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Monitorowanie ryzyka psychospołecznego w pracy   
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Wstęp 

Ce lem pro jek tu PRI MA -EF jest zde fi nio wa nie i pro mo wa nie eu ro -
pej skie go po dej ścia do ry zy ka psy cho spo łecz ne go w 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. 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 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). Prze moc
zwią za na z pra cą wy stę pu je wte dy, gdy je den lub wię cej pra cow ni -
ków lub kie row ni ków jest ata ko wa nych lub mal tre to wa nych przez
klien tów, pa cjen tów lub uczniów. O mob bin gu lub mo le sto wa niu
moż na mó wić wte dy, gdy je den lub wię cej pra cow ni ków lub kie -
row ni ków jest mal tre to wa nych, upo ka rza nych lub ata ko wa nych
przez ko le gów lub prze ło żo nych. W pro jek cie PRI MA -EF, za gro że -
nia psy cho spo łecz ne obej mu ją rów nież prze moc, mob bing i mo le -
sto wa nie w pra cy. Z dru giej jed nak stro ny, mob bing w miej scu pra cy
po wi nien być też uj mo wa ny ja ko kon se kwen cja nie wła ści we go psy -
cho spo łecz ne go śro do wi ska pra cy. 

Bar dzo waż ne jest mo ni to ro wa nie ry zy ka psy cho spo łecz ne go po to,
by okre ślić któ re gru py i za wo dy, na ra żo ne są na to ry zy ko, a tak że
by oce nić sku tecz ność pro gra mów, in ter wen cji i po li ty ki w za kre sie
za po bie ga nia tej for mie ry zy ka. Iden ty fi ka cja głów nych wskaź ni ków
ry zy ka psy cho spo łecz ne go w pra cy i za rzą dza nia nim, a tak że spo -
rzą dze nie li sty wła ści wych me tod opra co wy wa nia tych wskaź ni ków
jest jed nym z pierw szych eta pów pro ce su wła ści we go mo ni to ro wa -
nia zmian i po stę pu w tych dzie dzi nach w ca łej Unii Eu ro pej skiej. 

Ce le 

Ce lem ni niej szej kar ty wska zań jest przed sta wie nie za le ceń w za -
kre sie mo ni to ro wa nia ry zy ka psy cho spo łecz ne go w pra cy oraz za -
rzą dza nia nim. Mo gą z niej ko rzy stać przed się bior stwa, part ne rzy
spo łecz ni i de cy den ci po li tycz ni.

W pro jek cie PRI MA -EF pod ję to na stę pu ją ce kro ki dla opra co wa nia
ni niej szych wska zań: 

1.opra co wa nie eu ro pej skie go mo de lu wskaź ni ków słu żą cych
mo ni to ro wa niu ry zy ka psy cho spo łecz ne go w pra cy oraz oce -
nie za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym;

2.ana li za me tod mo ni to ro wa nia ry zy ka psy cho spo łecz ne go
w pra cy i za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym;

3. spo rzą dze nie spi su wskaź ni ków za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo -
łecz nym oraz okre śle nie wśród nich prio ry te to wych wskaź ni ków;

4. iden ty fi ka cja luk po mię dzy do stęp ny mi wskaź ni ka mi a wskaź -
ni ka mi uzna ny mi za nie zbęd ne do mo ni to ro wa nia ry zy ka psy -
cho spo łecz ne go w pra cy i pro ce su za rzą dza nia ry zy kiem
psy cho spo łecz nym.

Mo del wskaź ni ków 

Przy opra co wy wa niu zin te gro wa ne go mo de lu mo ni to ro wa nia ry zy -
ka psy cho spo łecz ne go na le ży uwzględ nić kil ka kry te riów. Mo del
wskaź ni ków po wi nien: 

• okre ślić wskaź ni ki eks po zy cji na ry zy ko (np. czyn ni ki ry zy ka psy -
cho spo łecz ne go), wskaź ni ki skut ków ry zy ka oraz wskaź ni ki
dzia łań pre wen cyj nych lub in ter wen cji;

• ilu stro wać cy klicz ność pro ce su za rzą dza nia ry zy kiem psy cho -
spo łecz nym;

• od no sić się do trzech po zio mów wpły wu: po zio mu jed nost ki,
po zio mu or ga ni za cji i po zio mu sek to ra lub kra ju.

Mo del wskaź ni ków PRI MA -EF przed sta wio ny na Rys. 1 speł nia
wszyst kie te trzy kry te ria.

