście eu ro pej skie
do za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym. Ich ce lem jest wy ja śnie -
nie po wią zań po mię dzy CSR a za rzą dza niem ry zy kiem psy cho spo -
łecz nym, a tak że do star cze nie fir mom wy ka zu naj waż niej szych
wskaź ni ków CSR w kon tek ście za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz -
nym na po zio mie przed się bior stwa.

CSR a za rzą dza nie ry zy kiem psy cho spo łecz nym

Tro ska o pra cow ni ków i o roz wój ich moż li wo ści (men tal nych, spo łecz -
nych itp.) ma ją stra te gicz ne zna cze nie dla or ga ni za cji i spo łe czeń stwa.
Ogra ni cza nie ry zy ka psy cho spo łecz ne go i pro mo wa nie do bro sta nu
w miej scu pra cy mie ści tak że się w za kre sie CSR. 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 zwią za ny z pra cą, prze moc, mo le sto wa nie i mob bing.
Stres zwią za ny z pra cą od czu wa ny jest wte dy, gdy wy ma ga nia śro do wi -
ska pra cy prze kra cza ją moż li wo ści pra cow ni ka ra dze nia so bie z ni mi
(lub ich kon tro lo wa nia). Sza cu je się, że kosz ty zwią za ne ze stre sem zwią -
za nym z pra cą wy no szą oko ło 20 mi liar dów eu ro rocz nie (w po sta ci
utra co ne go cza su pra cy i kosz tów le cze nia), tj. 3–4% PKB Eu ro py. Ta kie
od dzia ły wa nie na spo łe czeń stwo świad czy o tym, że staw ką są po tęż ne
in te re sy eko no micz ne za rów no firm, jak i spo łe czeń stwa w ogó le. 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, 2007).
Od czu wa go po nad 40 mi lio nów osób w ca łej UE. Ten sam son daż 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 bin gi/lub mo le sto wa nie w miej scu pra cy. Po -
niż sze wska za nia i wskaź ni ki bę dą przy dat ne or ga ni za cjom przy opra -
co wy wa niu prak tyk od po wie dzial ne go pro wa dze nia dzia łal no ści
z uwzględ nie niem za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym.

Głów ne wy tycz ne CSR w za kre sie za rzą dza nia 
ry zy kiem psy cho spo łecz nym

Miej pew ność, że zarządzania problemami psychospołecznymi ma
stra te gicz ne zna cze nie dla firmy 
Aby za pew nić wspar cie naj wyż szej ka dry kie row ni czej, na le ży wy raź -
nie wy ja śnić stra te gicz ne zna cze nie za rzą dza nia pro ble ma mi psy cho -
spo łecz nym. Pierw szym kro kiem jest po trak to wa nie te go ja ko
ele men tu biz ne su i po ka za nie ko rzy ści zdro wot nych i biz ne so wych,
za rów no w kon tek ście po ten cjal nej oszczęd no ści kosz tów, jak i war -
to ści do da nej. Stra te gicz na war tość mo że się zwięk szyć, je że li za rzą -
dza nie ry zy kiem psy cho spo łecz nym przy czy nia się do re ali za cji ce lów
stra te gicz nych fir my, np. uzy ska nia sta tu su do bre go pra co daw cy,
stwo rze nia in no wa cyj nej kul tu ry fir my.

Włącz za gad nie nia psy cho spo łecz ne do stra te gii, pla nów i pro ce sów
zwią za nych z roz wo jem or ga ni za cji
Gdy ce le roz wo ju or ga ni za cji są ja sno okre ślo ne, moż li we jest osza co -
wa nie, ja kie spra wy – w ta kich za kre sach jak or ga ni za cja pra cy, pro ce -
sy pra cy, do bór kadr, roz wi ja nie no wych kom pe ten cji, śro do wi sko pra cy
itp. – bę dą mia ły za sad ni cze zna cze nie dla ich re ali za cji. Re ali za cja ce -
lów roz wo ju or ga ni za cji wy ma ga per spek ty wy kil ku lat i zwią za na jest
ze zmia na mi w or ga ni za cji pra cy, pro ce sa mi pra cy itp. Za gad nie nia
psy cho spo łecz ne moż na brać pod uwa gę już od sa me go po cząt ku pro -
jek to wa nia pro ce sów pra cy i po dej mo wa nia zwią za nych z tym de cy zji.
W ten spo sób wnio ski wy cią gnię te z do świad czeń w za rzą dza niu ry zy -
kiem psy cho spo łecz nym mo gą zo stać wy ko rzy sta ne dla roz wo ju or ga -
ni za cji. Dzię ki te mu zwięk sza się praw do po do bień stwo sku tecz nej
pre wen cji, przy jed no cze snej oszczęd no ści kosz tów i przy spo rze niu
przed się bior stwu stra te gicz nej war to ści do da nej.

