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Źródła stresu zawodowego, jego objawy i skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstwa 

mgr inż. Andrzej Świderski – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi 

 
W ostatnich latach szczególnie wzrosło zainteresowanie stresem w środowisku pracy, 

a także kosztami zdrowotnymi i ekonomicznymi jakie pociąga za sobą. Narażenie 
pracowników na stres staje się coraz bardziej powszechne, coraz więcej jest bowiem 
w środowisku pracy tzw. psychospołecznych czynników, które odpowiedzialne są 
za powstawanie stresu. Rola tych czynników wzrasta wraz z problemami jakie napotyka 
pracodawca w warunkach gospodarki rynkowej: wzrastająca konkurencja, koszty 
zatrudniania, mały popyt, potrzeby klientów. Powoduje to stale rosnące wymagania stawiane 
pracownikom. Te rosnące wymagania coraz częściej przekraczają możliwości radzenia sobie 
przeciętnego człowieka. Są zbyt wysokie, zbyt częste, zbyt długo trwają lub 
są niedopasowane są możliwości i kwalifikacji pracownika. Dodatkowo niepewność 
zatrudnienia, presja czasu, zbyt duża odpowiedzialność, niewłaściwy sposób zarządzania 
firmą, niewłaściwa organizacja pracy czy trudne stosunki panujące w zespole powodują 
w konsekwencji stan chronicznego stresu, który z czasem prowadzi do poważnych zmian 
w stanie zdrowia pracowników narażonych na jego oddziaływanie. Na wzrost znaczenia 
czynników stresogennych w środowisku pracy mają także wpływ „…tendencje w rozwoju 
procesów pracy .Od lat 60 spada liczba pracowników fizycznych a zwiększa się „białych 
kołnierzyków”, tzn. urzędników, kierowników, osób obsługujących zautomatyzowane 
urządzenia i systemy komputerowe, osób zatrudnionych w sektorze usług. Te tendencje 
rozwojowe zmieniają wzorce zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy w stronę 
czynników natury psychologicznej.”(1) 
 
 
W państwach Unii Europejskiej nadmierny stres związany z pracą zawodową to drugi 
po bólach pleców problem zdrowotny osób czynnych zawodowo. 
 
 
 
W 2001 r. dotyczył on 28 % ogółu zatrudnionych, czyli 41, 2 mln. ludzi, a więc grupy 
większej niż liczba mieszkańców Hiszpanii, Belgii i Holandii łącznie. 
 
 
 
Na podstawie badań przeprowadzonych w 10 krajach członkowskich UE wynika, 
że dolegliwości spowodowane stresem częściej występują u kobiet niż u mężczyzn 
 
 
 
Problemy psychospołeczne i zagadnienia zdrowia psychicznego w pracy zostały uznane 
za priorytetowe w 9 krajach Europy. 
 
 
 

CZYM JEST STRES W PRACY 
 

Stres w pracy powstaje, gdy osoby pracujące, pracownicy i pracodawcy odczuwają 
dyskomfort psychiczny dot. warunków i wymagań pracy w sytuacji, gdy warunki 
i wymagania te przekraczają ich możliwości poradzenia sobie w danym momencie. 



Seminarium Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi „Stres w pracy” – 15 listopada 2006 r. 

2 

 
ŹRÓDŁA STRESU W MIEJSCU PRACY –PRZYKŁADY 
 

• Pozbawienie kontroli nad pracą-brak wpływu na czas pracy, tempo, przerwy, sposób 
i kolejność wykonania zadań  

• działanie pod presją innych osób 
• niespodziewane zmiany warunków, sposobu, miejsca i organizacji pracy 
• brak wiedzy na temat celu i efektów pracy- poczucie bycia „trybikiem w maszynie” 
• zbyt dużo pracy lub jest ona zbyt trudna do wykonania w danym czasie 
• zbyt duże tempo pracy, praca w nadgodzinach 
• konieczność zachowania dużej czujności przy wykonywaniu trudnych i skomplikowanych 

zadań 
• obarczenie dużą odpowiedzialnością materialną i za ludzi 
• praca poniżej możliwości i aspiracji 
• konieczność wykonywania powtarzalnych, monotonnych czynności 
• brak wiedzy nt. zakresu obowiązków i sposobu wykonania pracy 
• niespójne, sprzeczne zmienne wymagania ze strony klientów, współpracowników, 

przełożonych  
• brak możliwości awansu, rozwoju 
• brak wsparcia ze strony współpracowników i przełożonych (osamotnienie, wyobcowanie) 
•  brak materiałów, narzędzi potrzebnych do pracy 
• trudne fizyczne warunki pracy: hałas, zapylenie, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, 

brak przestrzeni, złe oświetlenie.. 
 