Ry su nek 1. Mo del wskaź ni ków ry zy ka psy cho spo łecz ne go po wią -
za ny z dzia ła nia mi pre wen cyj ny mi i in ter wen cja mi (PSR=psy cho -
spo łecz ne ry zy ko)

Ry zy ko psy cho spo łecz ne stwa rza ją czyn ni ki or ga ni za cyj ne, ta kie jak
na przy kład, brak wspie ra ją cych sto sun ków mię dzy ludz kich w miej scu
pra cy, nie pew ność pra cy czy kul tu ra fir my. Jed nak że, rów nież czyn ni -
ki ogól no -spo łecz ne lub też zwią za ne z ca łym sek to rem go spo dar -
czym, mo gą zwięk szać po ziom te go ry zy ka, na przy kład, kli mat
wy so kiej kon ku ren cyj no ści czy re ce sja go spo dar cza. Na ra że nie
na czyn ni ki ry zy ka psy cho spo łecz ne go w miej scu pra cy mo że wy wo ły -
wać stres zwią za ny z pra cą. Ob ja wia się on na pię ciem, nie po ko jem,
mniej szą czuj no ścią i mniej szą efek tyw no ścią w wy ko ny wa niu za dań. 

Stres zwią za ny z pra cą za le ży od in dy wi du al ne go po strze ga nia wła -
sne go śro do wi ska pra cy. W za leż no ści od za so bów do stęp nych w miej -
scu pra cy i w or ga ni za cji (np. wspar cia ze stro ny współ pra cow ni ków
i prze ło żo nych) ry zy ko psy cho spo łecz ne i stres zwią za ny z pra cą mo -
gą pro wa dzić do ne ga tyw nych kon se kwen cji, ta kich jak po gor sze nie
sta nu zdro wia, zwięk sze nie ry zy ka wy pad ków i gor sze wy ko ny wa nie
za dań, co z ko lei mo że pro wa dzić do zwol nie nia. Kon se kwen cje te
ozna cza ją istot ne od dzia ły wa nie ry zy ka psy cho spo łecz ne go i stre su za -
rów no na po zio mie jed nost ki, jak i na po zio mie or ga ni za cji. Co wię -
cej, od dzia łu ją one rów nież na po zio mie sek to ra i kra ju. 

Prze ciw na sy tu acja, a więc wy so ki po ziom kon tro li w pra cy oraz
moż li wość wy ko rzy sty wa nia w pra cy róż no rod nych umie jęt no ści
– w po łą cze niu ze śro do wi skiem or ga ni za cyj nym ofe ru ją cym ta kie
za so by, jak wspie ra ją ce sto sun ki mię dzy ludz kie – mo że mieć po zy -
tyw ny wpływ na sa mo po czu cie i zdro wie pra cow ni ków oraz ich wy -
daj ność, jak rów nież na wy daj ność or ga ni za cji i jej roz wój.

Aby za po bie gać czyn ni kom ry zy ka psy cho spo łecz ne go i ich ne ga -
tyw nym skut kom oraz by od po wied nio ni mi za rzą dzać, na le ży wdra -
żać dzia ła nia pre wen cyj ne lub in ter wen cje, skie ro wa ne przede
wszyst kim na źró dło ry zy ka, a więc kon cen tru ją ce się na po zio mie
or ga ni za cyj nym. Mo gą być one uzu peł nio ne dzia ła nia mi skie ro wa -
ny mi na in dy wi du al nych pra cow ni ków, na do sko na le nie ich umie jęt -
no ści, zdol no ści i moż li wo ści. W ra mach dzia łań pre wen cyj nych
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moż na tak że sto so wać środ ki struk tu ral ne, ta kie jak wdra ża nie po li -
ty ki lub in te gra cja pro ble mów zwią za nych z za rzą dza niem ry zy kiem
psy cho spo łecz nym z sys te ma mi i struk tu ra mi dzia łań biz ne so wych.

Po miar wskaź ni ków 

Do stęp nych jest sze reg me tod po mia ru wskaź ni ków za rzą dza nia ry zy -
kiem psy cho spo łecz nym. Wskaź ni ki moż na prze ło żyć na py ta nia lub
po zy cje list kon tro l nych, a na stęp nie prze ka zy wać ust nie lub pi sem nie,
al bo w po sta ci zwy kłych kwe stio na riu szy, al bo też kwe stio na riu szy czy
list kon tro l nych do stęp nych w sie ci we wnętrz nej lub In ter ne cie. Do naj -
czę ściej wy ko rzy sty wa nych me tod na le żą son da że po le ga ją ce na roz -
sy ła niu wy dru ko wa nych kwe stio na riu szy pocz tą, wy wia dy te le fo nicz ne
oraz li sty kon tro l ne. Ze wzglę du na po stęp tech no lo gicz ny co raz czę -
ściej son da że prze pro wa dza ne są po przez In ter net lub sieć we wnętrz -
ną. Przy cią ga ją one róż ne ro dza je re spon den tów, co mo że sta no wić
pe wien pro blem, zwłasz cza gdy istot na jest re pre zen ta tyw ność ba da -
nej pró by, a jed no cze śnie gdy jest to je dy na sto so wa na me to da po mia -
ru. In nym spo so bem na zbie ra nie in for ma cji do ty czą cych nie któ rych

wskaź ni ków mo że być ko rzy sta nie z re je strów. Na pod sta wie spi su do -
stęp nych me tod mo ni to ro wa nia ry zy ka w ogó le i ry zy ka psy cho spo łecz -
ne go w szcze gól no ści moż na stwier dzić, że wy bór wła ści wej me to dy
mo ni to ro wa nia w zna czą cym stop niu za le ży od ce lu, kon tek stu i szcze -
gó ło we go przed mio tu da ne go son da żu. Du że or ga ni za cje mo gą ko -
rzy stać z kwe stio na riu szy i son da ży sie cio wych, z ko lei li sty kon tro l ne
mo gą być wła ściw sze dla ma łych i śred nich przed się biorstw. 

