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Przegl¹d badañ warunków pracy
z wykorzystaniem ocen subiektywnych
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Warunki pracy s¹ czynnikiem istotnie warunkuj¹cym jakośæ ¿ycia pracowników oraz wp³ywaj¹cym 
na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem 
obiektywnym – opiera siê na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uci¹¿-
liwych w zak³adach pracy. W celu poprawy warunków pracy oraz kszta³towania środowiska 
pracy zgodnie z potrzebami pracowników celowe jest równoleg³e przeprowadzanie badañ 
wykorzystuj¹cych subiektywne oceny środowiska pracy. 
Artyku³ ma za zadanie zaprezentowaæ czytelnikom badania warunków pracy uwzglêdniaj¹ce 
subiektywne oceny środowiska pracy w Unii Europejskiej i wybranych krajach świata.

An overview of working conditions surveys based on subjective assessment working environment
Working conditions have a great impact on the quality of workers' life and their well-being. In Poland, 
a survey of working conditions on the national level is objective: it measures selected hazards related 
to the working environment and strenuous working conditions. However, in order to improve working 
conditions and adapt them to workers’ needs, in addition to objective surveys, it is crucial to conduct 
research relying on a subjective assessment. This article presents selected surveys that assess the working 
environment and its influence on the workers' health subjectively. 

Wstêp
Statystyczne badania warunków pracy 

w Polsce s¹ prowadzone przez G³ówny Urz¹d 
Statystyczny, który definiuje je jako zespó³ 
czynników wystêpuj¹cych w środowisku pracy, 
wynikaj¹cych z procesu pracy oraz zwi¹zanych 
z jej wykonywaniem [1].Mog¹ one wystê-
powaæ pod postaci¹ szkodliwych czynników 
fizycznych (np. ha³as, py³y przemys³owe, 
drgania mechaniczne), zagro¿eñ wynikaj¹cych 
z uci¹¿liwości pracy (np. nadmierne obci¹-
¿enie fizyczne, niedostateczne oświetlenie 
stanowiska pracy) lub zagro¿eñ czynnikami 
mechanicznymi. W statystykach rejestrowana 
jest miêdzy innymi liczba osób zatrudnionych 
w warunkach zagro¿enia poszczególnymi 
czynnikami, jak równie¿ liczba zatrudnionych 
w warunkach zagro¿enia, w stosunku do któ-
rych w ci¹gu roku zlikwidowano, ograniczono 
lub ujawniono poszczególne zagro¿enia.

Osoba uznawana jest za pracuj¹c¹ w wa-
runkach zagro¿enia, jeśli oddzia³uj¹ na ni¹ 
czynniki, których pomiary wskazuj¹ na prze-
kroczenie najwy¿szego dopuszczalnego stê¿e-
nia (NDS), najwy¿szego dopuszczalnego natê-
¿enia (NDN) lub innych norm higienicznych1.

Statystyczne badanie warunków pracy reali-
zowane w Polsce na poziomie krajowym jest wiêc 
badaniem obiektywnym, opieraj¹cym siê na wy-
nikach pomiarów. Z tego powodu jest równie¿ 
badaniem nietypowym, bowiem w wiêkszości 
krajów europejskich systematycznie stosuje siê 
badania z wykorzystaniem subiektywnych ocen 
szeroko rozumianych warunków pracy, doko-
nywanych przez respondentów. W badaniach 
tych uwzglêdnia siê nie tylko ró¿norodne czynniki 

1 Wg rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagañ 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie 
u¿ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
(DzU nr 191, poz. 1596 ze zm.).

szkodliwe i uci¹¿liwe, ale równie¿ czynniki organi-
zacyjne (np. czas pracy) oraz zwi¹zane z psycho-
spo³ecznym środowiskiem pracy (np. kontakty 
z prze³o¿onymi i wspó³pracownikami).

W odró¿nieniu od badañ obiektywnych, 
badania subiektywne mog¹ byæ źród³em infor-
macji nie tylko o wystêpuj¹cych zagro¿eniach, 
ale te¿ o ocenie zwi¹zanego z nimi ryzyka 
zawodowego z punktu widzenia pracowników, 
w tym wp³ywu czynników środowiska pracy 
na ich zdrowie i dobre samopoczucie. Dziêki 
badaniom wykorzystuj¹cym pogl¹dy pracow-
ników mo¿liwe jest doskonalenie procesu 
oceny ryzyka zawodowego, w tym identyfikacja 
zagro¿eñ i problemów nieuwzglêdnianych do-
tychczas w procesie oceny ryzyka zawodowego.

