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Warunki pracy w Polsce i Europie 
– przegl¹d wyników badañ europejskich
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Sta³e podnoszenie poziomu warunków pracy jest kluczem do osi¹gniêcia sukcesu strategii 
zrównowa¿onego rozwoju. Dzia³aj¹ca na rzecz poprawy warunków ¿ycia i pracy Fundacja 
Eurofound przeprowadza w regularnych odstêpach czasu ogólnoeuropejskie badania takie 
jak Europejskie badanie przedsiêbiorstw oraz Europejskie badanie warunków pracy. Artyku³ 
ma za zadanie przedstawiæ wybrane wyniki tych badañ odnosz¹ce siê do takich zagadnieñ 
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czy te¿ zadowolenia z warunków wykonywania pracy zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej.
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Constant improvement of working conditions is the key to success when employing a strategy 
for sustainable development. Eurofound, which acts to improve living and working conditions, 
conducts regular pan-European surveys, such as the European Company Survey and the European 
Working Conditions Survey. This article presents selected results of these surveys, on issues such 
as the physical and social working environment, flexible working hours, availability of training and 
satisfaction with working conditions both in Poland and in the European Union.
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Wstêp
Praca jest istotnym elementem, zajmuj¹cym 
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¿eby warunki, w których jest wykonywana, 
zapewnia³y bezpieczeñstwo i zdrowie cz³owieka.

Zgodnie z definicj¹ G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego warunki pracy rozumiane s¹ jako zespó³ 
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	��
wynikaj¹cych z procesu pracy i czynników zwi¹za-
�	
#��������	��	�����!�$%&��'�������������
	�
sk³adaj¹ siê miêdzy innymi czynniki fizyczne (takie 

����������������#������!������!��)�� 
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(np. rozpuszczalniki przemys³owe, farby, pary 
nieorganiczne) oraz biologiczne (wirusy, bakterie), 
wystêpuj¹ce zarówno w miejscu pracy, jak i na ob-
szarze otaczaj¹cym zak³ad pracy. Wed³ug definicji 
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 
��������������
	����������	
��������
	��������������
równie¿ elementy dotycz¹ce czasu pracy (godziny, 
okresy odpoczynku i harmonogramy), wynagro-
dzenie, a tak¿e warunki fizyczne i psychospo³eczne 
wystêpuj¹ce w miejscu pracy [2].

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy 
jest jednym z podstawowych za³o¿eñ polityki 
spo³eczno-gospodarczej pañstwa, jako ¿e  
w istotnym stopniu warunkuje to nie tylko 
���������� ������ ���
	�� ���� �"������ ������
¿ycia pozazawodowego. W Polsce Kodeks pracy 
nak³ada na pracodawcê obowi¹zek zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
niemniej nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to akt prawny 
��%+9;����$<&��'�
�����������
��������	��-
nego zagadnienia nie ogranicza siê do ochrony 
cz³owieka przed zagro¿eniami, które mog¹ 
�	�������� �� ��������� ���
	�� ���� �����
siê równie¿ do ochrony zdrowia cz³owieka [4]. 
Praca bezpieczna, niezagra¿aj¹ca ¿yciu i zdrowiu, 
to zaledwie podstawowy wymóg.

Sta³e monitorowanie warunków wykonywa-
nia pracy jest niezbêdne, aby zapewniæ wzrostu 
poziomu bezpieczeñstwa pracy. Badanie wa-
runków pracy ma miêdzy innymi na celu ocenê 
zagro¿eñ na stanowiskach pracy, zwi¹zanych 
���"���������������!����
	���������������
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���� =������ ����� �"������ ���������� �!�����
które zachodz¹ w tym zakresie. W Polsce badania 
warunków pracy prowadzone s¹ przez G³ówny 
Urz¹d Statystyczny [1], natomiast na poziomie 
Unii Europejskiej cykliczne badania warunków 
pracy prowadzone s¹ przez Europejsk¹ Funda-
cjê na Rzecz Poprawy Warunków ¯ycia i Pracy 
(Eurofound).

Celem  artyku³u jest przedstawienie wybra-
nych wyników badañ, uzyskanych w ramach 
projektów przeprowadzanych przez Eurofound, 
odnosz¹cych siê do warunków pracy na pozio-
mie europejskim oraz ich konfrontacja z danymi 
dotycz¹cymi warunków pracy w Polsce.

