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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. 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 -
bing i/lub mo le sto wa nie w miej scu pra cy. Mi mo du żej ska li tych
pro ble mów i ich wpły wu na zdro wie i pro duk tyw ność, w nie wie lu kra -
jach for mu ło wa ne są stan dar dy, któ re bez po śred nio od wo ły wa ły by
się do po ję cia ry zy ka psy cho spo łecz ne go, czy też po jęć stre su zwią -
za ne go z pra cą, prze mo cy, mo le sto wa nia i mob bin gu. 

Cel

Ce lem ni niej szych wska zań jest krót ki prze gląd naj waż niej szych stan -
dar dów do ty czą cych ry zy ka psy cho spo łecz ne go w pra cy, z uwzględ -
nie niem prze mo cy i mob bin gu, przy ję tych na po zio mie eu ro pej skim
i mię dzy na ro do wym. Przy wo ła ne zo sta ły za rów no stan dar dy bez po -
śred nio od wo łu ją ce się do po jęć: ry zy ka psy cho spo łecz ne go, stre su,
prze mo cy i mob bin gu, jak i waż niej sze stan dar dy po śred nio do ty -
czą ce tych zja wisk. Prze gląd skie ro wa ny jest do przed się biorstw i part -
ne rów spo łecz nych – ma im wska zać głów ne punk ty od nie sie nia
przy po dej mo wa niu dzia łań w za kre sie za po bie ga nia ry zy ku psy cho -
spo łecz ne mu w miej scu pra cy i za rzą dza nia nim.

Stan dar dy bez po śred nio od no szą ce się 
do po jęć ry zy ka psy cho spo łecz ne go, 
stre su, mo le sto wa nia i prze mo cy

Wska za nia Ko mi sji Eu ro pej skiej od no śnie stre su zwią za ne go z pra cą
We wska za niach stres okre ślo ny jest ja ko „ze spół emo cjo nal nych,
po znaw czych, be ha wio ral nych i fi zjo lo gicz nych re ak cji na nie ko -
rzyst ne i szko dli we aspek ty tre ści pra cy, or ga ni za cji pra cy i śro do -
wi ska pra cy”.
Ja ko głów ne przy czy ny stre su wy mie nia się m. in.: nad mier ne i nie -
do sta tecz ne ob cią że nie pra cą, brak uzna nia, brak moż li wo ści wy -
ra ża nia skarg, du ża od po wie dzial ność przy nie wiel kich
upraw nie niach, brak ja sne go opi su za dań, brak współ pra cy
i wspar cia ze stro ny zwierzch ni ków, współ pra cow ni ków lub pod -
wład nych, brak kon tro li, nie pew ność pra cy, na ra że nie na uprze -
dze nia na tle wie ku, płci itp., na ra że nie na prze moc, groź by lub
mob bing, nie przy jem ne lub za gra ża ją ce fi zycz ne wa run ki pra cy,
brak moż li wo ści wy ko rzy sta nia swo ich zdol no ści. 
Pre wen cja stre su po win na uwzględ nić uspraw nie nia or ga ni za cyj ne,
przede wszyst kim w na stę pu ją cych za kre sach: har mo no gra mu pra -
cy (w ce lu unik nię cia kon flik tu pra ca -dom), uczest nic twa/kon tro li
oraz ob cią że nia pra cą (w ce lu za pew nie nia zgod no ści z moż li wo -
ścia mi i za so ba mi pra cow ni ka), tre ści za dań (w ce lu za pew nie nia
sen su pra cy, sty mu la cji oraz moż li wo ści wy ko rzy sta nia umie jęt no -
ści), ról (ich ja sne go okre śle nia), śro do wi ska spo łecz ne go (dla za -
pew nie nia wspar cia spo łecz ne go), per spek tyw na przy szłość (by
ogra ni czyć nie pew ność pra cy).
Do ku ment wy mie nia na stę pu ją ce eta py pre wen cji:
1. Iden ty fi ka cja czyn ni ków stre su zwią za ne go z pra cą, ich przy -