Artyku³ ma za zadanie przedstawiæ czy-
telnikom wybrane badania warunków pracy 
wykorzystuj¹ce subiektywne oceny środowi-
ska pracy na poziomie Unii Europejskiej oraz 
w niektórych krajach.
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Wybrane badania warunków pracy 
w Unii Europejskiej

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Najbardziej obszernym pod wzglêdem 

liczby respondentów badaniem, zwi¹zanym 
z rynkiem pracy, jest Badanie Aktywności 
Ekonomicznej Ludności z krajów Unii Europej-
skiej (EU Labour Force Survey). Dziêki danym 
udostêpnianym przez kraje cz³onkowskie 
Europejskiemu Urzêdowi Statystycznemu 
(Eurostat) mo¿liwe jest bie¿¹ce monitorowa-
nie aktywności ekonomicznej Europejczyków, 
to jest stanu zatrudnienia, bezrobocia oraz 
bierności zawodowej [2].

Co roku do badania podstawowego do³¹cza-
ny jest modu³ o tematyce zwi¹zanej z rynkiem 
pracy. W 2007 r. zakresem badañ objêto wypadki 
przy pracy i problemy zdrowotne zwi¹zane z pra-
c¹, a tak¿e czynniki w miejscu pracy, które mog¹ 
mieæ niekorzystny wp³yw na zdrowie (tab. 1.).

Badanie to pozwoli³o zebraæ dane staty-
styczne dotycz¹ce wypadków przy pracy, pro-
blemów zdrowotnych z ni¹ zwi¹zanych oraz 
nara¿enia na czynniki szkodliwe w środowisku 
pracy, opisuj¹ce odsetek pracuj¹cych, którzy:

– w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy ulegli wy-
padkowi przy pracy lub mieli problemy zdro-
wotne zwi¹zane z prac¹ (wed³ug wybranych 
cech respondenta, czynników zwi¹zanych z or-
ganizacj¹ pracy oraz cech przedsiêbiorstwa)2 

– w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy ulegli wy-
padkowi przy pracy lub w drodze do pracy, 
skutkuj¹cemu absencj¹ lub których problemy 
zdrowotne zwi¹zane z prac¹ skutkowa³y ab-
sencj¹ (wed³ug wybranych cech respondenta 
oraz przedsiêbiorstwa)

– w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy ulegli wypad-
kowi przy pracy lub w drodze do pracy, skutku-
j¹cemu absencj¹ d³ugoterminow¹ lub których 
problemy zdrowotne zwi¹zane z prac¹ skutko-
wa³y absencj¹ d³ugoterminow¹ (wed³ug kraju)

– ulegli wypadkowi drogowemu w pracy lub 
w drodze do pracy (wed³ug kraju)

– zg³aszaj¹ ró¿ne typy problemów zdro-
wotnych zwi¹zanych z prac¹ (wed³ug wybra-
nych cech respondenta)

– w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy byli nara-
¿eni na oddzia³ywanie czynników negatywnie 
wp³ywaj¹cych na zdrowie psychiczne lub fi-
zyczne (wed³ug wybranych cech respondenta 
oraz przedsiêbiorstwa)

– w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy byli nara¿eni 
na oddzia³ywanie poszczególnych typów czyn-
ników negatywnie wp³ywaj¹cych na zdrowie 
psychiczne lub fizyczne (wed³ug kraju).

Czêśæ informacji uzyskanych z tego badania 
dotyczy wp³ywu środowiska pracy na zdrowie 
2 Wybrane cechy respondenta: p³eæ, wiek, wykszta³cenie, 
narodowośæ, zawód, status na runku pracy. Wybrane czynniki 
zwi¹zane z organizacj¹ pracy: czas pracy. Wybrane cechy 
przedsiêbiorstwa: sekcja aktywności ekonomicznej, wielkośæ.

