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Streszczenie
Wstęp: Zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe pracujących postrzegane jest często jako przedmiot podlegający ochronie wyłącznie przed 
zagrożeniami środowiska pracy bez uwzględniania czynników społeczno-demograficznych oraz niezawodowych czynników zależnych 
od kultury pracy i jakości życia. W przeprowadzonym badaniu oceniono wpływ czynników społeczno-demograficznych na samo-
ocenę stanu zdrowia i częstość skarg zdrowotnych w populacji pracujących w dużym zakładzie oraz na postrzeganie przez pracu-
jących wpływu warunków pracy na ich stan zdrowia i występowanie u nich wybranych chorób i dolegliwości. Materiał i metody: 
Badanie przeprowadzono na populacji pracujących w dużym zakładzie pracy. Informacje pozyskano z zachowaniem anonimowości 
za pomocą kwestionariusza wypełnianego samodzielnie przez respondentów. Analizie poddano siłę związku między trzema grupa-
mi zmiennych: 1) subiektywną oceną zdrowia; 2) zobiektywizowaną (określona na podstawie relacji o faktach) oceną stanu zdrowia 
i 3) zmiennymi społeczno-demograficznymi. Wyniki i wnioski: Czynniki demograficzne wywierają wyraźny wpływ na samoocenę 
zdrowia i częstość skarg na dolegliwości zdrowotne związane i niezwiązane z warunkami pracy. Częstość odpowiedzi wskazujących na 
związek między pracą a dolegliwościami zależała od płci i stażu pracy w zakładzie. Na liczbę wymienianych chorób lub dolegliwości 
wpływały: płeć, wiek, staż pracy w badanym zakładzie pracy oraz wysokość wykształcenia. Podsumowując, gorzej niż inni respondenci 
oceniają swoje zdrowie: 1) osoby powyżej 50. roku życia, 2) osoby pracujące 16 i więcej lat w badanym zakładzie pracy, 3) osoby z wy-
kształceniem innym niż wyższe, 4) osoby z nadwagą. Wyniki wskazują na potrzebę uwzględniania w polityce zdrowotnej zakładów 
pracy charakterystyki społeczno-demograficznej populacji pracujących. Med. Pr. 2009;60(4):289–301
Słowa kluczowe: czynniki społeczno-demograficzne, samoocena zdrowia, dolegliwości zdrowotne, praca, warunki pracy, polityka 
zdrowotna

Abstract
Background: Health and safety at work is frequently perceived as a domain to be protected exclusively against occupational hazards 
without taking into account socio-demographic determinants and non-occupational factors dependent on work culture and quality 
of life. This study aimed at evaluating the impact of socio-demographic determinants on self-assessed health status and frequency 
of health complaints in workers employed in a large institution as well as the perception of the influence of working conditions on their 
health and the occurrence of selected diseases and health complaints. Material and Methods: The study was carried out in the entire 
population of employees of a large institution. Information that remained anonymous was collected using a questionnaire completed 
by the employees themselves. The strength of relationship was analyzed between the following three groups of variables: 1) self-assessed 
health status; 2) objectivized (based on reported facts) evaluation of health status; and 3) socio-demographic determinants. Results 
and Conclusions: The socio-demographic determinants have considerable impact on self-reported health status and frequency of he-
alth complaints and diseases linked and not-linked by respondents with working conditions. The frequency of responses indicating 
the relationship between work and health complaints were dependent on gender and duration of employment in the institution. The 
number of reported diseases and health complaints was influenced by gender, age, duration of employment and the respondents’ level 
of education. Summing up, the following groups of respondents evaluated their health as worse than that of others: 1) persons aged 
over 50 years; 2) persons working 16 or more years in the institution, 3) persons with other than university education; 4) person with 
overweight. The results indicate that the health policy of institutions and enterprises should take into account socio-demographic deter-
minants in the working population. Med Pr 2009;60(4):289–301
Key words: socio-demographic determinants, self-assessed health status, health complaints, work, working conditions, health policy
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WSTĘP

Zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe pracujących po-
strzegane jest przez prawodawców i w polityce zdro-
wotnej państwa przede wszystkim jako przedmiot 
podlegający ochronie przed zagrożeniami środowiska 
pracy. W związku z takim podejściem profilaktyczne 
badania lekarskie, wykonywane przez służbę medycy-
ny pracy, mają na celu z jednej strony ujawnienie prze-
ciwwskazań lekarskich do podjęcia lub kontynuowania 
pracy na danym stanowisku pracy, a z drugiej umoż-
liwić wczesne wykrycie objawów chorób zawodowych 
(1). Badania te nie są więc wykorzystywane do profilak-
tyki większości chorób prowadzących do upośledzenia 
lub utraty zdolności do pracy i stosuje się je głównie do 
profilaktyki znanych chorób zawodowych. 

