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Psychospo³eczne czynniki ryzyka 
wystêpuj¹ce na stanowiskach pracy
w sektorze hotelarskim i gastronomicznym

W artykule przedstawiono psychospo³eczne 
czynniki ryzyka wystêpuj¹ce w sektorze hote-
larskim i gastronomicznym. Zaprezentowano 
aktualne wyniki badañ wskazuj¹ce na psycho-
spo³eczne czynniki ryzyka wystêpuj¹ce w tym 
sektorze i konsekwencje tych czynników dla 
zdrowia pracowników. Przedstawiono równie¿ 
dzia³ania podejmowane na szczeblu europejskim 
i krajowym maj¹ce na celu poprawê warunków 
pracy i zdrowia pracowników sektora hotelar-
skiego i gastronomicznego.

Psychosocial risk factors in hotels, 
restaurants and the catering sector
This article is devoted to psychosocial risk factors 
in the hotel, restaurant and catering sector 
(so-called HoReCa). Current results of surveys 
point to adverse psychosocial risk factors in 
this sector and their influence on the workers’ 
health. Actions and ventures undertaken on the 
European and domestic level in order to improve 
workers’ working conditions and health are also 
presented.

Wstêp
W 2007 i 2008 roku Europejska Agencja 

Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy (z siedzib¹ 
w Bilbao), w ramach kampanii informacyjnej 
nt. oceny ryzyka zawodowego, zorganizowa³a 
warsztaty po�wiêcone czynnikom maj¹cym 
wp³yw na zdrowie i bezpieczeñstwo pracow-
ników zatrudnionych w sektorze hotelarskim 
i gastronomicznym (tzw. HoReCa, od ang. 
Hotel/Restaurant/Café). Skoncentrowanie 
uwagi na tym sektorze wynika³o z analiz i sy-
gna³ów wskazuj¹cych na to, ¿e warunki pracy 
w nim panuj¹ce s¹ niekorzystne ze wzglêdu na 
wystêpowanie licznych czynników ryzyka. 

Charakterystyka sektora HoReCa
HoReCa nale¿y do najszybciej rozwijaj¹-

cych siê sektorów gospodarczych w Europie. 
Zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alno�ci (PKD 
2007), sektor ten zosta³ zaklasyfikowany do 
sekcji (I): „Dzia³alno�æ zwi¹zana z zakwate-
rowaniem i us³ugami gastronomicznymi”. Ta 
sama nazwa jest stosowana w nomenklaturze 
Unii Europejskiej wed³ug statystycznej klasyfi-
kacji dzia³alno�ci gospodarczej NACE Rev2. 

Sekcja I, zgodnie z przyjêt¹ klasyfikacj¹, obej-
muje nastêpuj¹ce podmioty sektora HoReCa:
1. Zakwaterowanie
• Hotele i podobne obiekty zakwatero-

wania
• Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca 

krótkotrwa³ego zakwaterowania
• Pola kempingowe (w³¹czaj¹c pola dla 

pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
• Pozosta³e zakwaterowanie

2. Dzia³alno�æ us³ugowa zwi¹zana z wy¿y-
wieniem
• Restauracje i pozosta³e placówki gastro-

nomiczne
• Ruchome placówki gastronomiczne
• Przygotowywanie ¿ywno�ci dla od-

biorców zewnêtrznych (catering) i pozosta³a 
gastronomiczna dzia³alno�æ us³ugowa.

Sektor HoReCa rozwija siê bardzo dyna-
micznie równie¿ w Polsce. Wed³ug danych 
GUS [1] w 2008 r. w rejestrze REGON w sekcji 
„Hotele i restauracje” zarejestrowanych by³o 
ogó³em 115 136 podmiotów, z czego 114 274 
w sektorze prywatnym, a tylko 862 w sektorze 
publicznym (rys. 1.).

W 2007 r. przeciêtne zatrudnienie w sekcji 
zakwaterowanie i gastronomia wynios³o 
163 330 osób (rys. 2.). Z danych europejskich 
[2] wynika, ¿e pracownicy sektora HoReCa to 
g³ównie osoby m³ode: ich �redni wiek wynosi 
34,5 lat, z czego 1/3 ma mniej ni¿ 24 lata. Na 
rynku dominuj¹ firmy ma³e, zatrudniaj¹ce od 
2 do 9 pracowników. 

Psychospo³eczne czynniki ryzyka 
wystêpuj¹ce w sektorze HoReCa

Pracownicy tego sektora stykaj¹ siê z ró¿-
nego rodzajami zagro¿eniami (czynnikami 
ryzyka). Powszechnie znanymi czynnikami 
ryzyka s¹: ha³as, z³e o�wietlenie, praca w wy-
sokiej temperaturze, przeci¹¿enie fizyczne 
prac¹, kontakt z niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi, ostrymi narzêdziami oraz stres 
wynikaj¹cy z organizacji i wymagañ pracy. 
Wymienione czynniki ryzyka w zale¿no�ci od 
ich rodzaju i natê¿enia wp³ywaj¹ w okre�lony 
sposób na zdrowie pracowników. 