Rys. 1. Odsetek respondentów raportuj¹cych najbardziej odczuwalne problemy zdrowotne zwi¹zane z prac¹ [4]
Fig. 1. Persons reporting their most serious work-related health problem [4]
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Rys. 2. Odsetek respondentów deklaruj¹cych pracê po 60 roku ¿ycia w wybranych krajach UE [7]
Fig. 2. Respondents reporting that they will be able to perform their current job when they are 60 years old. Selected 
EU countries [7]

Tabela 1. Najwa¿niejsze informacje zwi¹zane z modu³em EU LFS, 2007 [3]
Table 1. Basic information on EU LFS ad hoc module – Accidents at work and work-related health problems [3]

Oryginalny tytu³ badania EU LFS ad hoc module: Accidents at work and work-related health problems
Przedmiot badania warunki pracy i problemy zdrowotne zwi¹zane z prac¹
Zakres zbieranych informacji • wypadki przy pracy

• problemy zdrowotne zwi¹zane z prac¹
• nara¿enie na czynniki szkodliwe

Próba badawcza 492 000 – 654 000
(w zale¿ności od wybranej czêści modu³u)

Metoda badania wywiady bezpośrednie lub telefoniczne w zale¿ności od kraju

Tabela 2. Najwa¿niejsze informacje zwi¹zane z Europejskim Badaniem Warunków Pracy, 2010 [5]
Table 2. Basic information on European Working Conditions Survey, 2010 [5]

Oryginalny tytu³ badania European Working Conditions Survey
Przedmiot badania warunki pracy 
Zakres zbieranych informacji • organizacja pracy

• fi zyczne i psychospo³eczne czynniki środowiska pracy
• zdrowie i dobre samopoczucie oraz satysfakcja z pracy
• umiejêtności, szkolenia i perspektywy rozwoju zawodowego
• relacje spo³eczne, przemoc i dyskryminacja

Próba badawcza 43 816
Metoda badania wywiady bezpośrednie 
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Tabela 3. Najwa¿niejsze informacje zwi¹zane z „Ogólnoeuropejskim badaniem opinii publicznej na temat zdrowia i 
bezpieczeñstwa w pracy”, 2009 [8]
Table 3. Basic information on Pan-European opinion poll on occupational safety and health, 2009 [8]

Oryginalny tytu³ badania Pan-European opinion poll on occupational safety and health

Przedmiot badania zdrowie i bezpieczeñstwo w pracy 

Zakres zbieranych informacji • czynniki decyduj¹ce przy poszukiwaniu nowej pracy
• wp³yw pracy na stan zdrowia
• zmiany w poziomie zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa i zdrowia
• wp³yw kryzysu gospodarczego na poziom bezpieczeñstwa i zdrowia
• poziom informowania na temat zagro¿enia dla bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy

Próba badawcza 27 106

Metoda badania wywiady bezpośrednie 

Rys. 3. Odsetek respondentów wskazuj¹cych na bezpieczne i higieniczne warunki pracy jako czynnik istotny przy po-
dejmowaniu decyzji o podjêciu pracy [8]
Fig. 3. Persons reporting that safe and healthy working conditions are a decisive factor when looking for a new job [8] 

osób pracuj¹cych, w tym – najczêściej poja-
wiaj¹cych siê problemów i dolegliwości zdro-
wotnych zwi¹zanych z prac¹. Wynika z nich, 
¿e w populacji pracowników odczuwaj¹cych 
problemy zdrowotne zwi¹zane z prac¹, naj-
wiêcej jest dolegliwości zwi¹zanych z uk³adem 
miêśniowo-szkieletowym, przy czym odsetek 
respondentów z tego typu problemami 
jest średnio niemal 10% wy¿szy w Polsce, ni¿ 
w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej (rys. 1.).

Polacy, w porównaniu z innymi Europejczy-
kami, czêściej cierpi¹ te¿ z powodu problemów 
ze strony uk³adu kr¹¿enia, natomiast rzadziej 
z powodu stresu i niepokoju oraz depresji.

Z wynikami Badania Aktywności Ekono-
micznej Ludności Unii Europejskiej mo¿na 
zapoznaæ siê na stronie internetowej Eurostatu, 
gdzie dostêpna jest zarówno baza danych [2], 
jak i raporty z badañ3.

Europejskie Badanie Warunków Pracy
Od 1990 r. Europejska Fundacja na rzecz 

Poprawy Warunków ¯ycia i Pracy z siedzib¹ 
w Dublinie (EUROFOUND) prowadzi cykliczne 
badania warunków pracy oparte na subiek-
tywnych ocenach nara¿enia zawodowego 
w krajach Unii Europejskiej. Dziêki jednolitemu 
metodologicznie podejściu mo¿liwe jest po-
równywanie wyników badania w poszcze-
gólnych krajach uczestnicz¹cych w badaniu.