Do chorób zawodowych w Polsce zalicza się cho-
roby, w których etiologii szkodliwe czynniki obecne 
w środowisku pracy odgrywają rolę dominującą, a więc 
choroby, co do których można na podstawie dostępnej 
wiedzy wykazać, że są bezspornie powodowane przez 
czynniki zawodowe (2). Na liście chorób zawodowych 
nie umieszczono natomiast chorób, których częstość 
występowania w populacjach narażonych zawodowo na 
niektóre zagrożenia zdrowotne jest wyższa niż w popu-
lacji osób nienarażonych zawodowo, jeśli wiadomo, że 
choroby te powodowane są przez wiele czynników etio-
logicznych. Spośród tych wielu czynników te związa-
ne z warunkami życia poza pracą mogą odgrywać rolę 
dominującą, a czynniki zawodowe jedynie ułatwiają 
ich działanie lub sumują się z działaniem szkodliwych 
czynników pozazawodowych (3–5). 

Choroby zwane parazawodowymi lub chorobami 
związanymi z pracą w zasadzie nie są objęte profilak-
tyczną opieką służby medycyny pracy lub BHP. Wykry-
cie objawów tych chorób lub ograniczenie zdolności do 
pracy powodowane przez te choroby nie powoduje pod-
jęcia w środowisku pracy chorych pracowników działań 
profilaktycznych. Zarówno decydenci, jak i pracodawcy 
w większości przypadków nie dostrzegają znaczenia, 
jakie w kształtowaniu zdrowia pracujących i ich zdol-
ności do pracy odgrywają inne niezawodowe czynniki 
zależne od kultury pracy, polityki społecznej, jakości ży-
cia i czynników demograficznych. W rezultacie takiego 
pojmowania zdrowia pracujących w zakładach pracy nie 
prowadzi się profilaktyki niezawodowych chorób zwią-
zanych z pracą. Dzieje się tak, mimo że choroby paraza-
wodowe ze względu na dużą częstość ich występowania 
w populacji pracujących mogą powodować wielokrotnie 
większe straty zdrowotne niż choroby zawodowe (3–5). 

Ze względu na interakcję między zawodowymi 
a niezawodowymi czynnikami wpływającymi na stan 
zdrowia pracujących Rada Unii Europejskiej we wspól-
notowej strategii w dziedzinie zdrowia i bezpieczeń-
stwa w miejscu pracy na lata 2007–2012 (6) zaleca, aby 
zwiększyć spójność polityki w zakresie zdrowia pu-
blicznego i zatrudnienia z polityką zdrowia i bezpie-
czeństwa w pracy. Trzeba pamiętać, że polityka Rady 
i Komisji Europejskiej w dziedzinie zdrowia i bezpie-
czeństwa w pracy jest w Polsce często zawężana do 
polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, co skutecz-
nie utrudnia wdrażanie strategii unijnej (7). Strategia 
unijna proponuje bowiem dążenie do sytuacji, w której 
praca zawodowa poprawia stan zdrowia i poczucie do-
brostanu oraz sytuacji, w której zdobycie i utrzymanie 
pracy polepsza ogólne zdrowie populacji. 

Zdrowie i bezpieczeństwo pracujących jest jednym 
z istotnych obszarów zdrowia publicznego, jeśli zdro-
wie publiczne zdefiniujemy jako całokształt działań 
podejmowanych przez organizacje rządowe, samorzą-
dowe, społeczne i gospodarcze na rzecz poprawy lub 
zachowania stanu zdrowia społeczeństwa, w tym także 
takich dużych grup społecznych, jak ogół pracujących. 
W tej koncepcji zdrowia publicznego instytucje spo-
łeczne i organizacje gospodarcze wykorzystujące pracę 
najemną stają się istotnymi ogniwami krajowego czy 
też unijnego systemu zdrowia publicznego, które podej-
mują, wynikające z ustaw lub też z prowadzonej przez 
siebie polityki zdrowotnej, działania na rzecz zdrowia 
i bezpieczeństwa swoich pracowników. 