Oceniaj¹c warunki pracy w tym sektorze 
nale¿y, obok czynników fizycznych, biolo-
gicznych czy chemicznych wzi¹æ równie¿ pod 
uwagê czynniki psychospo³eczne. Psychospo-
³eczne czynniki ryzyka odnosz¹ siê do takich 
aspektów organizacji i zarz¹dzania prac¹ oraz 
psychospo³ecznych wymagañ pracy, które 
mog¹ spowodowaæ u pracowników szkody na-
tury psychicznej b¹d� fizycznej [3]. W sektorze 
HoReCa przyk³adem takich czynników ryzyka 
mog¹ byæ chocia¿by wymagania czasowe pra-
cy: praca zmianowa (szczególnie nocna), d³ugi 
b¹d� nietypowy czas pracy. Innym, do�æ czêsto 
wystêpuj¹cym czynnikiem ryzyka, jest nara¿e-
nie na takie zdarzenia jak: przemoc fizyczna, 
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przemoc psychiczna, uzale¿nienie od nikotyny 
oraz alkoholu, mobbing i molestowanie sek-
sualne. Szczególnie nara¿eni s¹ pracownicy 
dyskotek, nocnych klubów i barów. Z badania 
przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii [4] wy-
nika, ¿e ok. 24% pracowników sektora HoReCa 
by³o molestowanych seksualnie w pracy (naj-
wiêcej spo�ród wszystkich innych badanych 
sektorów). M³ody wiek pracowników tego 
sektora jest czynnikiem, który dodatkowo 
przyczynia siê do wystêpowania tego zjawiska. 
Dane europejskie wskazuj¹, ¿e z tym proble-
mem kobiety stykaj¹ siê trzykrotnie czê�ciej ni¿ 
mê¿czy�ni, a grup¹ najbardziej nara¿on¹ na 
przypadki molestowania seksualnego s¹ m³ode 
kobiety poni¿ej 30. roku ¿ycia [2]. 

W 2009 r. Europejska Fundacja na Rzecz 
Poprawy Warunków Pracy i ¯ycia opubliko-
wa³a raport A sector perspecive on working 
conditions [5], w którym przedstawiono 
wyniki badania warunków �rodowiska pracy 
i ich wp³ywu na zdrowie pracowników w wy-
branych 26 sektorach dzia³alno�ci gospo-
darczej. Analiz¹ objêto 11 psychospo³ecznych 
czynników �rodowiska pracy, takich jak: 
atmosfera spo³eczna w pracy, warunki ergo-
nomiczne, nietypowy czas pracy, równowaga 
praca-dom, wymagania pracy, kontrola nad 
procesem pracy, stopieñ skomplikowania pracy, 
wsparcie spo³eczne, przemoc i dyskryminacja. 
Do analizy skutków zdrowotnych wziêto pod 
uwagê 4 nastêpuj¹ce wska�niki zdrowia: stres, 
dolegliwo�ci miê�niowo-szkieletowe, absencja 
chorobowa, satysfakcja z pracy. Wyniki badañ 
wykaza³y, ¿e sektor HoReCa zaj¹³ 3. miejsce 
pod wzglêdem najmniej korzystnych warun-
ków pracy po takich sektorach, jak rolnictwo 
i transport drogowy. 

Do najpowa¿niejsze zagro¿eñ wystêpuj¹-
cych w tym sektorze zaliczono:
• niski poziom kontroli nad procesem 

pracy
• praca niemobilizuj¹ca do podnoszenia 

kwalifikacji
• nietypowy i d³ugi czas pracy

• problemy wynikaj¹ce z nierównowagi 
praca-dom
• niekorzystne warunki ergonomiczne
• dyskryminacja
• molestowanie
• mobbing.
Jak wynika z przeprowadzonej przez Fun-

dacjê analizy trendów w zmianie warunków 
pracy, najbardziej niekorzystne zmiany w psy-
chospo³ecznych warunkach pracy nast¹pi³y 
w latach 1995-2005 w sektorze budowlanym 
oraz w³a�nie w sektorze HoReCa.

