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Organizacji Pracy dotycz¹cych systemów ³añ i mo¿e skutkowaæ pewn¹ popraw¹
zarz¹dzania bhp [9]. Jest ona równie¿ warunków pracy. Jednak samo og³oszeuwzglêdniona w wymaganiach polskiej nie deklaracji polityki i opracowanie pronormy PN-N-18001.
cedur systemowych, bez zapewnienia, ¿e
Maj¹c na uwadze skutecznoæ oma- pracownicy uwierz¹ w og³oszone przez
wianego systemu nale¿y wiêc przy jego kierownictwo deklaracje i zaanga¿uj¹ siê
projektowaniu zwróciæ szczególn¹ uwa- w podejmowane w ramach systemu dziagê na te elementy, od których przede ³ania, nie oznacza jeszcze wdro¿enia syswszystkim zale¿y kszta³towanie postaw temu.
i zachowañ pracowników
wobec bezpieczeñstwa i hi- System zarz¹dzania, który nie aktywizuje wszystkich
gieny pracy. Mo¿na do nich pracowników i nie wp³ywa pozytywnie na zmiany kultury bezpieczeñstwa i higieny pracy bêdzie mia³ niewielzaliczyæ:
ki wp³yw na poprawê stanu bhp w przedsiêbiorstwie,
 zaanga¿owanie kierow- a jego skutecznoæ i zdolnoæ doskonalenia stanie pod
nictwa i politykê bezpie- znakiem zapytania.
czeñstwa i higieny pracy
 ustalanie celów w zakresie bhp
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Dyskusjê na temat skutecznoci systemów zarz¹dzania bhp mo¿na zakoñczyæ
przytaczaj¹c wypowied J. Jurana (za E.
Skrzypek, [5]): System wart jest tyle, ile
warci s¹ ludzie go tworz¹cy i w nim pracuj¹cy.
Przy projektowaniu i wdra¿aniu systemu zarz¹dzania bhp i interpretowaniu
odnosz¹cych siê do tego systemu wymagañ i wytycznych warto pamiêtaæ, ¿e skutecznoæ jego funkcjonowania zale¿y
przede wszystkim od postaw i przekonañ
ludzi. Opracowanie struktury formalnej
s³u¿y niew¹tpliwie uporz¹dkowaniu dzia-
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rzyjmuje siê, ¿e stres jest jedn¹
z g³ównych i najbardziej powszechnych uci¹¿liwoci zwi¹zanych z miejscem pracy. Potwierdza to
wiele badañ psychologicznych oraz analiz ekonomicznych.* W raporcie amerykañskiej agencji rz¹dowej zajmuj¹cej siê
bezpieczeñstwem i zdrowiem pracowników National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) zebrano wiele
danych na ten temat [1]. W cytowanych
tam badaniach prowadzonych przez Northwestern National Life okaza³o siê, ¿e
40% pracowników ocenia swoj¹ pracê
jako bardzo lub ekstremalnie stresuj¹c¹.
W innych badaniach prowadzonych przez
Families and Work Institute odnotowano,
¿e 26% pracowników stwierdza³o, i¿ czêsto lub bardzo czêsto s¹ wypaleni albo
prze¿ywaj¹ silny stres zwi¹zany z prac¹.
Podobny odsetek pracowników (29%)
prze¿ywaj¹cych wysoki poziom stresu zanotowano w badaniach przeprowadzonych przez naukowców z Yale University [1]. Przyk³adem wiadcz¹cym o tym,
i¿ stres mo¿e byæ spostrzegany jako jedno z podstawowych zagro¿eñ w miejscu
pracy s¹ dane uzyskane przez Murphyego [2]: pracownicy proszeni o wskazanie czynników szkodz¹cych ich zdrowiu, na pierwszymi miejscu wymieniali
ha³as (34,9% badanych), a zaraz po nim
stres (29,7%).