Stres zawodowy może być pogłębiony przez różnego rodzaju wydarzenia życiowe 
spotykające pracowników jak: nieporozumienia rodzinne, rozwód, śmierć lub choroba 
bliskich osób. itp. Dodatkowo w podobnych warunkach pracy reakcja różnych osób na stres 
może być bardzo różna i zależeć od cech osobowości , temperamentu, zdolności 
przystosowawczych itp. Jest pewna grupa osób szczególne narażonych na odczuwanie stresu 
związanego z pracą .Są to osoby nadwrażliwe, dążące do osiągnięć, dominujące, niecierpliwe, 
działające w pośpiechu, a także osoby nowo przyjęte do pracy, osoby młode lub w podeszłym 
wieku. 
 

OBJAWY STRESU 
 
Typowymi reakcjami na stres są:  

 uczucie duszności, 
 zawężenie uwagi do konkretnego zadania 
 złość , nerwowość, lęk 
 stan silnego napięcia, prowadzący czasem do wybuchu lub agresywnego zachowania 
 pobudzenie, nadruchliwość, niecierpliwość, przymus działania 
 przygnębienie 
 zniechęcenie 
 apatia 
 podwyższone ciśnienie, przyspieszone bicie serca, 
 potliwość dłoni i palpitacje serca,  
 problemy z mięśniami, bóle lub napięcie, które prowadzą do nadciągnięcia mięśni, bóle 

głowy, 
 zawroty głowy i migreny,  
 zimne dłonie i stopy,  
 uczucie duszności, bóle klatki piersiowej. 
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 problemy z żołądkiem i jelitami 
 
Osoby pozostające pod wpływem stresu redukują go poprzez palenie papierosów, spożywanie 
alkoholu, leków, spożywanie nadmiernych porcji pokarmowych. 
Stres dotyczy wszystkich pracujących: i pracowników i pracodawców. 
Długotrwały stres prowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego człowieka, 
a w konsekwencji do poważnych problemów zdrowotnych.  
Konsekwencją takiego stanu są koszty ekonomiczne jakie z tytułu narażenia na stres ponosi 
przedsiębiorstwo.  
 

KOSZTY STRESU W PRACY: 
 
Pracownik podlegający stresowi: 
• nie jest w stanie pracować efektywnie i wydajnie  
• popełnia niezamierzone pomyłki i błędy 
• ulega częstszym wypadkom przy pracy 
• jest niechętny nowościom i zmianom w pracy 
• wypala się – traci zainteresowanie pracą 
• wchodzi w konflikt z przełożonymi, nie wykonuje ich poleceń 
• omija zasady bezpieczeństwa 
• jest niechętny wszelkim zmianom i nowatorskim rozwiązaniom 
• bierze częste zwolnienia lekarskie, często korzysta z porad lekarzy 
• odchodzi z pracy (częsta rotacja kadr) 
• zapada na ciężkie przewlekłe choroby wymagające kosztownych oddziaływań 
 
Powyższe zachowania mogą być przyczyną strat dla przedsiębiorstwa np: na skutek zmian 
w efektywności pracy, utraconych zysków, kosztów wypadków, utraconego sprzętu, 
konieczności naboru i szkoleń nowych pracowników lub opłacania zastępstw itp.  
Świadomość tych kosztów nie jest jeszcze w Polsce wystarczająco rozpowszechniona, 
ponieważ nie prowadzi się badań nad rozmiarem tych skutków, ale można się powołać na 
badania przeprowadzane w innych krajach.(1) 
 
Na podstawie informacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: 
• skutki ekonomiczne stresu związanego z pracą zawodową i powodowanych przezeń 

schorzeń ocenia się w UE na 20 mld. euro rocznie 
• 50%-60% nieprzepracowanych dniówek w krajach UE ma związek ze stresem. W samej 

Wielkiej Brytanii liczbę roboczodni w roku nie przepracowanych z powodu stresu ocenia 
się na 40 mln. (Kearns,1986; Health & Safety Executive, 1990b. , Jones i inni 1998).  

• w USA oszacowano, że każdego roku straty z tytułu absencji wynoszą ok. 550 mln. dni 
pracy (Harris i in. 1985) z czego 54% to nieobecności związane ze stresem (Elkin ,Rosch, 
1990). 

• amerykańska służba zdrowia na leczenie chorób odstresowych przeznacza 44 mld. dol. 
rocznie 

• z perspektywy dużego przedsiębiorstwa , ocenia się , że na każdy 1000 pracowników 
przedsiębiorstwo traci rocznie z powodu stresu ok. 1,6 mld funtów szterlingów. 