czyn oraz kon se kwen cji zdro wot nych

2. Ana li za wła ści wo ści na ra że nia na ry zy ko w po wią za niu ze
stwier dzo ny mi skut ka mi te go na ra że nia

3. Za pro jek to wa nie i wdro że nie przez part ne rów spo łecz nych pa -
kie tu in ter wen cji 

4. Oce na krót ko - i dłu go ter mi no wych skut ków in ter wen cji.

Europejskie porozumienie ramowe dotyczące stresu związanego z pracą
Stres okre ślo ny jest ja ko „stan, któ re mu to wa rzy szą do le gli wo ści
i złe funk cjo no wa nie fi zycz ne, psy chicz ne lub spo łecz ne, a któ ry wy -
ni ka z po czu cia jed nost ki, ze nie jest ona zdol na speł nić sta wia nych
jej wy ma gań i ocze ki wań”. 
Po ro zu mie nie nie za wie ra wy czer pu ją cej li sty po ten cjal nych wskaź ni ków
stre su. Wska zu je jed nak, że „wy so ka ab sen cja lub ro ta cja per so ne lu,
czę ste kon flik ty in ter per so nal ne lub skar gi pra cow ni ków to nie któ re
ozna ki mo gą ce sy gna li zo wać pro blem stre su zwią za ne go z pra cą”.
Po ro zu mie nie przy po mi na, że „wszy scy pra co daw cy ma ją praw ny obo -
wią zek ochro ny bez pie czeń stwa pra cy i zdro wia pra cow ni ków. Obo -
wią zek ten do ty czy tak że pro ble mów zwią za nych ze stre sem w pra cy,
na ty le na ile stwa rza ją one ry zy ko dla zdro wia i bez pie czeń stwa”.
W do ku men cie po da no przy kła dy środ ków zwal cza nia stre su:
„środ ki w za kre sie za rzą dza nia i ko mu ni ka cji, ta kie jak ja sne okre -
śle nie ce lów fir my oraz ro li po szcze gól nych pra cow ni ków, za pew -
nie nie od po wied nie go wspar cia ze stro ny za rzą dza ją cych dla
jed no stek i ze spo łów, do sto so wa nie za kre su od po wie dzial no ści
do moż li wo ści kon tro li nad pra cą, po pra wa or ga ni za cji i pro ce sów
pra cy, wa run ków i śro do wi ska pra cy; szko le nie kie row ni ków i pra -
cow ni ków dla pod nie sie nia ich świa do mo ści i ro zu mie nia stre su;
za pew nie nie pra cow ni kom in for ma cji i kon sul to wa nie się z ni mi”.

Europejskie porozumienie ramowe dotyczące molestowania i przemocy
w pracy
We dług po ro zu mie nia „prze moc [w pra cy] ma miej sce wów czas,
gdy co naj mniej je den pra cow nik lub kie row nik jest ata ko wa ny
w oko licz no ściach zwią za nych z pra cą”, a „mo le sto wa nie [w pra cy]
ma miej sce wów czas, gdy co naj mniej je den pra cow nik lub kie row -
nik jest obiek tem roz myśl ne go i po wta rza ją ce go się na pa sto wa nia,
gróźb i/lub upo ko rzeń w oko licz no ściach zwią za nych z pra cą”. 
Pod no sze nie świa do mo ści i od po wied nie szko le nie me ne dże rów
oraz pra cow ni ków mo że zmniej szyć praw do po do bień stwo mo le -
sto wa nia i prze mo cy w miej scu pra cy. Pro ce du ry pre wen cyj ne po -
win ny być opar te na na stę pu ją cych za sa dach (choć nie po win ny się
do nich ogra ni czać):

– dys kre cja, by chro nić god ność i pry wat ność wszyst kich stron 
– nie ujaw nia nie in for ma cji stro nom nie uczest ni czą cym w da nej spra wie;
– po dej mo wa nie do cho dze nia i dzia łań na pod sta wie skarg bez

zbęd nej zwło ki;
– uza sad nia nie skarg szcze gó ło wy mi in for ma cja mi;
– udział wszyst kich stron w ce lu ich bez stron ne go wy słu cha nia

i spra wie dli we go po trak to wa nia;
– kon sul ta cje z pra cow ni ka mi;
– brak to le ran cji dla fał szy wych oskar żeń, któ re mo gą skut ko -

wać pod ję ciem dzia łań dys cy pli nar nych;
– ko rzy sta nie z po mo cy ze wnętrz nej, w mia rę po trzeb