Stres w pracy traktowany jest jako proces, w którym czynniki zwi¹zane ze roTematyka artyku³u w nieco innym ujêciu zosta³a
zaprezentowana w: R. Cielak, A. £uszczyñskaCielak Zarz¹dzanie stresem w pracy. Promocja
Zdrowia. Nauki Spo³eczne i Medycyna. 21, 2001,
s. 122-140.
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Jak zarz¹dzaæ stresem w pracy?
dowiskiem pracy powoduj¹ okrelone
konsekwencje. O ich sile i wystêpowaniu
decyduj¹ takie czynniki, jak strategie radzenia sobie ze stresem, temperament,
osobowoæ. Do przyczyn stresu zawodowego (stresorów) mo¿na zaliczyæ np. niedogodnoci zwi¹zane z fizycznymi warunkami pracy, nieadekwatne do mo¿liwoci pracownika obci¹¿enie prac¹, niejasnoæ dotycz¹c¹ sposobu wykonywania
pracy i jej oceniania, brak mo¿liwoci
wp³ywania na warunki i przebieg pracy,
brak wsparcia spo³ecznego [3]. Konsekwencje stresu zawodowego mog¹ byæ
ró¿norodne. W analizach psychologicznych zazwyczaj podkrela siê psychologiczne, spo³eczne i somatyczne koszty
stresu w miejscu pracy: lêk, poczucie
wyczerpania, nudê, alienacjê, konfliktowoæ, chroniczne zmêczenie, dolegliwoci somatyczne (np. bóle g³owy, miêni,
¿o³¹dka), os³abienie uk³adu immunologicznego [4]. Rozmiary tych kosztów
sk³aniaj¹ do podejmowania coraz to nowych projektów badawczych i praktycznych maj¹cych na celu ograniczenie negatywnych skutków stresu w pracy.
Powodem ograniczania stresu w pracy
i niwelowania jego negatywnych skutków
mog¹ byæ nie tylko jednostkowe koszty
ponoszone przez pracowników, dotycz¹ce funkcjonowania psychologicznego,
spo³ecznego czy somatycznego. Motywacja podejmowania dzia³añ interwencyjnych wynika czêsto z bezporednich finansowych kosztów stresu w pracy, z wywo³anych przez stres zaburzeñ w funkcjonowaniu organizacji lub, coraz czêciej,
z regulacji prawnych, nak³adaj¹cych na
pracodawców obowi¹zek ograniczania
efektów stresu zwi¹zanego z prac¹ [5].

Czym jest zarz¹dzanie stresem?
Najbardziej popularnym i obiecuj¹cym
podejciem do problematyki zarz¹dzania
stresem w organizacji jest koncepcja prewencyjnego zarz¹dzania stresem. Jest
to filozofia organizacji i zbiór zasad, które kszta³tuj¹ konkretne metody powiêco-

ne promocji zdrowia jednostek i organizacji w celu zabezpieczenia jednostek i organizacji przed negatywnymi skutkami
stresu [6]. Autorzy tej koncepcji wymieniaj¹ piêæ podstawowych zasad, na których winno opieraæ siê prewencyjne zarz¹dzanie stresem.
1. Jednostka i organizacja s¹ wzajemnie od siebie zale¿ne. Zdrowie i funkcjonowanie jednostki zale¿y od w³aciwoci organizacji. Równie¿ organizacja nie mo¿e osi¹gn¹æ wysokiego
poziomu produktywnoci, dynamizmu
bez zdrowych i pe³nych energii pracowników. Konieczne jest zatem wzajemne dopasowanie.
2. Zarz¹dzaj¹cy s¹ odpowiedzialni za
zdrowie jednostek i organizacji. Aktywnoæ przywódców w tym obszarze
dzia³añ powinna wynikaæ nie tylko
z pobudek altruistycznych, ale tak¿e
z dobrze pojêtego interesu w³asnego
i firmy (patrz zasada 1). Oczywicie
aktywnoæ przywódców nie powinna
te¿ doprowadzaæ do zaniedbania ich
w³asnego zdrowia.