• w Australii koszt ponoszony z tytułu stresu w pracy wyniósł w 1994 r. 30 mln. dol. 
australijskich. A straty w wyniku absencji związanej ze stresem wynoszą rocznie 150 dol. 
na jednego pracownika, co daje roczny koszt w wysokości 7, 5 mln. dol. australijskich. 
(Deloitte & Touche,1999) 
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Przedstawione argumenty przemawiają za tym, aby podejmować działania zmierzające 
do ochrony zdrowia pracowników przed skutkami stresu.  
Pierwszym krokiem na tej drodze jest dokonanie pomiaru nasilenia i źródeł stresu w danym 
przedsiębiorstwie. Nie jest to łatwe szczególnie, szczególnie w przypadku, gdy jest on 
związany z psychospołecznymi warunkami pracy. 
Jednak określenie poziomu stresu w przedsiębiorstwie jest pierwszym krokiem w kierunku 
profilaktyki i tworzenia programów zaradczych. 
 
W ramach realizowanego przez PIP programu pt:” Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
przeciążenia psychicznego i stresu w pracy” działaliśmy dwutorowo. Prosiliśmy 
pracodawców o wypełnienie ankiety zawierającej listę czynników uznanych za stresogenne 
i określenie, które z nich mogą występować w Jego zakładzie pracy. Ankieta pozwalała 
pracodawcy zweryfikować jego wiedzę nt. czynników psychospołecznych w miejscu pracy.  
W OIP Łódź odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie udzieliło 160 pracodawców. 
33 spośród ankietowanych pracodawców (20,6 %) nie zetknęło się z zagadnieniem 
„psychospołecznych warunków pracy”, „obciążenia psychicznego pracowników” lub „stresu 
związanego z pracą”. Jednocześnie aż 144 pracodawców (90 %) uznało, że potrafi wskazać, 
które cechy pracy wykonywanej przez pracowników mogą powodować ich przeciążenie 
psychiczne (stres). 
Najczęściej wskazywanymi źródłami stresu były (ankieta zawierała 63 czynniki): 
− praca w hałasie - 92 pracodawców 
− możliwość utarty pracy - 90 pracodawców 
− odpowiedzialność za zdrowie, życie, przyszłość innych ludzi  - 79 pracodawców 
− konieczność ciągłego skupienia uwagi, zachowania czujności - 77 pracodawców 
− praca pod presją czasu - 77 pracodawców 
− konieczność kontaktu z „niezadowolonymi klientami” - 76 pracodawców 
− ciągła dyspozycyjność - 73 pracodawców 
− konflikty , sprzeczki w pracy - 73 pracodawców 
− przemoc fizyczna, groźby, zastraszanie pracownika - 67 pracodawców 
− …… 
− konieczność ciągłego dokształcania się pracownika - 20 pracodawców 
− praca w wilgoci - 18 pracodawców 
− samozatrudnianie się pracownika - 13 pracodawców 
− sztywne, niezmienne godziny pracy - 13 pracodawców 
− liberalny styl zarządzania („pracownikom wszystko wolno”) - 9 pracodawców 
− praca zautomatyzowana - 8 pracodawców 
Już te wyniki wskazują, jak niepełna jest wiedza pracodawców na temat możliwych źródeł 
stresu pochodzenia zawodowego, występujących w środowisku pracy.  
 
Kolejne pytanie ankiety dotyczyło skutków, jakie dla pracowników może powodować 
przedłużająca się praca w niekorzystnych psychospołecznych warunkach pracy. 
130 pracodawców (81,3 %) uznało, że jest w stanie określić te skutki. Najczęściej 
wymieniane były: 
− błędy, pomyłki w czasie pracy - 98 pracodawców 
− uczucia lęku, niepokoju w pracy  - 91 pracodawców 
− nerwica - 85 pracodawców 
− utrata motywacji, niechęć do pracy - 85 pracodawców 
− uczucia irytacji, złości, gniewu w pracy - 81 pracodawców 
− …… 
− choroby infekcyjne, wirusowe (grypy, przeziębienia) - 20 pracodawców 
− alergie, uczulenia - 16 pracodawców 
I w tym przypadku wiedza pracodawców okazała się niewystarczająca. 
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W aspekcie powyższych danych pewne zdziwienie może budzić, że 145 pracodawców 
(90,6 %) zadeklarowało, że są w stanie stwierdzić, jakie skutki dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa ma praca pracowników w stresujących warunkach. Jednak pomimo takich 
deklaracji wiedza pracodawców okazała się niepełna. Spośród 10 skutków nadmiernego 
stresu pracodawcy wymieniali najczęściej: 
− błędy, pomyłki pracowników - 129 pracodawców 
− spadek efektywności, wydajności pracy - 119 pracodawców 
− odejścia wyszkolonych pracowników  - 90 pracodawców 
− brak motywacji i zaangażowania pracowników w pracę  - 85 pracodawców 
− wzrost liczby dni zwolnień chorobowych - 84 pracodawców 
− wypadki przy pracy - 77 pracodawców 
− niechęć do nowych zadań, nowych sposobów pracy - 75 pracodawców 
− skargi pracowników - 54 pracodawców 
− omijanie przepisów, instrukcji przez pracowników - 50 pracodawców 
− niewykonywanie poleceń przełożonych - 36 pracodawców 