Utrzy muj rów no wa gę po mię dzy wdra ża niem sys te mów, in ter na li za cją
war to ści i pro ce sa mi ucze nia się or ga ni za cyj ne go
Za rzą dza nie za gad nie nia mi psy cho spo łecz ny mi i ry zy kiem w tym za -
kre sie wy ma ga sys te ma tycz nie za pla no wa nych dzia łań. Dzia ła nia te
mo gą i po win ny być zin te gro wa ne z ist nie ją cy mi w fir mie sys te ma mi za -
rzą dza nia ry zy kiem w ogó le, np. z sys te ma mi za rzą dza nia zdro wiem
i bez pie czeń stwem, z cy klem pla no wa nia i kon tro li lub in ny mi ist nie ją -
cy mi pro ce du ra mi. W za rzą dza niu za gad nie nia mi psy cho spo łecz ny mi
i ry zy kiem psy cho spo łecz nym cho dzi tak że o ety kę i war to ści, o wła ści -
we po stę po wa nie, tj. o two rze nie świa do mo ści, pro mo wa nie od po wie -
dzial ne go za cho wa nia i o zgod ność czy nów z de kla ra cja mi. W ra mach
po li ty ki CSR fir my mo gą pod no sić świa do mość pra cow ni ków lub szko -
lić ich w za kre sie war to ści kor po ra cyj nych oraz po stę po wa nia w ob li czu
dy le ma tów etycz nych. War to ści i dy le ma ty etycz ne zwią za ne z za gad -
nie nia mi psy cho spo łecz ny mi moż na ła two zin te gro wać z ta kim po dej -
ściem do CSR. Nie jest to jed nak moż li we bez ucze nia się na po zio mie
jed no stek oraz na po zio mie gru py.

Miej świa do mość od dzia ły wa nia ry zy ka psy cho spo łecz ne go na sfe rę
biz ne so wą
Zdro wie ja ko ta kie rzad ko jest po strze ga ne ja ko głów ny ob szar za -
in te re so wa nia biz ne su. Jed nak zdro wie pra cow ni ków czę sto ma istot -
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ny wpływ na aspekt biz ne so wy. O ile pra cow ni ków in te re su je przede
wszyst kim za rzą dza nie od dzia ły wa niem czyn no ści biz ne so wych
na ry zy ko psy cho spo łecz ne i ich zdro wie, o ty le kie row nic two czę sto
in te re su je się przede wszyst kim wpły wem ry zy ka psy cho spo łecz ne go
i złe go sta nu zdro wia pra cow ni ków na sfe rę biz ne so wą. Li czy się
kom plek so we uwzględ nie nie obu tych aspek tów. 

Włą czaj do współ pra cy part ne rów spo łecz nych, za rów no tych 
tra dy cyj nych, jak i nie tra dy cyj nych
Im więk sze za an ga żo wa nie głów nych part ne rów spo łecz nych, tym więk sza
szan sa, że za rzą dza nie ry zy kiem psy cho spo łecz nym jest i po zo sta nie kwe -

stią o zna cze niu stra te gicz nym dla przed się bior stwa. Do tra dy cyj nych part -
ne rów spo łecz nych za li cza się związ ki za wo do we, or ga ni za cje pra co daw -
ców, in sty tu cje rzą do we, służ by me dy cy ny/hi gie ny pra cy, ba da czy
i na ukow ców. Part ne rzy nie tra dy cyj ni to mię dzy in ny mi za kła dy za bez pie -
cze nia spo łecz ne go, za kła dy ubez pie czeń zdro wot nych, ro dzi ny/part ne rzy,
or ga ni za cje po za rzą do we, pla ców ki służ by zdro wia, klien ci/pe ten ci, ak cjo -
na riu sze, spo łecz no ści lo kal ne, urzę dy pra cy, me dia, in sty tu cje wy mia ru spra -
wie dli wo ści i kon sul tan ci biz ne so wi. Po nie waż sze reg nie tra dy cyj nych
part ne rów spo łecz nych ma wy raź ny (fi nan so wy) in te res w za po bie ga niu pro -
ble mom psy cho spo łecz nym, stwa rza to sze reg moż li wo ści, któ re obec nie są
bar dzo rzad ko wy ko rzy sty wa ne. 
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Wskaź ni ki CSR w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym na po zio mie przed się bior stwa