Tym niemniej zakłady pracy, w zdecydowanej więk-
szości, w swoich działaniach poprzestają na wywiązy-
waniu się z obowiązków prawnych mających na celu 
zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami 
BHP oraz zapobieganie uznanym oficjalnie chorobom 
zawodowym i wypadkom przy pracy. Taka profilak-
tyka w zakładzie pracy, mimo zaangażowania z mocy 
prawa znacznych sił i środków, oddziałuje łącznie na 
czynniki determinujące około 2% zdrowia pracują-
cych (8). Poza obszarem działania służby medycyny 
pracy i służby BHP pozostaje natomiast oddziaływa-
nie na populację pracujących czynników społeczno-
demograficznych, ekonomicznych, środowiskowych 
oraz zależnych od stylu życia, mimo dominującego 
wpływu tych determinant na stan zdrowia i zachowa-
nie zdolności do pracy osób pracujących lub poszuku-
jących pracy (9–11).

W przeprowadzonym badaniu postanowiono oce-
nić wpływ czynników społeczno-demograficznych na 
samoocenę stanu zdrowia populacji pracujących w du-
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żym zakładzie oraz na ocenę przez pracujących wpły-
wu warunków pracy na ich stan zdrowia i występowa-
nie u nich wybranych chorób i dolegliwości.

Samoocena zdrowia, stosowana w wielu badaniach 
epidemiologicznych w zakresie zdrowia publiczne-
go — m.in. jego wymiaru biologicznego, psychicznego 
i społecznego — w tym zdrowia pracujących, odzwier-
ciedla zintegrowane postrzeganie swego zdrowia przez 
osobę ankietowaną (12). Samoocena zdrowia w ba-
daniu ankietowym może być czulszym wskaźnikiem 
w badaniach monitorujących zdrowie i badaniach ko-
hortowych niż wyniki badań medycznych (12–14). Na-
leży także zauważyć, że w badaniach przekrojowych 
wartość skategoryzowanej samooceny zdrowia dobrze 
koreluje z częstością występowania chorób przewle-
kłych ograniczających sprawność i zdolność do pracy 
lub z ocenami stanu zdrowia dokonywanymi przez 
lekarzy, a także z intensywnością korzystania z porad 
lekarskich i umieralnością (12–15).

METODYKA

Badanie przeprowadzono po uzyskaniu zgody dyrek-
tora dużego zakładu pracy, będącego jednostką nauko-
wo-badawczą w wielu obszarach zdrowia publicznego. 
Specjalnie opracowany kwestionariusz rozesłano do 
kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych, 
a następnie, pod przewodnictwem dyrektora instytu-
cji, zorganizowano z nimi spotkanie. Jego celem było 
przyjęcie ustaleń dotyczących sposobu przeprowadze-
nia badań. 

W uzgodnionym terminie kwestionariusze (wraz  
z kopertami służącymi do ich zwrotu po wypełnieniu) 
przekazano wszystkim 440 pracownikom. Każdy z nich 
otrzymywał wraz z kwestionariuszem list sygnowany 
przez dyrektora instytucji wyjaśniający cel badania 
oraz zawierający zapewnienie o anonimowości badań. 
Po 6 dniach wyznaczeni pracownicy zbierali zaklejone 
koperty z odpowiedziami do zamkniętych urn, które 
dostarczali następnie organizatorom badań. 

Wypełnione kwestionariusze zwróciło 306 osób, co 
stanowi 69,5% badanej zbiorowości. Po przeprowadze-
niu procesu kodowania uzyskane dane wprowadzano 
do programu statystycznego SPSS. Analizie poddane 
zostały trzy grupy zmiennych:
A. Zmienne subiektywnej oceny zdrowia:

Ogólna ocena własnego stanu zdrowia.1. 
Ocena stanu zdrowia w porównaniu z sytuacją 2. 
sprzed roku.
Wskaźnik stanu samopoczucia.3. 