Psychospo³eczne czynniki ryzyka 
a zdrowie pracowników

Z badañ przeprowadzonych w 2005 r. przez 
Europejsk¹ Fundacjê na rzecz Poprawy Warun-
ków ¯ycia i Pracy [2] w ramach Europejskiego 
Badania Warunków Pracy wynika, ¿e warunki 
pracy osób pracuj¹cych w sektorze hotelarsko-
gastronomicznym wywo³uj¹ konkretne proble-

my zdrowotne. W�ród 16 branych pod uwagê 
dolegliwo�ci praca osób zatrudnionych w tym 
sektorze wywo³uje po pierwsze stres (23,2% 
odpowiedzi), nastêpnie ogólne przemêczenie 
(23%), bóle krêgos³upa (22,3%), bóle miê�ni 
(20,4%), bóle g³owy (12,9%), wreszcie dra¿-
liwo�æ (12,6 %) (rys. 3.).

Mimo bardzo niekorzystnych warunków 
pracy w tym sektorze nie stwierdzono w�ród 
jego pracowników powa¿nych konsekwencji 
zdrowotnych, co mo¿e wynikaæ z du¿ej rotacji 
zatrudnionych oraz mo¿liwo�ci ³atwej zmiany 
pracy w przypadku pojawienia siê tych proble-
mów. Jak wskazuj¹ wyniki badañ europejskich 
[5], sektor HoReCa w porównaniu z 26 innymi 
badanymi sektorami charakteryzuje siê naj-
wy¿szym wska�nikiem rotacji (najkrótszy �red-
ni okres zatrudnienia), najni¿szym procentem 
pracowników zatrudnionych na umowy sta³e 
i jest to 3. w Europie sektor – po rolnictwie 
i przemy�le w³ókienniczym – o najni¿szym 
poziomie dochodów.

Rys. 1. Podmioty gospodarki narodowej z sekcji „Hotele i restauracje” zarejestrowane 
w rejestrze REGON w 2008 r. [1]
Fig. 1. National economy units from the Hotels and Restaurants section registered in the 
REGON Register in 2008  [1]

Rys. 2. Pracuj¹cy w Polsce w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” w 2007 r. [1]
Fig. 2. Persons working in Poland in the Accommodation and Catering section in 2007 [1]

Rys. 3. Problemy zdrowotne pracowników sektora HoReCa w krajach UE-27 (%) [2]
Fig. 3. Health problems of HoReCa employees in EU-27 countries (%) [2]
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Ochrona pracowników 
sektora HoReCa

W 2008 r. Europejska Agencja Bezpieczeñ-
stwa i Zdrowia w Pracy, maj¹c na celu poprawê 
warunków pracy i zdrowia pracowników 
sektora HoReCa i zwrócenie uwagi na ich 
niekorzystn¹ sytuacjê, opublikowa³a raport 
„Ochrona pracowników sektora hotelarskiego 
i gastronomicznego” [6]. Obok opisu sytuacji 
pracowników tego sektora raport ten zawiera 
przyk³ady dobrych praktyk dotycz¹cych elimi-
nowania czynników ryzyka, przedstawionych 
w postaci studium przypadków. 

W Polsce �wiadomo�æ pracodawców 
i pracowników sektora HoReCa dotycz¹ca 
wagi oceny ryzyka zawodowego w pracy nie 
jest w dostatecznym stopniu ugruntowana 
czy te¿ brana pod uwagê. �wiadczyæ mog¹ 
o tym chocia¿by przeprowadzone w 2007 r. 
przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy kontrole 
w restauracjach i innych placówkach gastro-
nomicznych oraz hotelach. Wskazuj¹ one na 
fakt, ¿e najwiêcej nieprawid³owo�ci dotycz¹-
cych przygotowania pracowników do pracy, 
po szkoleniach z zakresu bhp (13%), wystê-
puje w tych placówkach w obszarze oceny 
ryzyka zawodowego (11%). Najwiêksz¹ grupê 
badanych placówek stanowi³y mikroprzed-
siêbiorstwa (72%) zatrudniaj¹ce do 9 osób. 
Czêstym powodem niezapewnienia przez 
pracodawcê pracownikom mikro- i ma³ych 
przedsiêbiorstw w³a�ciwych szkoleñ z zakresu 
bhp i oceny ryzyka zawodowego s¹ czynniki 
ekonomiczne. 

Zapewnienie bezpieczeñstwa i zdrowia 
w miejscu pracy jest prawnym obowi¹zkiem 
pracodawców. Pracownicy podlegaj¹ ochronie 
na podstawie dyrektywy 89/391/UE z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
�rodków w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa 
i poprawy zdrowia pracowników w pracy. 
Wymaga ona od pracodawców dokonywania 
oceny ryzyka, a tak¿e nak³ada na nich ogólny 
obowi¹zek zapewnienia zdrowia i bezpie-
czeñstwa pracownikom w pracy. Narzêdziami 
do�æ powszechnie wykorzystywanymi przy 
ocenie ryzyka s¹ listy kontrolne. Ich zalet¹ jest 
fakt, ¿e uwzglêdniaj¹ specyficzne czynniki 
ryzyka wystêpuj¹ce w danym �rodowisku 
pracy. Dla ma³ych przedsiêbiorstw z sektora 
hotelarsko-gastronomicznego przydatnym 
narzêdziem mog¹ byæ chocia¿by opraco-
wane przez Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy „Listy 
kontrolne bhp” wraz z „Poradnikami dla pra-
codawców” [11].