Dzie dzi na Wskaź ni ki

In te gra cja 
z sys te ma mi 
i struk tu ra mi 
dzia łal no ści 
biz ne so wej

Przed się bior stwo dys po nu je in for ma cja mi na te mat za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym (w ra mach re gu lar nie funk cjo nu ją cej kon tro li dzia -
łal no ści lub ist nie ją ce go sys te mu za rzą dza nia). 
Przed się bior stwo ma po li ty kę po stę po wa nia (za po bie ga nia, ogra ni cza nia, kon tro li) w od nie sie niu do ry zy ka psy cho spo łecz ne go (i prze strze ga wy -
ma gań praw nych). 
Sys tem za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym do sto so wa ny jest tak że do sytuacji re or ga ni za cji i re struk tu ry za cji i jest sto so wa ny w tych sytuacjach.
Przed się bior stwo ma ko deks po stę po wa nia w przy pad ku prze mo cy, mo le sto wa nia i mob bin gu. 
Przed się bior stwo ma sys te my za pew nia ją ce po uf ność roz pa try wa nia spraw do ty czą cych mo le sto wa nia, mob bin gu i in nych za gad nień psy cho spo łecz nych.
W przed się bior stwie funk cjo nu ją sys te my, któ re zaj mu ją się kwe stia róż no rod no ści oraz kwe stię rów no wa gi mię dzy pra cą a ży ciem pry wat nym. 
Pra cow ni cy ma ją do stęp do po rad w za kre sie za po bie ga nia ry zy ku psy cho spo łecz ne mu i pro mo wa nia zdro wia psy chicz ne go. 

In te gra cja 
z kul tu rą 
or ga ni za cji

Szko le nie kie row ni ków i roz wi ja nie u nich umie jęt no ści usta la nia prio ry te tów w za kre sie za gad nień psy cho spo łecz nych i roz wią zy wa nia ich w spo sób
otwar ty – na le ży do sto so wa nych dzia łań pre wen cyj nych. 
Za pew nie nie wszyst kim pra cow ni kom szko leń na te mat ry zy ka psy cho spo łecz ne go – na le ży do sto so wa nych dzia łań pre wen cyj nych. 
Przed sta wi cie le pra cow ni ków są ak tyw nie za an ga żo wa ni w dzia ła nia pre wen cyj ne w za kre sie ry zy ka psy cho spo łecz ne go. 
Jed nym ze środ ków pre wen cji są szko le nia na te mat ry zy ka psy cho spo łecz ne go dla przed sta wi cie li pra cow ni ków. 
Za chę ca się (po przez na gro dy, nie obar cza nie wi ną) do zgła sza nia in cy den tów (np. prze mo cy, mo le sto wa nia). 
Za chę ca się do otwar tej dys ku sji na te mat za gad nień psy cho spo łecz nych, w któ rej uwa gę po świę ca się tak że kwe stiom róż no rod no ści i rów no wa gi mię dzy
pra cą a ży ciem pry wat nym. 
Oprócz po dej mo wa nych środ ków, pra cow ni cy za cho wu ją czuj ność dzię ki cze mu ła twiej im po ra dzić so bie z nie ocze ki wa nym stre sem lub prze mo cą Ist nie -
je ak tyw na, otwar ta we wnętrz na i ze wnętrz na ko mu ni ka cja na te mat pro ble mów psy cho spo łecz nych i dzia łań pre wen cyj nych (przej rzy stość). 

In te gra cja 
z ucze niem się 
i roz wo jem 
or ga ni za cji

Wszyst kie in cy den ty prze mo cy i mo le sto wa nia są re je stro wa ne i ana li zo wa ne, a wy cią ga ne z nich wnio ski – ko mu ni ko wa ne.
In dy wi du al ni pra cow ni cy otrzy mu ją in for ma cję zwrot ną o zgło szo nych pro ble mach i pro po no wa nych lub wdro żo nych roz wią za niach. 
In ter wen cje w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym są oce nia ne. 
In for ma cje zdo by te pod czas za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym oraz po cho dzą ce z oce ny in ter wen cji w za kre sie za rzą dza na ry zy kiem psy cho spo -
łecz nym są wy ko rzy sty wa ne do pro mo wa nia ucze nia się oraz roz wo ju in dy wi du al ne go i or ga ni za cyj ne go. 

In te gra cja 
z dia lo giem 
z part ne ra mi 
spo łecz ny mi 

W przed się bior stwie funk cjo nu je sys tem ra por to wa nia o pro ble mach psy cho spo łecz nych; jest on po wią za ny z we wnętrz nym cy klem pla no wa nia i kon tro li
oraz spra woz daw czo ścią ze wnętrz ną (np. z ra por tem nt. CSR).
Kwe stia ry zy ka psy cho spo łecz ne go jest re gu lar nie po ru sza na w roz mo wach po mię dzy kie row nic twem a przed sta wi cie la mi pra cow ni ków. 
Przed się bior stwo zi den ty fi ko wa ło głów nych part ne rów spo łecz nych w spra wach za gad nień psy cho spo łecz nych (we wnętrz nych i ze wnętrz nych) i pro wa dzi
z ni mi re gu lar ny dia log. 

Otwar te od no sze nie
się do etycz nej stro ny
za gad nień

Pra cow ni cy są szko le ni ja wy ko rzy sty wać kon flik ty w po zy tyw ny spo sób (jak prze zwy cię żać pro ble my  i zmie nia je w pro duk tyw ne do świad cze nie). 