Ogólna opinia o wpływie pracy w badanym za-4. 
kładzie na zdrowie.
Szczegółowe opinie o możliwym wpływie pra-5. 
cy na występowanie u respondentów takich 
dolegliwości, jak problemy ze słuchem, proble-
my ze wzrokiem, problemy skórne, bóle kręgo-
słupa, bóle głowy, bóle brzucha, żołądka, bóle 
mięśni ramion i karku, bóle mięśni kończyn 
górnych, bóle mięśni kończyn dolnych, bóle 
stawów (bark, kolano), trudności w oddycha-
niu, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, 
uszkodzenie (obrażenia) ciała, nadmierny stres, 
nadmierne zmęczenie, problemy ze snem, uczu-
lenia, alergie, niepokój, lęk, drażliwość, nerwo-
wość, urazy.

B. Zmienne zobiektywizowanej (określonej na pod-
stawie relacji o faktach) oceny stanu zdrowia bada-
nych — respondenci byli pytani, czy rozpoznano 
u nich którąś z następujących chorób lub dolegliwo-
ści: astma, powtarzające się ostre infekcje górnych 
dróg oddechowych, katar sienny, choroba wieńco-
wa serca, nadciśnienie tętnicze, anemia, cukrzyca, 
choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, cho-
roby wątroby i pęcherzyka żółciowego, problemy 
jelitowe, przepuklina, przewlekłe choroby skóry, 
migrena, nawracające uporczywe bóle głowy, udar 
mózgu, padaczka, zespół bólowy kręgosłupa, za-
palenie stawów, rak sutka, inny nowotwór, nerwi-
ce, stany lękowe, depresje. Za zobiektywizowaną 
ocenę stanu zdrowia uważa się tutaj wypowiedzi 
dotyczące występowania bądź braku występowa-
nia określonych w kwestionariuszu dolegliwości. 
Przyjęto bowiem założenie, że ukierunkowanie 
wypowiedzi respondentów na konkretne dolegli-
wości powoduje ograniczenie charakterystycznej 
dla ocen subiektywnych impresyjności wypowie-
dzi i silniejsze powiązanie wypowiedzi z konkret-
nymi sytuacjami.

C. Zmienne społeczno-demograficzne: 1) płeć, 2) wiek, 
3) staż pracy w badanym zakładzie pracy, 4) wy-
kształcenie, 5) wskaźnik masy ciała (BMI — body 
mass index). Warto pamiętać, że w kontekście anali-
zy stanu zdrowia pierwsza z tych zmiennych odwo-
łuje się do uwarunkowań biologiczno-kulturowych, 
druga — biologicznych, trzecia — związanych z wy-
konywaniem pracy zawodowej i jej ogólnymi wa-
runkami, czwarta — związanych z rodzajem i cha-
rakterem wykonywanej pracy oraz ze świadomością 
zdrowotną, a piąta — związanych głównie ze stylem 
życia.
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Zidentyfikowane i poddane analizie zostały nastę-
pujące związki:

Zmienne społeczno-demograficzne a zmienne su-1. 
biektywnej oceny stanu zdrowia.
Zmienne społeczno-demograficzne a zmienne zo-2. 
biektywizowanej oceny stanu zdrowia.
Zmienne społeczno-demograficzne a dolegliwości 3. 
wiązane przez respondentów z pracą.
Siłę związku miedzy zmiennymi oceniano na pod-

stawie wskaźnika siły związku V Cramera.

WYNIKI

Związek między zmiennymi 
społeczno-demograficznymi a zmiennymi 
subiektywnej oceny stanu zdrowia
Istotność statystyczną związków między zmiennymi 
oraz siłę wpływu poszczególnych zmiennych społecz-
no-demograficznych na poszczególne zmienne subiek-
tywnej oceny stanu zdrowia przedstawiono w tabeli 1.