Charakterystyka badañ
Eurofound  jest trójstronn¹ agencj¹ UE, dzia-

³aj¹c¹ na rzecz poprawy warunków ¿ycia i pracy. 
Fundacja prowadzi szereg prac badawczych, 
identyfikuj¹c miêdzy innymi zmiany zachodz¹ce 
�� ��������� ���
	�� >������� ������"�� ���
	�
wchodzi w zakres dwóch cyklicznych programów 
badawczych, to jest „Europejskiego badania 
warunków pracy” oraz „Europejskiego badania 
przedsiêbiorstw”. Maj¹ one charakter subiek-
tywny, opieraj¹ siê na ocenach dokonywanych 
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Rys. 1. Procent zatrudnionych nara¿onych na czynniki fizyczne przez co najmniej 1/4 
czasu pracy w Polsce i UE [6]
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przez respondentów. W ten sposób Fundacja 
zapewnia pañstwom cz³onkowskim UE wiedzê, 
��"��� ������� ���� ��
#� �"q����� �����
��� ���	�
kszta³towaniu polityki spo³ecznej, zatrudnienia 
oraz rynku pracy [5].

|��������������
�������������������_�-
dania warunków pracy (EWCS). Jego najnowsza, 
szósta edycja obejmowa³a swoim zasiêgiem 
³¹cznie 35 pañstw – oprócz 28 pañstw cz³on-
kowskich UE Norwegiê, Szwajcariê i piêæ pañstw 
kandyduj¹cych: Albaniê, by³¹ jugos³owiañsk¹ 
republikê Macedonii, Czarnogórê, Serbiê i Turcjê. 
Przyjmuj¹c za podstawê wnioski z poprzednich 
badañ, w ramach szóstej edycji EWCS przeana-
lizowano kryteria odnosz¹ce siê miêdzy innymi 
�� ����
�� ���
	� �� ��������� ��� ���������!�
���	
��	!��������	���
������
	������
���
�����
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	�����������!���	
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��
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�	�����!�������
�	!����������!��
panuj¹cymi w danej firmie oraz perspektywami 
zwi¹zanymi z ¿yciem zawodowym. Wiedzê 
��	������ �� 
������ �
���������	
#� _����� �	-
korzystano równie¿ do jak najdok³adniejszego 
zobrazowania zmian zachodz¹cych w obszarach 
zwi¹zanych z warunkami pracy.

Z kolei europejskie badania przedsiêbiorstw 
(ECS), realizowane dotychczas przez Eurofound 
co 4 lata, odnosi³y siê miêdzy innymi do czasu 
���
	�� �����	
���
�� ��!� ���
	�� 
�	� ���� �^�-
nizacji miejsca pracy. Najnowsza, trzecia edycja 
tego badania odby³a siê w 2013 r. i objê³a 32 kraje 
(kolejna zaplanowana jest na 2019 rok – przyp. 
red.). W ostatniej edycji ECS skupiono siê na te-
!��	
���������������^�����
����������
	���
���
w miejscu pracy oraz udzia³em pracowników 

w dialogu spo³ecznym. Celem ECS by³o jednak 
nie tylko zebranie informacji na temat przedsiê-
biorstw w ca³ej Europie, ale tak¿e ocena tendencji 
zachodz¹cych zmian i ich wp³ywu na trwa³y 
i zrównowa¿ony rozwój.

Wyniki badania warunków pracy
%�������	9���������	�����

W ramach badania warunków pracy w Eu-
ropie pracownicy byli proszeni o subiektywn¹ 

�����
�	���������������
	������������������-
bracje pochodz¹ce od  narzêdzi rêcznych lub 
maszyn, ha³as, wysokie lub niskie temperatury lub 
wdychanie dymów, oparów czy kurzu. Poruszano 
te¿ kwestiê nara¿enia na kontakt z substancjami 
chemicznymi oraz materia³em, który mo¿e byæ 
����q�	�

Otrzymane w ramach badania wyniki wskazu-
����������
���
�������
���
	�_	����������������	-
konywanie powtarzalnych ruchów i wykonywanie 
pracy w mêcz¹cej lub bolesnej pozycji. Dotyczy³o 
to zarówno zatrudnionych w Polsce, jak i w ca³ej 
UE. Du¿o ni¿szy odsetek pracowników zg³asza³ 
nara¿enie na substancje chemiczne i kontakt z ma-
�������!� ����q�	!���� �������
�� ���	����"��
odnotowany procent nara¿onych na poszczególne 

�	������_	����\��
���	���	��������������������
#�
unijnych, co zaprezentowano na rys. 1.

W ramach EWCS istotne by³o te¿ porównywa-
�����������������"��
#��	����	����������
���=)�� <X�� ���������"�� �� {|� �^����� �
#�
u¿ywanie, a 3% potwierdzi³o istnienie wymagañ 
�������	
#�����	
��!���=�������������������������
zawsze je stosuje. 62% badanych pracowników 

������������ ��� ���� ������� ����"�� 
#��	�
indywidualnej.