W 2010 r. mia³a miejsce najnowsza edycja 
badania, w której opinie na temat warunków 
pracy wyrazi³o ponad 40 tys. respondentów 
z 27 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, 
Macedonii, Chorwacji, Turcji, Albanii, Czarnogóry 
i Kosowa [5]. Najwa¿niejsze informacje zwi¹za-
ne z metodyk¹ badania przedstawiono w tab. 2.

Dziêki Europejskiemu Badaniu Warunków 
Pracy dostêpne s¹ dane zwi¹zane z warunkami 
pracy Europejczyków, w szczególności opisuj¹ce:

– kontekst pracy – m.in. status zawodowy, 
rodzaj umowy o pracê, sta¿ pracy, zmiany 
w zak³adzie pracy, bezpieczeñstwo pracy

– czas pracy – realny czas pracy, czas spê-
dzony na dojazdach, nietypowy czas pracy

– natê¿enie pracy – czynniki zwi¹zane 
z tempem pracy i terminami realizacji zadañ

– czynniki fizyczne, kognitywne i psycho-
spo³eczne w miejscu pracy

– zdrowie i dobre samopoczucie – m.in. 
wp³yw pracy na zdrowie, absencja, zdolnośæ 
do pracy

– umiejêtności, szkolenia i perspektywy 
rozwoju zawodowego

– organizacja pracy – m.in. kontrola nad 
prac¹, praca grupowa

– wsparcie i relacje spo³eczne oraz przemoc 
i dyskryminacjê

– równowagê pomiêdzy ¿yciem pracowni-
czym a rodzinnym.

3 Przyk³adowy raport: Health and Safety at work in Europe 
(1999 – 2007), a  statistical portrait.  Eurostat, 2010 [6]
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Jedn¹ z przyk³adowych informacji dostar-
czanych przez Europejskie Badanie Warunków 
Pracy jest ocena prawdopodobieñstwa, z jakim 
respondenci bêd¹ kontynuowali dotychczaso-
w¹ pracê zarobkow¹ po ukoñczeniu 60 roku 
¿ycia (rys. 2.).

Jak wskazuj¹ wyniki EWCS 2010, ok. po³owa 
Polaków ocenia, ¿e bêdzie w stanie pracowaæ, 
kiedy ukoñcz¹ 60 rok ¿ycia. Średnia dla Polski 
nie jest zadowalaj¹ca w zestawieniu ze średni-
mi wynikami uzyskanymi w innych krajach Unii 
Europejskiej, gdzie zdolnych do pracy bêdzie 
niemal 6 z 10 pracuj¹cych. Tego rodzaju wyniki 
świadcz¹ wiêc o konieczności wzmo¿onego 
dzia³ania zarówno na rzecz poprawy zdrowia, 
jak i warunków pracy Polaków.

Z wynikami Europejskiego Badania Wa-
runków Pracy mo¿na zapoznaæ siê na stronie 
internetowej Eurofound [7].

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej 
na temat zdrowia i bezpieczeñstwa w pracy

Kolejnym badaniem zwi¹zanym z subiek-
tywn¹ ocen¹ warunków pracy by³o „Ogól-
noeuropejskie badanie opinii publicznej 
na temat zdrowia i bezpieczeñstwa w pracy” 
przeprowadzone w 2009 r. przez instytuty 

partnerskie Europejskiej Agencji Bezpieczeñ-
stwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Dziêki 
jednolitej metodologii mo¿liwe by³o zarówno 
przedstawienie wyników zagregowanych, jak 
i wyników dla poszczególnych 27 krajów Unii 
Europejskiej (tab.3.)

Jedn¹ z przyk³adowych informacji do-
starczanych za pośrednictwem tego badania 
jest ogólna ocena stopnia istotności bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy 
dla respondentów, znacznie zró¿nicowana 
w zale¿ności od kraju zamieszkania respon-
denta (rys. 3.).

Polacy, w porównaniu z obywatelami 
innych krajów europejskich dosyæ nisko ceni¹ 
sobie bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
Odsetek respondentów wskazuj¹cych bezpie-
czeñstwo i higienê pracy jako istotny czynnik 
przy podejmowaniu decyzji o podjêciu pracy 
wynosi w Polsce 27%, zaś w innych krajach 
UE średnio 36%.