 
Tylko 49 pracodawców (30,6 %) uznało, że są w tanie obiektywnie stwierdzić, na jakim 
poziomie kształtują się psychospołeczne warunki pracy w ich zakładach, przy czym 
32 odpowiedziało na pytanie o metodę, jakiej używali. Jednocześnie żaden z pracodawców 
nie wskazał konkretnej metody (jeden wymienił metodę własną na bazie normy PN-N-
18002), w większości opierając się na własnych obserwacjach i doświadczeniu jako sposobie 
oceny stresogenności warunków pracy. Dla wszystkich, którzy udzieli odpowiedzi poziom 
psychospołecznych warunków pracy był co najmniej dostateczny (akceptowalny). 
Nieco ponad połowa ankietowanych pracodawców (87) podejmowała działania mające 
na celu zmniejszenie stresu wśród pracowników. Większość z nich wskazała na poprawę 
komunikacji w przedsiębiorstwie (rozmowy z pracownikami), tworzenie przyjaznej atmosfery 
w pracy. Niektórzy wskazywali również ustalenie jasnych zasad kształtujących relacje 
pomiędzy przełożonymi i podwładnymi, dopasowanie struktury firmy do realizowanych 
zadań, stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zmniejszających uciążliwość 
pracy, poprawa warunków pracy (BHP). Zdarzały się również odpowiedzi wskazujące 
na właściwy system motywowania (pozamaterialnego i finansowego). Pracodawcy, którzy nie 
podejmowali działań w zdecydowanej większości uznali, że nie było takiej potrzeby, 
ze względu na niewystępowanie w ich zakładach niekorzystnych czynników 
psychospołecznych lub występowanie ich na poziomie powodującym co najwyżej niewielki 
stres. Część z pracodawców swą bezczynność usprawiedliwiała brakiem wiedzy, albo 
brakiem czasu na analizę poziomu stresu w zakładzie. 
Tylko 11 ankietowanych pracodawców (6,9 %) nie było zainteresowanych otrzymaniem 
bezpłatnych materiałów informacyjnych dotyczących psychospołecznych warunków pracy. 
Powody braku zainteresowania wskazało 9 spośród nich, przy czym dwóch uznało, że posiada 
wystarczającą wiedzę w tym zakresie, trzech wskazało na brak czasu (poza tym: brak 
zainteresowania tematyką, „nie podobają mi się takie opracowania”, brak niekorzystnych 
psychospołecznych warunków w zakładzie, oczekiwanie na otrzymanie wydawnictw). 
 
Kolejne badanie Kwestionariuszem do Oceny Cech Pracy przeznaczone było dla 
wszystkich chętnych pracodawców. Kwestionariusz ten opracowany przez IMP w Łodzi 
pozwala ocenić poziom stresu na badanym stanowisku, a także określić czynniki 
psychospołeczne, który odpowiedzialne są za jego wysoki poziom. To takie wzbogacenie 
oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku o czynniki psychospołeczne. Wyniki 
badania są informacją dla pracodawcy i punktem wyjścia do przeprowadzenia korzystnych 
dla pracowników zmian. Badaniem kwestionariuszowym objęto w OIP Łódź 5 firm a ogółem 
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27 stanowisk pracy. Wyniki tych badań zostały już przekazane pracodawcom uczestniczącym 
w programie. 
 
Bbliografia: 
 
1. „Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu 

zawodowego”- Bohdan Dudek, Małgorzata Waszkowska, Dorota 
Merecz, Wojciech Hanke, IMP, Łódź 1999 

2. „Stres w pracy zawodowej a choroby układu krążenia i przemiany 
materii” - K. Nazur, H. Kociuba-Uściłko, E. Wójcik-Ziółkowska, 
IMP, 2001 

3. „Jak radzić sobie ze stresem”, Helion, 2004 
4. „Pokonać stres”, Jeff Davidson, Liber, 2001 