Dla porównania w Polsce 67% respondentów 
�������������������������������"��
#�-
ny indywidualnej, 2% – stosowa³o, ale nie zawsze, 
���	�����������<%����	������=�������
�������
49% wysoko wykwalifikowanych i 58% nisko 
wykwalifikowanych pracowników fizycznych 
�������������=�

:���������9;	�	����	�����
W badaniu warunków pracy respondenci od-

nosili siê tak¿e do takich kwestii, jak wykonywanie 
������ �� ����� ������
��� 
�	� �	����������
zaburzeñ tempa pracy. Istotne by³y równie¿ za-
gadnienia zwi¹zane z sytuacjami wywo³uj¹cymi 
�	��!���� �!
�����	� ���� ����
���
���
ukrywania swoich uczuæ przez pracowników. 
Wyniki badania z 2015 r. wskazuj¹, ¿e 60% 
pracowników w UE przez ponad 1/4 czasu pracy 
wykonywa³o swoje zadania w bardzo du¿ym 
tempie. W Polsce tego typu problem sygnalizo-
wa³o jedynie 47% badanych.

W ramach EWCS dokonano próby oceny 

����� ���
	� ��� ��^����!� ���^�
��� �^���-
��
��� �� �������	�����
��� =����	!� ���!����!�
by³a te¿ ocena elastycznego sposobu ustalania 
godzin pracy.

W odniesieniu do tego zagadnienia odpowie-
dzi zatrudnionych w Polsce wskazuj¹, ¿e 58% 
z nich mia³o ustalone przez pracodawcê godziny 
���
	�� %<�� ���������� !������� ����-
������ ^����� ���
	� �� ������	
#� ^����
�
#��
18% samodzielnie ustala³o godziny pracy, a 11% 
mog³o wybieraæ miêdzy ró¿nymi planami pracy, 
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�������-
siêbiorstwa [8]
%���	3�	<�������������	�"	�
�������	��	�#�	��������������	����������	��	��
������	��	��
����	����	��	'�����	,6.
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%���	-�	'���������	�"	�����������	�����������	�#�	����	��	
���	�������	8������	���������	��	�#���	����	,-.

Rys. 7. Grupy pracowników w przedsiêbiorstwie, które otrzyma³y czas na szkolenia w ramach p³atnych godzin pracy 
– wyniki ECS w Polsce [8]
%���	4�	=�����	�"	�
�������	��	�	��
����	�#��	#�$�	�����$��	����	��
�	�""	��	���������	��������	,6.

?	���`����_����	�����
��
���_����	
#���\��
������������������������������_�����
�������������^������	�-
nywan¹ przez nich pracê [6]
%���	6�	��������$�	"������	�"	�����������	��	'�����	��	������������	����	,-.

ustalonymi przez pracodawcê. Wyniki uzyskane 
��\��
�������_��^�������	!����	������������-
nich wyników pracowników z innych pañstw UE.

Zmiany, które nastêpowa³y w czasie ostatnich 
������\��
����{|����������������	
���
������������
godzin pracy, zosta³y przedstawione na rys. 2. 
Wyniki uzyskane w ramach pi¹tej i szóstej 
edycji EWCS wskazuj¹, ¿e w Polsce znacz¹co 
spad³ procent osób samodzielnie ustalaj¹cych 
^����	� ���
	�� �� ������� ����
������� ��
�_��
�"_�!���
	
#�!�����������������^�����
���
	���������	
#�̂ ����
�
#���_����	�����
	
#�
z ró¿nych, sta³ych planów, ustalonych przez 
���
���
��� H��"��� �� \��
��� ���� �� �������
w innych pañstwach UE spad³a liczba osób, które 
���
����_���!�����
���!���	�
��������
	�

�� ����
���� ��	
��� |��� �_������ ����� 
�����
���
����"������������_��������!��!�������
korzystania z elastycznego czasu pracy. W Polsce 
�	������"����	��������
��������������
��������-
��
����������_��������H�
��	����������"��
wynika³o, ¿e im wiêksze przedsiêbiorstwo, tym 
procentowo mniejsza grupa pracowników mog³a 
korzystaæ z elastycznego czasu pracy (rys. 3.).