3. Indywidualny i organizacyjny stres
nie s¹ nieuniknione. Istniej¹ pewne
stereotypy stwierdzaj¹ce, ¿e nieod³¹cznym elementem sukcesu i postêpu jest
stres. Ten schemat mylowy czêsto jest
usprawiedliwieniem dla braku aktywnoci zwi¹zanej z zarz¹dzaniem stresem.
4. Ka¿da jednostka i organizacja reaguje na stres na swój sposób. Stwierdzenie to ma bardzo istotne konsekwencje praktyczne. Oznacza ono, ¿e
nie mo¿na mówiæ o najskuteczniejszej
metodzie walki ze stresem. Metodê tê
trzeba bowiem dopasowaæ do mo¿liwoci jednostek i do w³aciwoci danej organizacji.
5. Organizacje podlegaj¹ ci¹g³ym
zmianom, s¹ dynamiczne. Podobnie
jest z funkcjonowaniem jednostki. To
co kiedy by³o podstawow¹ przyczyn¹ stresu w organizacji, teraz  na kolejnym etapie rozwoju  ni¹ nie jest.
Strategie zarz¹dzania stresem efektyw-

Praca wykonana w ramach programu
wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych
ne w przesz³oci, teraz mog¹ okazaæ
siê dla organizacji anachroniczne. Konieczny jest zatem sta³y wysi³ek skierowany na problem zarz¹dzania stresem i ci¹g³e monitorowanie jego przyczyn i skutków.
Mo¿na wyró¿niæ trzy etapy prewencyjnego zarz¹dzania stresem. Prewencja pierwszego stopnia powiêcona jest
usuwaniu potencjalnych przyczyn stresu.
Prewencja drugiego stopnia koncentruje
siê na modyfikacji reakcji jednostki na
pojawiaj¹ce siê sytuacje stresowe. Prewencja trzeciego stopnia ma za zadanie
obni¿yæ poziom negatywnych skutków
stresu (zarówno na poziomie indywidualnym jak i organizacyjnym), które pojawi³y siê w wyniku nieskutecznej kontroli
na etapie pierwszym i drugim [6, 7, 8].
Prewencyjne zarz¹dzanie stresem realizowane jest przez programy zarz¹dzania stresem, czyli strategie dzia³añ
przyjête w celu zapobiegania stresowi lub
ukierunkowuj¹ce stres na korzystne dla
zdrowia i produktywne wyniki [8]. Program zarz¹dzania stresem funkcjonuj¹cy
w danej firmie powinien byæ wynikiem
szczegó³owej analizy aktualnej sytuacji
i mo¿liwoci organizacji.
Mo¿emy zatem mówiæ o programach,
w których stosuje siê strategie zarz¹dzania stresem ukierunkowane na jednostkê
oraz na organizacjê. Wymienia siê cztery grupy strategii ukierunkowanych na
jednostkê [9]:
 zwi¹zane z czynnikami psychologicznymi (np. realistyczna ocena w³asnych mo¿liwoci i aspiracji)
 zwi¹zane z czynnikami fizycznymi/
fizjologicznymi (np. programy dotycz¹ce diety, æwiczeñ fizycznych)
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 zwi¹zane ze zmian¹ zachowania (np.
stosownie relaksacji, ograniczanie zachowañ charakterystycznych dla wzoru zachowania A)
 zmiana rodowiska pracy jednostki
(np. przeniesienie okrelonych pracowników do innej organizacji lub innego miejsca pracy, w których stosuje siê ni¿sze
wymagania).
Strategie ukierunkowane na organizacjê grupowane s¹ w trzy kategorie [9]:
 zmiana charakterystyki organizacji
(np. zmiana systemu nagradzania lub
szkolenia, rozwój opieki zdrowotnej)
 zmiana charakterystyki ról (m.in.
zmniejszanie przeci¹¿enia rol¹, wzrost
udzia³u w podejmowaniu decyzji)
 zmiana charakterystyki zadañ (m.in.
projektowanie zadañ zgodnie z mo¿liwociami i preferencjami pracowników).