Za sa dy er go no micz ne do ty czą ce ob cią że nia psy chicz ne go pra cą
(Nor ma eu ro pej ska: EN ISO 10075)
Stres psy chicz ny jest de fi nio wa ny ja ko: „Su ma wszyst kich moż li wych
do osza co wa nia wpły wów od dzia łu ją cych na czło wie ka, po cho dzą -
cych ze źró deł ze wnętrz nych i dzia ła ją cych na je go psy chi kę”.
Czyn ni ki sy tu acyj ne ma ją ce wpływ na stres psy chicz ny obej mu ją:
wy ma ga nia sta wia ne przez za da nie (np. sta ła kon cen tra cja, od po -
wie dzial ność za in nych), wa run ki fi zycz ne (np. oświe tle nie, ha łas),
czyn ni ki spo łecz ne i or ga ni za cyj ne (np. struk tu ra kon tro li, struk tu ra
ko mu ni ka cji, śro do wi sko or ga ni za cyj ne), czyn ni ki spo łecz ne ze -
wnętrz ne wo bec or ga ni za cji (np. sy tu acja go spo dar cza).
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Na pię cie psy chicz ne (strejn psy chicz ny) jest bez po śred nim skut kiem
stre su psy chicz ne go. Nie ko rzyst ne (krót ko trwa le) skut ki na pię cia
psy chicz ne go to: zmę cze nie psy chicz ne i „sta ny zmę cze nio -po dob -
ne” (tj. mo no to nia, ob ni żo na czuj ność, prze syt). W do ku men cie wy -
mie nio no 29 wła ści wo ści za da nia, któ re wpły wa ją na in ten syw ność
ob cią że nia psy chicz ne go pra cą i któ re są źró dłem zmę cze nia (np.
nie jed no znacz ność ce lów za da nia, zło żo ność wy ma gań sta wia nych
przez za da nie, ade kwat ność in for ma cji, nie jed no znacz ność in for -
ma cji, roz róż nia nie sy gna łów).

Dy rek ty wa Ra dy 90/270/EWG w spra wie mi ni mal nych wy ma gań
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i zdro wia pod czas pra cy 
przy mo ni to rach ekra no wych
Dy rek ty wa stwier dza, że pra co daw cy zo bo wią za ni są do prze pro wa dze -
nia ana li zy sta no wisk pra cy w ce lu oce ny wa run ków w za kre sie bez pie -
czeń stwa i zdro wia, a w szcze gól no ści moż li we go ry zy ka dla wzro ku,
pro ble mów fi zycz nych i pro ble mów zwią za nych ze stre sem psy chicz nym.

Pod sta wo we stan dar dy w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
i zdro wia w pra cy od wo łu ją ce się 
do po ję cia ry zy ka w ogó le

Dy rek ty wa Ra dy 89/391/EWG w spra wie wpro wa dze nia środ kóww ce -
lu po pra wy bez pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków w miej scu pra cy 
Zgod nie z tą dy rek ty wą, pra co daw cy ma ją „obo wią zek za pew nić
bez pie czeń stwo i ochro nę zdro wia pra cow ni ków w każ dym aspek -
cie zwią za nym z pra cą”. Mu szą oni tak że opra co wać „spój ną ogól -
ną po li ty kę pre wen cji”. Nie któ re waż ne za sa dy to: „uni ka nie ry zy ka”,
„zwal cza nie ry zy ka u źró dła”, „do sto so wa nie pra cy do oso by”.

Wy tycz ne Ko mi sji Eu ro pej skiej w spra wie oce ny ry zy ka w pra cy
Stwier dza się, że „oce na ry zy ka po le ga na osza co wa niu ry zy ka dla bez -
pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków wy ni ka ją ce go z za gro żeń w miej scu
pra cy”. Pro mo wa ne jest pię cio stop nio we po dej ście do oce ny ry zy ka: (1)

iden ty fi ka cja za gro żeń i osób na ra żo nych na ry zy ko, (2) oce na i usta le -
nie waż no ści czyn ni ków ry zy ka, (3) pod ję cie de cy zji o dzia ła niach pre -
wen cyj nych, (4) pod ję cie dzia łań, (5) mo ni to ring i we ry fi ka cja.

Wy tycz ne ILO -OSH z 2001 r. w spra wie sys te mów 
za rzą dza nia bez pie czeń stwem i zdro wiem w pra cy
Do ku ment za wie ra wy tycz ne na te mat opra co wy wa nia sys te mów za -
rzą dza nia bez pie czeń stwem i zdro wiem w pra cy (BHP) na po zio mie
kra ju i or ga ni za cji. Zgod nie z do ku men tem, sys te my za rzą dza nia
BHP po win ny za wie rać na stę pu ją ce ele men ty: po li ty ka, or ga ni zo wa -
nie, pla no wa nie i wdro że nie, oce na re ali za cji oraz dzia ła nia uspraw -
nia ją ce. Pra co daw ca, w kon sul ta cji z pra cow ni ka mi, po wi nien
pi sem nie usta no wić po li ty kę w za kre sie BHP. Za gro że nia i ry zy ko dla
bez pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków po win ny być iden ty fi ko wa ne
i oce nia ne na bie żą co. Środ ki pre wen cji po win ny być wdra ża ne
w na stę pu ją cej ko lej no ści: eli mi na cja za gro że nia/ry zy ka, kon tro la
za gro że nia/ry zy ka u źró dła, mi ni ma li za cja za gro że nia/ry zy ka.