W badaniu ECS przeanalizowano równie¿ 
����!�
��� ��	
��
�� !�����
�� ��!����-
nia przepracowanych nadgodzin i ich odbioru 
w ramach dodatkowych dni wolnych. W Polsce 
���
	������ ���������� _� ��� YY�� �����-
dentów potwierdzi³o, ¿e w przedsiêbiorstwach 
��������������!��������%<��_����	
#���\��
��
��������������������������������������������������
zawsze, a jedynie co 5. badany stwierdzi³, ¿e takiej 
!�����
������!���������������{|����	!����	-
padku wynosi³a zdecydowanie wiêcej, bo 31%.

���������	9���������	�����
Kolejnym aspektem analizowanym w czasie 

badania EWCS by³a ocena warunków pracy pod 
k¹tem spo³ecznym. Tematyka badania dotyczy³a 
miêdzy innymi subiektywnej oceny poziomu 
������������
��� ���"����
	� �� ��������� ���"��
pracowników, przypadków dyskryminacji czy 
nara¿enia na niepo¿¹dane zachowania spo³ecz-
��������!�
#�����
���
��_����������������
���
�������q���������
���������������\��	�����
�������q�����������	�!���������
����J���%JJ��
gdzie 0 odpowiada najni¿szej, a 100 najwy¿szej 
ocenie. Dane wykorzystane do wyznaczenia po-
��!����^�����q������
#����	������������
����	���������"�����	
�	�	���^��
�	�_����������
prze³o¿ony okazuje pracownikom szacunek, 
udziela pochwa³ i dowodów uznania, skutecz-
nie motywuje ich do wspó³pracy, jest pomocny, 
przekazuje pracownikom informacje zwrotne 
i zachêca do rozwoju. Otrzymane wyniki zapre-
������������	���;�������������q���������
��
zarz¹dzania w Polsce jest nieznacznie ni¿sza ni¿ 
w innych krajach UE i wynosi 71.

Jednym z kryteriów pozwalaj¹cych na ocenê 
funkcjonowania dialogu pomiêdzy pracodawc¹ 
i pracownikami by³a kwesta reprezentacji pra-
cowników w strukturze organizacyjnej przedsiê-
biorstw. Zagadnienie to by³o badane w ramach 
trzeciej edycji ECS. W Polsce zró¿nicowanie wyni-
�"�����������
����������
����������_�������
by³o znacz¹ce, co pokazano na rys. 5.
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zatrudnionych na podstawie innej ni¿ umowa 
o pracê, uczestnictwo w szkoleniach deklarowa³o 
zdecydowanie mniej, bo tylko 24%. Wyniki nie-
���
������	����"����	�������������
#������	
#�
krajach UE, przy zachowaniu zró¿nicowania 
w podgrupach o ró¿nych formach zatrudnienia.

H�"���
������ ��� ��^����!� �����
���
do szkoleñ pracowników uwidoczni³y równie¿ 
wyniki ECS. Przeanalizowano w nim kwestiê 
�������������
���
	�������������������
pracowników w czasie godzin pracy w zale¿-
��
����������
���^�����
�����	���������������
¿e procentowo najwiêksza grupa pracowników 
���	!����!�������������������������!�
#�
p³atnych godzin pracy w du¿ych organizacjach. 
������� �� ��� ������ ��������_������ ��^�
typu szansê na rozwój zawodowy ma nie wiêcej 
ni¿ 20% za³ogi. Wyniki uzyskane w Polsce przed-
stawiono na rys. 7.

>������	�����?��	�	"��
��
W badaniu warunków pracy skupiono siê 

równie¿ na subiektywnej ocenie badanych, czy 
ich zdrowie i bezpieczeñstwo s¹ nara¿ane z uwagi 
na wykonywan¹ przez nich pracê. Udzielone 
odpowiedzi wskazuj¹, ¿e w innych ni¿ Polska 
krajach Unii Europejskiej ponad 3/4 badanych 
nie odczuwa³a zagro¿enia, a w Polsce takich osób 
_	�� ������� `J����	����� ������
����� �"�����
siê ze wzglêdu na wiek czy status zatrudnienia. 
Inaczej wygl¹da sprawa w przypadku podzia³u 
badanych ze wzglêdu na p³eæ: tylko 13% kobiet 
i a¿ 27% mê¿czyzn zadeklarowa³o odczucie 
nara¿enia ze wzglêdu na wykonywan¹ pracê. 
Najwiêksze ró¿nice pojawi³y siê w odpowiedziach 
przy podziale na grupy bran¿owe, co zosta³o 
przedstawione na rys. 8.