Z pozosta³ymi wynikami „Ogólnoeuro-
pejskiego badania opinii publicznej na temat 
zdrowia i bezpieczeñstwa w pracy” mo¿na 
zapoznaæ siê w raportach z badañ dla po-
szczególnych krajów umieszczonych na stronie 
internetowej EU-OSHA [8].
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wsparcie ze strony wspó³pracowników, rola 
pracownika, stosunki interpersonalne w pracy 
i zmiany w organizacji.

Jeden z przyk³adowych wyników tych 
badañ wskazuje na niewielk¹ zmianê z za-
kresu psychospo³ecznych warunków pracy 
pomiêdzy rokiem 2004 a 2009. Odsetek re-
spondentów określaj¹cych swoj¹ pracê jako 
ekstremalnie lub bardzo stresuj¹c¹ nie zmienia 
siê w sposób istotny – po niewielkim wzroście 
odsetka w latach 2007 i 2008 w ostatniej 
edycji badania zanotowano jego nieznaczny 
spadek (rys. 4.).

Niewielkie zmiany zauwa¿ono równie¿ 
w odniesieniu do wagi przypisywanej odpo-
wiedniemu zarz¹dzaniu i wsparciu wspó³-
pracowników w przeciwdzia³aniu stresowi 
zwi¹zanemu z prac¹.

Z pozosta³ymi wynikami badania brytyj-
skiego mo¿na zapoznaæ siê m.in. w raporcie 
z badañ umieszczonym na stronie internetowej 
HSE [14].

Badanie warunków pracy z wykorzystaniem 
subiektywnych ocen środowiska pracy mo¿e 
byæ przeprowadzane równie¿ na znacznie 
mniejszych lub specjalnie wyselekcjonowanych 
grupach. Przyk³adem badania dla wybranej 
zbiorowości na poziomie krajowym jest ba-
danie warunków pracy i zdrowia pielêgniarek 
w Kanadzie, przeprowadzone w 2005 r. przez 
Krajow¹ Agencjê Statystyczn¹ Kanady (Stati-
stics Canada) przy wspó³pracy z Kanadyjskim 
Instytutem Informacji Zdrowotnej (Canadian 
Institute for Health Information) z udzia³em 
ponad 18,5 tys. pielêgniarek (tab. 5.).

Dziêki kanadyjskiemu badaniu dostêpne 
s¹ dane zwi¹zane z warunkami pracy i zdro-
wiem pielêgniarek, opisuj¹ce:

– zatrudnienie i charakterystykê pracy 
– m.in. czas pracy, grafiki pracownicze, pro-
gramy wsparcia pracowniczego

– jakośæ opieki zdrowotnej, ryzyko zawo-
dowe i obci¹¿enie prac¹ – m.in. niepo¿¹dane 
zdarzenia, przeci¹¿enie spowodowane rol¹ 
pe³nion¹ w organizacji

– środowisko pracy – stres, autonomiê 
i kontrolê pracy, szacunek, satysfakcjê z pracy

– zdrowie fizyczne i psychiczne – m.in. prze-
wlek³e schorzenia, ból, depresjê, za¿ywanie 
leków, absencjê chorobow¹.

Za pośrednictwem badania uzyskiwana 
jest np. informacja na temat problemów 
w środowisku pracy charakterystycznych dla 
przedstawicieli s³u¿b medycznych, tj. specy-
ficznych, niekorzystnych zdarzeñ generuj¹cych 
stres w pracy (rys. 5.).

Do najczêstszych niekorzystnych zdarzeñ 
kanadyjskie pielêgniarki zaliczaj¹ skargi od ro-
dziny pacjenta, które dotycz¹ niemal 4 na 10 
pielêgniarek. Z obci¹¿eniem psychicznym wi¹-
¿¹ siê równie¿ stosunkowo czêste zaka¿enia 

Tabela 4. Najwa¿niejsze informacje zwi¹zane z badaniem psychospo³ecznych warunków pracy w Wielkiej Brytanii, 2009 [14]
Table 4. Basic information on survey on Psychosocial Working Conditions in Britain in 2009 [14]

Oryginalny tytu³ badania Psychosocial working conditions  in Great Britain
Przedmiot badania psychospo³eczne warunki pracy 
Zakres zbieranych informacji • wymagania