Samoocena ogólnego stanu zdrowia
W pytaniu o ocenę stanu zdrowia badani wybierali jed-
ną z czterech możliwości odpowiedzi ujętych w skalę po-
rządkową: „bardzo dobry” (15% respondentów), „raczej 

dobry” (77%), „raczej zły” (7%) i „bardzo zły” (0,3% —  
1 osoba). Niemal wszyscy respondenci (92%) ocenili za-
tem swój stan zdrowia pozytywnie (odpowiedzi „bardzo 
dobry” i „raczej dobry” łącznie). I chociaż wpływ wieku, 
stażu w badanym zakładzie pracy oraz wykształcenia 
stanowi tendencję bardzo wyraźną (tab. 1), to istniejące 
zróżnicowania ze względu na te zmienne dotyczą głów-
nie wewnętrznej struktury odpowiedzi pozytywnych 
oraz ujętych w jedną kategorię odpowiedzi negatyw-
nych (łącznie „raczej zły” i „bardzo zły”).

Wraz z wiekiem i stażem w badanym zakładzie 
pracy odsetek odpowiedzi pozytywnych systematycz-
nie maleje, a odsetek odpowiedzi negatywnych rośnie 
w coraz starszych grupach wieku/stażu. Tendencja  
ta jest najwyraźniejsza w porównaniu odpowiedzi „bar-
dzo dobry” i odpowiedzi negatywnych. Osoby z wy-
kształceniem wyższym trzykrotnie częściej niż osoby 
z niższym wykształceniem oceniły swój stan zdrowia 
jako bardzo dobry (20% wobec 6%), natomiast trochę 
rzadziej jako raczej dobry (76% wobec 82%). Odpowie-
dzi negatywnych było trzykrotnie więcej w grupie osób 
z niższym wykształceniem (odpowiednio 4% i 11%).

W badanej zbiorowości stwierdzono pięć katego-
rii wartości wskaźnika masy ciała (BMI): niedowaga 
(17,5–18,5 pkt) — 2% badanych, wartość prawidłowa 

Samoocena ogólnego stanu zdrowia /  — V = 0,183 V = 0,198 V = 0,215 V = 0,158 
/ Self-assessment of general health status   p = 0,004 p = 0,000 p = 0,001 p = 0,033

Samoocena zdrowia w porównaniu z rokiem ubiegłym /  V = 0,124 V = 0,137 V = 0,134 — — 
/ Self-assessment of health status compared with that  p = 0,032 p = 0,028 p = 0,034 
in the previous year

Stan samopoczucia / Perception of wellbeing  — — — V = 0,202 — 
    p = 0,003

Opinia o wpływie pracy w badanym zakładzie pracy na zdrowie /  V = 0,290 — V = 0,182 — — 
/ Opinion on the impact of employment in the investigated  p = 0,000  p = 0,008 
institution on health

Zmienne subiektywnej 
oceny stanu zdrowia

Variables of self-assessed 
health status

Tabela 1. Związki między zmiennymi subiektywnej oceny stanu zdrowia a zmiennymi społeczno-demograficznymi
Table 1. Relationship between the variables of self-assessed health status and socio-demographic variables

Zmienne społeczno-demograficzne
Socio-demographic variables

BMIwykształcenie
education 

staż w badanym 
zakładzie pracy

duration 
of employment 

in the investigated 
institution 

wiek
age 

płeć
gender

BMI — wskaźnik masy ciała / body mass index.
V — wskaźnik siły związku V Cramera / V — Cramer’s indicator V of the strength of relationship.
p — poziom istotności statystycznej związku między zmiennymi (prawdopodobieństwo jego przypadkowości) / p — level of statistical significance of relationship between variables 
(probability of its randomness). 
Puste pola — brak istotnego związku między zmiennymi / Empty fields — lack of significant relationship between variables.



Uwarunkowania samooceny stanu zdrowiaNr 4 293

(18,5–24,5 pkt) — 58%, nadwaga (25–29,9 pkt) — 28%, 
I stopień otyłości (30–34,9 pkt) — 3% oraz II stopień 
otyłości (35–39,9 pkt) — 1%. Ze względu na małą liczbę 
osób zaliczonych do kategorii niedowagi wyłączono je 
z analizy zależności. Z podobnego powodu dwie kate-
gorie otyłości dołączone zostały do kategorii nadwagi. 
Wpływ przynależności do jednej z dwóch uwzględnio-
nych w analizie kategorii BMI — wartości prawidłowej 
(59% respondentów) i nadwagi (31%) — na samoocenę 
stanu zdrowia był istotny statystycznie i prezentował 
wyrazistą tendencję: osoby z prawidłową wartością 
BMI oceniały swój stan zdrowia lepiej niż osoby z nad-
wagą (trzykrotnie więcej ocen bardzo dobrych w tej 
pierwszej grupie i większy łączny odsetek ocen raczej 
dobrych i złych wśród osób z nadwagą).