Pewnego rodzaju podsumowaniem badania 
EWCS by³o pytanie dotycz¹ce stopnia zadowole-
nia z warunków, w których respondent wykonuje 
swoj¹ g³ówn¹ pracê zarobkow¹. W pañstwach UE 
����������`Y��_����	
#�_	��������	
#�
lub bardzo zadowolonych z warunków pracy 
(rys. 9.). Polska w tym zakresie nie odbieg³a 
�����������

Podsumowanie
Dostêp do pracy odgrywa kluczow¹ rolê 

�� �������� �� ���^���
��� 
��"�� ������	
#�
w strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego 
i trwa³ego wzrostu gospodarczego, sprzyjaj¹cego 
niwelowaniu ró¿nic spo³ecznych. Bior¹c pod 
���^���������"������	���"��������������	��������
zwiêkszenie poziomu zatrudnienia, przed³u¿enie 
���������	���
��������������������������
�	�����
������������
���������	
#�������"��
pracy jest kluczem do osi¹gniêcia sukcesu tej 
strategii.

Mimo widocznego zadowolenia pracowni-
ków z warunków, w których wykonuj¹ swoj¹ 
pracê, wci¹¿ wysoki odsetek zatrudnionych 
������	��������������^���^����������������
pracy. Informacje uzyskane w wyniku przepro-
wadzonych badañ dotycz¹ szerokiego zakresu 
problemów, w tym nara¿enia na czynniki ryzyka, 
organizacji pracy, równowagi miêdzy ¿yciem 
zawodowym a prywatnym, zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Poruszone w badaniach kwestie, 
takie jak czas pracy i rozwój pracowników, praca 
i zdrowie czy te¿ status zatrudnienia, pozwalaj¹ 
na ocenê warunków pracy w szerokim zakresie.

Porównanie wyników kolejnych edycji ba-
dania daje szanse monitorowania zmian doty-

��
	
#�������"�����
	�������������_����"��
oraz kierunku tych zmian mo¿e przyczyniæ siê 
do poprawy warunków pracy i prowadziæ do 
rozwoju dzia³añ w tym zakresie.
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pracy w Europie dotyczy³a subiektywnej oceny 
�!�������
�����_�	���������������
�	����"��
poznawczych. Pytania dotyczy³y miêdzy innymi 
pracy zespo³owej i tego, czy cz³onkowie zespo³u 
mog¹ podejmowaæ samodzielne decyzje w kwestii 
podzia³u obowi¹zków oraz czy mog¹ samodzielnie 
wybraæ lidera zespo³u. Oceniano tak¿e, czy wy-
konywanie pracy wymaga³o uczenia siê nowych 
���
�	�� ����������� ����	
#� 
�	���
�� ����
wykorzystania nowych technologii. Istotna by³a 
!������� �������
��������	
#��!	��"������	-
wu na decyzje odnosz¹ce siê do wykonywanej 
���
��� ��	_�������������	
#��!������������
w procesach udoskonalania organizacji pracy oraz 
w ewaluacji wykonywanej pracy.

Jedno z pytañ EWCS dotyczy³o oceny, czy 
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���	!�^���������������^���
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�����
������	!�� ���������!�� ����
��� ?�������
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udzielali na nie odpowiedzi „tak” lub „nie”. Mimo 
������������	�������	��������\��
�����������-
³ych krajach UE s¹ równe i wynosz¹ 73%, to anali-
zuj¹c odpowiedzi pracowników reprezentuj¹cych 
ró¿ne bran¿e mo¿na zauwa¿yæ, ¿e jednak  
znacznie siê ró¿ni¹. W Polsce tylko 68% pra-
cowników administracji publicznej, szkolnictwa 
i s³u¿by zdrowia uzna³o, ¿e wykonywana przez 
nich praca wymaga zapewnienia odpowiednich 
��������"������
�������"����������������{|�
�� \��
�� ������� �	����� ��	����� ������ ���"��
���
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��
wiêcej pracowników zatrudnionych w firmach 
z takich sekcji gospodarki, jak „budownictwo i trans-
port”, „handel i hotelarstwo” oraz „us³ugi finansowe 
i inne”. Wyniki dotycz¹ce poszczególnych  grup 
badanych pracowników przedstawiono na rys. 6.

Odpowiedzi udzielane przez respondentów 
na pytanie dotycz¹ce uczestnictwa (w ci¹gu 
ostatniego roku przed badaniem) w szkoleniu 
op³aconym przez pracodawcê wykaza³y spore 
��"���
���������"�����
����"�����������
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�� ��!	� ���������������� \��
�� ���"�� ���-

����"�� ���������	
#� ��� 
���� ���������	�

<���	K�	������A	�����������	�	���������	�	������#	�����������	�������?	����?	�����?	����L	��������?	,-.
%���	K�	M�����	�"	�����"������	�"	�����������	���������	�#�	�������	����������	��	�#���	
���	����	���	,-.

BP 12/2018 11