• kontrola
• wsparcie ze strony prze³o¿onych
• wsparcie ze strony wspó³pracowników
• rola pracownika w organizacji
• kontakty spo³eczne w pracy
• zmiany w organizacji

Próba badawcza 2066
Metoda badania wywiady telefoniczne (badanie typu omnibus)

Rys. 4. Odsetek respondentów określaj¹cych swoj¹ pracê jako ekstremalnie lub bardzo stresuj¹c¹ [14]
Fig. 4. Respondents reporting that their job is extremely or very stressful [14]
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Przyk³ady subiektywnych badañ 
warunków pracy prowadzonych 
w ró¿nych krajach i grupach zawodowych

Badania warunków pracy z wykorzystaniem 
subiektywnych ocen środowiska pracy s¹ pro-
wadzone w wielu krajach europejskich, m.in. 
w krajach skandynawskich, Hiszpanii, Niem-
czech, Portugalii czy Wielkiej Brytanii.

Centralny Urz¹d Statystyczny Szwecji (Sta-
tistiska centralbyurån) od 1989 r., co dwa lata, 
prowadzi badania ankietowe z zakresu zmian 
środowiska pracy Szwedów [9].Warunki pracy 
s¹ równie¿ przedmiotem zainteresowania 
Krajowego Centrum Badañ nad Środowiskiem 
Pracy z siedzib¹ w Kopenhadze (Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Zgodnie 
z priorytetami strategii na lata 2010-2014 Kra-
jowe Centrum Badañ nad Środowiskiem Pracy 
prowadzi miêdzy innymi badania, których 
celem jest zarówno ocena psychospo³ecznego 
środowiska pracy, jak i jego poprawa [10].

Innym krajem skandynawskim monitoru-
j¹cym stan środowiska pracy na podstawie 
bezpośrednich wywiadów z pracownikami 
jest Finlandia, w której od lat 70. XX w. pro-
wadzi siê badania jakości ¿ycia w pracy [11].

Wywiady bezpośrednie s³u¿¹ce ocenie 
warunków pracy stosowane s¹ równie¿ 
w Holandii, gdzie zestawia siê dane otrzymane 
z Holenderskiego Badania Aktywności Ekono-
micznej Ludności z wywiadami dostarczaj¹cy-
mi informacji o stanie zdrowia pracuj¹cych [12].

Od 2004 r. badania psychospo³ecznych 
warunków pracy w Wielkiej Brytanii corocznie 
przeprowadza Health and Safety Executive 
(HSE). Celem badañ jest monitorowanie zmian 
poszczególnych aspektów psychospo³ecznych 
warunków pracy Brytyjczyków, stanowi¹ce 
podstawê doskonalenia warunków pracy 
przez wp³ywanie na obni¿enie stresu w miejscu 
pracy. Badania te s¹ te¿ podstaw¹ do oceny re-
alizacji zadañ określonych w 10-letniej strategii 
na lata 2000-2010, dotycz¹cej bezpieczeñstwa 
i zdrowia w pracy ukierunkowanej na redukcjê 
stresu oraz kampanii konsultacji publicznych 
z zakresu standardów zarz¹dzania z 2004 r. 
[13]. Najwa¿niejsze informacje zwi¹zane z me-
todyk¹ badania przedstawiono w tab. 4.

Dziêki temu badaniu dostêpne s¹ dane 
na temat ogólnej stresogenności pracy w Wiel-
kiej Brytanii oraz dane obrazuj¹ce zmiany 7 
czynników zwi¹zanych z psychospo³ecznymi 
warunkami pracy, takich jak wymagania, 
kontrola, wsparcie ze strony prze³o¿onych, 
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szpitalne pacjentów oraz ich urazy w wyniku 
upadku w trakcie przebywania w szpitalu.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e wyniki uzy-
skane w ramach tych badañ pozwalaj¹ na ró¿-
nicowanie informacji ze wzglêdu na zmienne 
indywidualne, miêdzy innymi p³eæ i wiek, 
co umo¿liwia doskonalenie warunków pracy 
zgodnie z psychofizycznymi mo¿liwościami 
zatrudnionych.

Z pozosta³ymi wynikami badania kana-
dyjskiego mo¿na zapoznaæ siê w raporcie 
umieszczonym na stronie internetowej Stati-
stics Canada [15].