W Polsce upowszechnieniem wiedzy z ob-
szaru ryzyka zawodowego wystêpuj¹cego 
w sektorze HoReCa zajmuje siê CIOP-PIB, 
który pe³ni rolê Krajowego Punktu Centralnego 
Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia 
w Pracy. W ramach polskiej edycji europej-

skiej kampanii informacyjnej na rzecz oceny 
ryzyka zawodowego „Zdrowe i bezpieczne 
miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla 
firmy” (2008-2009) [7], Instytut zorganizo-
wa³ w ubieg³ym roku seminaria w Warszawie, 
Gdañsku i Krakowie, dotycz¹ce ryzyka zawo-
dowego w sektorze hotelarskim i gastrono-
micznym. Na tych spotkaniach zaprezentowa-
no m.in. metodê oceny ryzyka zawodowego ze 
szczególnym uwzglêdnieniem specyfiki sektora 
hotelarsko-gastronomicznego. Przedstawiono 
te¿ przyk³ady dobrych praktyk maj¹cych na 
celu poprawê stanu bezpieczeñstwa i higieny 
w tym sektorze [8]. 

Europejska Agencja Bezpieczeñstwa i Zdro-
wia w Pracy we wspomnianym raporcie 
podkre�li³a, ¿e sektor HoReCa uwa¿any jest 
za popularne miejsce „wej�cia” na rynek pracy 
dla osób m³odych, o relatywnie niskich kwali-
fikacjach. W 2006 r. CIOP-PIB przeprowadzi³ 
badania ankietowe w ramach projektu „Rok 
2006 Europejskim Rokiem M³odych – problemy 
adaptacji w miejscu pracy” [9], których celem 
by³o okre�lenie najwa¿niejszych problemów 
zwi¹zanych z adaptacj¹ m³odego cz³owieka 
do pracy zawodowej. Wyniki badañ prze-
prowadzonych na podstawie ankiety „M³ody 
pracownik a zdrowa praca” wskazuj¹, ¿e m³o-
dym pracownikom czêsto brakuje praktycznej 
wiedzy dotycz¹cej ochrony ich praw i zdrowia 
w miejscu pracy.

Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy informuje równie¿, ¿e wiele 
zagro¿eñ jest niedostrzeganych lub baga-
telizowanych przez samych pracodawców 
i pracowników. Przyk³ad stanowi chocia¿by 
niestosowanie �rodków ochrony indywidu-
alnej podczas wykonywania prac zwi¹zanych 
z czyszczeniem maszyn i urz¹dzeñ, przy 
których dochodzi do kontaktu z substancjami 
i preparatami chemicznymi. Czêsto wystêpuj¹ 
te¿ sytuacje przenoszenia przez pracowników 

zbyt du¿ej ilo�ci ciê¿kich przedmiotów, co jest 
przyczyn¹ problemów zdrowotnych uk³adu 
miê�niowo-szkieletowego.

Podsumowanie
W 2012 roku, kiedy Polska bêdzie wspó³go-

spodarzem mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej, 
znacznie wzro�nie równie¿ liczba placówek 
hotelarsko-gastronomicznych. M³odzi ludzie, 
szukaj¹cy dodatkowego �ród³a dochodów 
chêtnie bêd¹ korzystaæ z ofert pracy w tym 
sektorze. Pracodawcy powinni zatroszczyæ 
siê o dobre przygotowanie m³odych pracow-
ników do radzenia sobie z czynnikami ryzyka 
wystêpuj¹cymi w �rodowisku pracy, w czym 
pomocne mog¹ byæ opracowane publikacje 
po�wiêcone tej tematyce. 

Niewystarczaj¹ca znajomo�æ zagadnieñ 
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy przez m³odych pracowników wskazuje 
równie¿ na celowo�æ rozszerzenia edukacji za-
wodowej o wiedzê z tego zakresu. Szczególnie 
powinna byæ ona uwzglêdniana w programach 
nauczania szkó³ zawodowych. Równie¿ izby 
rzemie�lnicze kieruj¹ce m³odocianych pracow-
ników do zdobywania do�wiadczenia zawodo-
wego w zak³adach pracy powinny uwzglêdniæ 
w programie nauki zawodu wiedzê dotycz¹c¹ 
bezpieczeñstwa i higieny pracy.
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