Kon wen cja ILO 187: Kon wen cja do ty czą ca ram 
pro mo wa nia bez pie czeń stwa i zdro wia w pra cy
„For mu łu jąc po li ty kę kra jo wą, każ dy Czło nek, (...) w po ro zu mie niu
z naj bar dziej re pre zen ta tyw ny mi or ga ni za cja mi pra co daw ców i pra -
cow ni ków, bę dzie pro mo wał pod sta wo we za sa dy, ta kie jak oce na ry -
zy ka za wo do we go i za gro żeń, zwal cza nie ry zy ka za wo do we go
i za gro żeń u źró dła oraz roz wi ja nie kra jo wej kul tu ry pre wen cji w dzie -
dzi nie bez pie czeń stwa i zdro wia po le ga ją cej na in for mo wa niu, kon -
sul ta cji i szko le niu, (…) uzna jąc pre wen cję za kwe stię prio ry te to wą”.

Stan dar dy po śred nio zwią za ne z ry zy kiem 
psy cho spo łecz nym

Po da ne w ta be li, do dat ko we stan dar dy zwią za ne są z ry zy kiem psy -
cho spo łecz nym po win ny być uwzględ nia ne przez part ne rów spo -
łecz nych. Nie prze strze ga nie tych re gu la cji mo że stwa rzać pro ble my
psy cho spo łecz ne w miej scu pra cy. 
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Za gad nie nia psy cho spo łecz ne Ro dzaj do ku men tu
Czas pra cy Dy rek ty wa 93/104/WE do ty czą ca nie któ rych aspek tów or ga ni za cji cza su pra cy  

C175: Kon wen cja MOP do ty czą ca pra cy w nie peł nym wy mia rze, 1994 r. 
Dy rek ty wa 97/81/WE w spra wie po ro zu mie nia ra mo we go do ty czą ce go pra cy w nie peł nym wy mia rze go dzin 
Dy rek ty wa 99/70/WE w po ro zu mie nia ra mo we go do ty czą ce go umów na czas okre ślo ny  
Dy rek ty wa 2002/15/WE w spra wie or ga ni za cji cza su pra cy osób wy ko nu ją cych czyn no ści w tra sie w za kre sie trans por tu dro go we go 
Dy rek ty wa 2003/88/WE do ty czą ca nie któ rych aspek tów or ga ni za cji cza su pra cy 

Dys kry mi na cja Dy rek ty wa 2000/43/WE i 2000/78/WE za ka zu ją ca bez po śred niej lub po śred niej dys kry mi na cji ze wzglę du na po -
cho dze nie ra so we lub et nicz ne, re li gię lub prze ko na nia, nie peł no spraw ność, wiek lub orien ta cję sek su al ną 

Rów ne trak to wa nie męż czyzn
i ko biet

Dy rek ty wa 76/207/EWG i dy rek ty wa 2002/73/WE w spra wie rów ne go trak to wa nia męż czyzn i ko biet w za kre sie
do stę pu do za trud nie nia, szko le nia za wo do we go i awan sów oraz wa run ków pra cy 
Dy rek ty wa 2006/54/WE w spra wie wpro wa dze nia w ży cie za sa dy rów no ści szans oraz rów ne go trak to wa nia męż -
czyzn i ko biet w dzie dzi nie za trud nia nia i pra cy 

Mło dzi lu dzie w pra cy Dy rek ty wa 94/33/WE w spra wie ochro ny pra cy mło dych osób 

Ma cie rzyń stwo i za gad nie nia
po krew ne

Kon wen cja Nr 183 MOP z 2000 r. do ty czą ca ochro ny ma cie rzyń stwa 
Dy rek ty wa 92/85/WE w spra wie wpro wa dze nia środ ków na rzecz po pra wy zdro wia i bez pie czeń stwa pra cy pra cow -
nic w cią ży, w po ło gu i kar mią cych pier sią 
Dy rek ty wa 96/34/WE w spra wie po ro zu mie nia ra mo we go na te mat urlo pu ro dzi ciel skie go 

In for mo wa nie pra cow ni ków
i kon sul to wa nie się z ni mi

Dy rek ty wa 2002/14/WE usta na wia ją ca ogól ne ra mo we wa run ki in for mo wa nia i prze pro wa dza nia kon sul ta cji z pra -
cow ni ka mi we Wspól no cie Eu ro pej skiej 

Kon takt

Dr hab. Ma ria Wi der szal -Ba zyl 
Tel. +48 22 623 32 86 Fax +48 22 623 36 93 
E -ma il ma wid@ciop.pl 

Dr Do ro ta Żoł nier czyk -Zre da
Tel. +48 22 623 32 87 Fax +48 22 623 36 93 
E -ma il do zol@ciop.pl 
Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy -Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy, 
ul. Czer nia kow ska 16, 00-701 War sza wa, Pol ska.

ciop_wskazania7:Layout 1  10.03.09  10:24  Strona 14