Ogólny model
zarz¹dzania stresem
Praktyczny model zarz¹dzania stresem
musi mieæ charakter ogólny, by móg³ byæ
przydatny dla ró¿nych u¿ytkowników.
Nie mo¿na w nim przewidzieæ, jakie konkretne strategie zarz¹dzania stresem nale¿y zastosowaæ. Zale¿y to bowiem od
tego, na jakie obszary interwencji wskazuje diagnoza stresu oraz od warunków
brzegowych, wyznaczanych przez w³aciwoci organizacji, w³aciwoci ludzi
w niej zatrudnionych i przez rodowisko
zewnêtrzne. W tej sytuacji mo¿na jedynie zaproponowaæ pewien algorytm postêpowania przydatny przy planowaniu,
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wdra¿aniu i ocenianiu zak³adowych programów zarz¹dzania stresem. Ka¿da z organizacji musi zatem stworzyæ swój w³asny program zarz¹dzania stresem, adekwatny do jej potrzeb i mo¿liwoci.
Jak wynika z raportu opracowanego
przez amerykañski Narodowy Instytut
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy
(NIOSH) nieco inne sposoby zarz¹dzania stresem winno siê stosowaæ w du¿ych
i ma³ych firmach. Ka¿dy program zarz¹dzania stresem powinien byæ dostosowany do wielkoci i z³o¿onoci organizacji,
dostêpnych organizacji zasobów i typu
wystêpuj¹cych stresorów [1]. Wed³ug
strategii proponowanej przez NIOSH,
struktura programu zarz¹dzania stresem
winna zawieraæ trzy elementy: identyfikacja problemu, interwencja, ocena interwencji. Do tego jednak, by móc skutecznie wprowadziæ program, konieczne jest
spe³nienie kilku minimalnych za³o¿eñ.
Nale¿¹ do nich:
 kszta³towanie wród cz³onków organizacji wiadomoci tego czym jest
stres oraz jakie s¹ jego przejawy i konsekwencje
 zapewnienie zaanga¿owania siê kierownictwa w program zarz¹dzania stresem
 partycypacja pracowników przy planowaniu i realizacji programu
 przygotowanie potrzebnych zasobów (materia³owych i ludzkich) do wprowadzenia programu zarz¹dzania stresem.
Efektywnoæ programu zarz¹dzania
stresem w znacznym stopniu zale¿y od
tego, jak zostanie sformu³owany cel programu. Cel ten powinien byæ precyzyjnie
sformu³owany, realistyczny i mo¿liwy do
osi¹gniêcia. Wa¿ne jest tak¿e, ¿eby wyznaczyæ kryteria, które pozwala³yby na
stwierdzenie, czy cel zosta³ zrealizowany
(osi¹gniêcie celu musi byæ mierzalne) oraz
czy cele te wi¹za³y siê z potencjalnymi
korzyciami, których beneficjentami bêd¹
zarówno indywidualni pracownicy jak
i organizacja jako ca³oæ [10]. Do podstawowych b³êdów pojawiaj¹cych siê na etapie tworzenia programu zarz¹dzania stresem zalicza on ponadto:
 stosowanie niezintegrowanych strategii zarz¹dzania stresem
 podejmowanie dzia³añ bez wiadomoci jakich konkretnych skutków nale¿y siê po nich spodziewaæ
 koncentrowanie siê na likwidacji ne-

gatywnych skutków stresu a nie na podnoszeniu dobrostanu i efektywnoci funkcjonowania jednostki i organizacji
 ograniczanie strategii zarz¹dzania
stresem do przekazywania pracownikom
wiedzy o stresie a zaniedbywanie kszta³towania umiejêtnoci i postaw
 zapominanie, ¿e zaanga¿owanie i entuzjazm pracowników dotycz¹cy wdro¿enia programu zarz¹dzania stresem zale¿y od tego jak bardzo czuj¹ siê oni inicjatorami i kreatorami tego programu
(problem partycypacji).