Do stęp ność wskaź ni ków 

Do ko nu jąc prze glą du do stęp nych na rzę dzi mo ni to ro wa nia ja ko ści
pra cy, a w szcze gól no ści ry zy ka psy cho spo łecz ne go w pra cy, stwier -
dzo no pew na lu kę. Oka zu je się, ze wie le do stęp nych na rzę dzi kon -
cen tru je się na wskaź ni kach do ty czą cych eks po zy cji na ry zy ko oraz
wskaź ni kach skut ków ry zy ka. Na to miast bra ku je wskaź ni ków do ty -
czą cych dzia łań pre wen cyj nych i in ter wen cji. W po niż szych ta be -
lach przed sta wio no su ma rycz ny prze gląd wskaź ni ków, któ re mo gą
być sto so wa ne w od nie sie niu do eks po zy cji na ry zy ko, skut ków ry -
zy ka oraz dzia łań pre wen cyj nych. 
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Eks po zy cja (łącz nie z czyn ni ka mi ry zy ka psy cho spo łecz ne go)
Czyn ni ki or ga ni za cyj ne 

Po li ty ka
/in fra struk tu ra 

In fra struk tu ra opty ma li zu ją ca 
rów no wa gę pra ca -dom
Za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi
Po li ty ka w za kre sie bez pie czeń stwa i zdro wia
w pra cy
Spo łecz na od po wie dzial ność przed się bior stwa
w po wią za niu z za rzą dza niem ry zy kiem psy cho -
spo łecz nym
Stra te gia biz ne so wa 

Kultura organizacyjna Otwar te/opar te na za ufa niu re la cje mię dzy kie -
row nic twem a pra cow ni ka mi
In for ma cja od kie row nic twa/in for ma cja zwrot na
Ko mu ni ka cja (w gó rę/w dół)
Spra wie dli wość w or ga ni za cji

Sto sun ki 
prze my sło we

Ist nie nie rad pra cow ni czych 
/przed sta wi cie li pra cow ni ków
Człon ko stwo w związ kach za wo do wych
Po ro zu mie nia zbio ro we 

Czyn ni ki zwią za ne z pra cą
Wa run ki 
za trud nie nia

Umo wa
Pła ca
Hi sto ria pra cy

Roz wią za nia 
or ga ni za cyj ne

Ro ta cja sta no wisk/szko le nia w za kre sie pra cy
na róż nych sta no wi skach
Pra ca ze spo ło wa
Wie lo za da nio wość

Ja kość pra cy Wy ma ga nia pra cy
Au to no mia/za kres de cy zji
Pew ność pra cy
Wspar cie spo łecz ne i kon flik ty
Prze moc, mo le sto wa nie i mob bing
Dys kry mi na cja
Czas pra cy
Pra ca z do mu, te le pra ca

Skut ki
Skut ki zwią za ne 
ze zdro wiem

Wy pad ki przy pra cy

Do le gli wo ści zdro wot ne

Zdro wie fi zycz ne

Zdro wie psy chicz ne

Skut ki zwią za ne 
z za do wo le niem
z pra cy

Za do wo le nie z pra cy

Fluk tu acja

Ab sen cja, 
pre zen tyzm

Ab sen cja cho ro bo wa

Przy czy ny ab sen cji

Obec ność w pra cy mi mo cho ro by/pre zen tyzm

Kosz ty eko no micz ne Eko no micz ne kosz ty wy pad ków i ab sen cji

Wy ni ki / wy daj ność 

Zdol ność do pra cy Oce na sta nu zdro wia i zdol no ści do pra cy 

Dzia ła nia pre wen cyj ne/In ter wen cje

Oce ny Oce na ry zy ka

Do ku men ta cja/re je stra cja obec no ści, wy pad ków
i cho rób

Ba da nie przy czyn wy pad ków itp.

Środ ki Zmie rza ją ce do: 
• ogra ni cze nia ry zy ka psy cho spo łecz ne go 
• zwięk sze nia au to no mii, kon tro li 

i za so bów or ga ni za cyj nych 
• po pra wy umie jęt no ści ra dze nia so bie, lep sze -

go in for mo wa nia i szko leń 
• po wro tu do pra cy 
• czyn ni ki utrud nia ją ce i uła twia ją ce re ali za cję

środ ków

Oce na re ali za cji Wy ko rzy sta nie po li ty ki/in fra struk tu ry

Sku tecz ność środ ków

Mia ry oce nia ją ce pro ces wdro że nia

Uczest nic two 
pra cow ni ków

Oce na ry zy ka

Opra co wa nie i wdro że nie pla nu dzia ła nia 