Podsumowanie
Zgodnie z wynikami Europejskiego Badania 

Warunków Pracy, Polska nale¿y do krajów 
europejskich, w których pracuje siê najd³u¿ej 
– 4 z 10 pracowników spêdza w pracy wiêcej 
ni¿ 40 godzin w tygodniu. Wobec znacz-
nego czasu, w którym pracownicy poddani 
s¹ oddzia³ywaniu czynników środowiska pracy 
warto zastanowiæ siê nad wp³ywem otoczenia 
na ich zdrowie i samopoczucie, nie tylko po-
przez odwo³anie do obiektywnych pomiarów 
dokonywanych przez ekspertów, ale równie¿ 
przez badanie opinii pracowników.

Badania takie, pozwalaj¹ce na uogólnianie 
wyników na wybran¹ populacjê, przeprowa-

dzaj¹ miêdzy innymi biura, fundacje i agencje 
Unii Europejskiej, takie jak Eurostat i Eurofound 
czy EU-OSHA. Dziêki danym uzyskanym z pro-
wadzonych przez nie badañ mo¿emy przede 
wszystkim:

• poznaæ przekonania na temat warunków 
pracy w Unii Europejskiej oraz ich wp³ywu 
na jakośæ ¿ycia Europejczyków (przy uwzglêd-
nieniu licznych zmiennych demograficznych 
i zwi¹zanych z cechami przedsiêbiorstwa)

• poznaæ opinie na temat warunków pracy 
oraz ich wp³ywu na jakośæ ¿ycia w poszcze-
gólnych krajach unijnych w opinii pracuj¹cych 
w nich osób (przy uwzglêdnieniu licznych 
zmiennych demograficznych i zwi¹zanych 
z cechami przedsiêbiorstwa)

• zestawiæ dane opisuj¹ce warunki pracy 
i ich wp³yw na jakośæ ¿ycia ze średnimi warto-
ściami dla krajów unijnych.

Badania z wykorzystaniem subiektywnych 
ocen środowiska pracy wykonywane s¹ w wie-
lu krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. 
Dziêki uzyskanym na ich podstawie wynikom 
mo¿liwe jest w³aściwe ukierunkowanie dzia³añ 
zmierzaj¹cych do doskonalenia warunków 
pracy w sposób jak najbardziej odpowiadaj¹cy 
potrzebom pracowników.

Badania uogólniane na du¿¹ populacjê 
mog¹ jednak nie zawieraæ istotnych z punktu 
widzenia organizacji czynników (np. badanie 

modu³owe EU LFS zawiera jedynie uogólnione 
kategorie czynników w miejscu pracy, które 
mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na samo-
poczucie lub zdrowie pracowników). Na-
le¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e wiêkszośæ 
z wymienionych badañ wykonywana jest albo 
z niewielk¹ czêstości¹ (np. w przypadku Euro-
pejskiego Badania Warunków Pracy – co 5 lat), 
albo wrêcz jednorazowo, co mo¿e okazaæ siê 
niewystarczaj¹ce dla kszta³towania warunków 
pracy w odpowiedzi na zmiany zachodz¹ce 
w gospodarce oraz w metodach organizacji 
pracy.

Dlatego te¿, w celu projektowania dzia³añ 
zmierzaj¹cych do doskonalenia warunków 
pracy, zaleca siê prowadzen ie tego rodzaju 
badañ na poziomie zak³adów pracy.
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Tabela 5. Najwa¿niejsze informacje zwi¹zane z badaniem warunków pracy i zdrowia pielêgniarek w Kanadzie, 2005 [15]
Table 5. Basic information on 2005 National Survey of the Work and Health of Nurses in Canada [15]

Oryginalny tytu³ badania National Survey of the Work and Health of Nurses
Przedmiot badania warunki pracy i zdrowie pielêgniarek
Zakres zbieranych informacji • zatrudnienie i charakterystyka pracy

• jakośæ opieki zdrowotnej, ryzyko zawodowe i obci¹¿enie prac¹
• środowisko pracy – stres, autonomia, szacunek
• zdrowie fi zyczne i psychiczne

Próba badawcza 18 676
Metoda badania wywiad telefoniczny

Rys. 5. Odsetek pielêgniarek raportuj¹cych niekorzystne zdarzenia podczas pracy, w ci¹gu 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych 
badanie [15]
Fig. 5. Percentage of nurses reporting adverse events occurring in the past 12 months [15]
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