Skutecznoæ programów zarz¹dzania
stresem zale¿y równie¿ od tego czy wp³yn¹³ on na kulturê funkcjonowania organizacji. Jeli tak jest, to efektywnoæ programu bêdzie wiêksza. Nale¿y mieæ jednak na uwadze, ¿e niektóre skutki wdro¿enia programu zarz¹dzania stresem mog¹
pojawiæ siê dopiero po up³ywie pewnego
czasu [10].
Amerykañski Instytut Stresu podaje
kilka kryteriów, które powinny byæ
uwzglêdnione przy ocenie efektywnoci
programu zarz¹dzania stresem [11]. Zalicza do nich cztery obiektywne wskaniki
funkcjonowania organizacji: spadek wydatków ponoszonych na opiekê zdrowotn¹, spadek poziomu absencji, spadek poziomu fluktuacji kadry, wzrost
produktywnoci. Rosch i Pelletier sugeruj¹ równie¿ uwzglêdnienie wskaników
bardziej subiektywnych, jak: polepszenie
jakoci ¿ycia, poprawa wzajemnych relacji miêdzy pracownikami, poprawa
ogólnych umiejêtnoci radzenia sobie ze
stresem, poprawa w relacji miêdzy pracownikiem a organizacj¹.
Program zarz¹dzania stresem, zaprojektowany dla okrelonej organizacji,
mo¿e zawieraæ ró¿ne strategie, zale¿nie
od podstawowego celu, okrelonego podczas diagnozy podstawowych róde³
i konsekwencji stresu wystêpuj¹cych
w danej organizacji.
Pojawia siê coraz wiêcej programów
maj¹cych na celu poprawê zarz¹dzania
przez pracowników stresem w pracy.
Przeprowadzenie takiego programu wymaga doæ du¿ych nak³adów finansowych: poza bezporednimi kosztami,
zwi¹zanymi z op³aceniem przez pracodawców projektu, promocji programu
wród pracowników, poza kosztami przeprowadzenia lub nadzorowania programu,
organizacja ponosi równie¿ koszty doty-
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cz¹ce nie wykonywania przez pracowników ich zadañ, w czasie gdy odbywaj¹
oni szkolenie. Warto równie¿ zwróciæ
uwagê na inne koszty organizacyjne, takie jak potrzeba d³ugoterminowego prowadzenia programu (krótkie programy,
odbywaj¹ce siê bez kontynuacji mog¹
mieæ negatywny wp³yw na samopoczucie pracowników oraz ich morale) [12],
czy te¿ tzw. koszty straconych szans (rezygnacja z alternatywy  zainwestowania
zasobów w inny rodzaj dzia³alnoci organizacji) [12].
Przy ocenie zasadnoci stosowania
programów zarz¹dzania stresem konieczna jest precyzyjna analiza zysków, które
mo¿na wi¹zaæ z udzia³em za³ogi w programie. Wród zysków mo¿na wymieniæ
miêdzy innymi redukcjê absencji wród
pracowników, wzrost morale, chêci do
wspó³pracy i przystosowywania siê do
zmian przez zatrudnionych, obni¿enie
kosztów administracyjnych zwi¹zanych
z mniejsz¹ iloci¹ ró¿nego typu skarg
sk³adanych przez pracowników ODonell
[12]. Niezbêdna jest równie¿ analiza korzyci zwi¹zanych z popraw¹ bio-psychospo³ecznego funkcjonowania pracowników.
Jednym z podstawowych warunków,
pozwalaj¹cych na ocenê efektywnoci
danego programu w odniesieniu do
wskaników subiektywnych jest przeprowadzenie badañ przed interwencj¹, bezporednio po i w pewnym okresie po zakoñczeniu programu oraz uwzglêdnienie
w schemacie badañ grupy kontrolnej.
Z badañ przeprowadzonych w 1992
roku [13] wynika, ¿e 81% amerykañskich
firm zatrudniaj¹cych ponad 50 osób prowadzi³o dzia³ania maj¹ce na celu promocjê zdrowia wród pracowników. Z tej
liczby a¿ 37% programów dotyczy³o zarz¹dzania stresem. Przyczyny tak du¿ego
zaanga¿owania pracodawców w programy promocji zdrowia lub prewencji nie
wynika³y jedynie z pragnienia obni¿enia
kosztów zwi¹zanych z leczeniem pracowników. W grê wchodzi³y tak¿e inne, porednie motywy ekonomiczne: obni¿enie
absencji (wzrost jakoci i iloci produkcji), wzrost atrakcyjnoci firmy dla pracowników (mniejsza fluktuacja kadry),
polepszenie wizerunku firmy (dzia³anie
marketingowe) itp.
W literaturze mo¿na znaleæ te¿ pewne dane bezporednio wiadcz¹ce o tym,

i¿ dla organizacji op³acalne jest podejmowanie programów zarz¹dzania stresem.
Np. w firmie PA Medical Corporation [11]
po wprowadzeniu programu zarz¹dzania
stresem o 14% spad³a iloæ absencji, a firma Kenecott Copper zanotowa³a a¿ 75%
spadek kosztów zwi¹zanych z chorobami i wypadkami pracowników. Czêsto
programy zarz¹dzania stresem s¹ czêci¹
wiêkszych programów pomocy pracownikom. Podkrela siê, ¿e takie ca³ociowe programy mog¹ przynieæ wymierne
zyski firmie. W General Motors ka¿dy
zainwestowany dolar w takie programy
przynosi³ od 1 do 3 dolarów zysku.
W przypadku Equitable Life Assurancy
Society by³o to 5,52 dolara zysku, a w firmie Kenecott Copper  a¿ 6 dolarów.
Raporty firm ubezpieczeniowych równie¿ podkrelaj¹ skutecznoæ programów
zarz¹dzania stresem [1]. W jednym ze
szpitali, po wprowadzeniu strategii prewencyjnych dotycz¹cych zarz¹dzania
stresem, iloæ b³êdów zwi¹zanych z podawaniem leków spad³a o 50%. W innych
badaniach, obejmuj¹cych 22 szpitale, zanotowano spadek roszczeñ zwi¹zanych
z postêpowaniem niezgodnym z etyk¹ zawodow¹, wynosz¹cy a¿ 70%. W grupie
kontrolnej, gdzie nie wprowadzono strategii nastawionych na prewencjê stresu,
nie zanotowano spadku iloci roszczeñ.
W 1999 roku Parlament Europejski
uchwali³ rezolucjê (nr A4-0050/99
z 25 lutego 1999 r.), w której rekomenduje siê miêdzy innymi zarz¹dzanie czynnikami ryzyka wystêpuj¹cymi w miejscu
pracy, które winno byæ uwa¿ane za normaln¹ aktywnoæ w rodowisku pracy.
Rekomendacje takie znajduj¹ bezporednie zastosowanie w niektórych pañstwach
Unii Europejskiej, w których podpisywane s¹ umowy miêdzy reprezentantami
pracodawców i pracobiorców, dotycz¹ce
stresu zwi¹zanego z prac¹ i zarz¹dzania
nim.
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, w ramach programu wieloletniego
(b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy, podjêto dzia³ania, których efekty
mog¹ wspomóc specjalistów pragn¹cych
monitorowaæ stres psychospo³eczny w organizacjach. Widerszal-Bazyl i Cielak
opracowali kwestionariusz Psychospo³eczne warunki pracy, który u³atwia rozpoznanie podstawowych róde³ i konse-

kwencji zdrowotnych stresu. Przeprowadzono te¿ w jednym z du¿ych przedsiêbiorstw pilota¿owe wdro¿enie programu
zarz¹dzania stresem.
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