Podsumowując, gorzej oceniają swoje zdrowie: 
n	osoby powyżej 50. roku życia, 
n	osoby pracujące 16 i więcej lat w badanym zakładzie 

pracy, 
n	osoby z wykształceniem innym niż wyższe,
n	osoby z nadwagą. 

Osoby te wydają się potrzebować większego wspar-
cia społecznego (w postaci np. wspomagających zdro-
wie działań kierownictwa zakładu pracy) w radzeniu 

sobie z czynnikami wpływającymi na ich zdrowie niż 
pozostali pracownicy.

Samoocena stanu zdrowia w porównaniu 
z sytuacją sprzed roku
Respondenci oceniali zmiany w swoim stanie zdrowia 
w porównaniu z rokiem ubiegłym w pięciu kategoriach: 
„znacznie lepszy” (6% osób), „nieco lepszy” (4%), „taki 
sam” (64%), „nieco gorszy” (24%) i „znacznie gorszy” 
(1%). Dla analizy zależności utworzone zostały trzy kate-
gorie: „lepszy” (10%), „taki sam” (64%) i „gorszy” (25%).

Opinie dotyczące zmian w ogólnym stanie zdrowia 
różnicowane są przez płeć, wiek, i staż w badanym za-
kładzie pracy. Kobiety częściej niż mężczyźni oceniali 
swoje zdrowie jako gorsze niż przed rokiem (28% wo-
bec 16% mężczyzn), mężczyźni częściej twierdzili, że 
w ich stanie zdrowia nie zaszły zmiany lub nastąpiła w 
nim poprawa (84% wobec 72% kobiet). Im starsi i dłużej 
pracujący w badanym zakładzie pracy respondenci, tym 
mniej było wskazań na niezmieniony stan zdrowia, wię-
cej zaś na jego pogorszenie lub polepszenie (tab. 2 i 3).

Obliczony na podstawie wszystkich danych przed-
stawionych w tabeli 2., wskaźnik V siły związku między 
wiekiem a zmianą stanu zdrowia wyniósł 0,137 i był 

Gorszy / Worse 10 (16%) 17 (20%) 46 (32%) 73 (25%)

Taki sam / Unchanged 50 (79%) 57 (69%) 84 (58%) 191 (66%)

Lepszy / Better  3 (5%) 9 (11%) 15 (10%) 27 (9%)

Ogółem / Total  63 (100%) 83 (100%) 145 (100%) 291 (100%)

Stan zdrowia w porównaniu z ubiegłym rokiem
Health status compared with that in the previous year

Tabela 3. Ocena ogólnego stanu zdrowia w porównaniu z rokiem ubiegłym w zależności od stażu pracy w badanym zakładzie
Table 3. Self-assessment of the general health status compared with that in the previous year by duration of employment  
in the investigated institution

Staż pracy w badanym zakładzie [w latach]
Duration of employment in the investigated institution [in years] Ogółem

Total
≥ 166–15≤ 5

Gorszy / Worse 4 (11%) 44 (27%) 24 (27%) 72 (25%)

Taki sam / Unchanged 30 (81%) 108 (6%) 50 (57%) 188 (65%)

Lepszy / Better 3 (8%) 11 (7%) 14 (16%) 28 (10%)

Ogółem / Total 37 (100%) 163 (100%) 88 (100%) 288 (100%)

Stan zdrowia w porównaniu z ubiegłym rokiem
Health status compared with that in the previous year

Tabela 2. Ocena ogólnego stanu zdrowia w porównaniu z rokiem ubiegłym w zależności od wieku respondentów
Table 2. Self-assessment of the general health status compared with that in the previous year by age of respondents

Wiek [w latach]
Age [in years] Ogółem

Total
≥ 5131–50≤ 30



294 B. Barański, A. Boczkowski Nr 4

często” (2 pkt), „dość rzadko” (1 pkt) i „bardzo rzad-
ko lub nigdy” (0 pkt). Suma punktów z odpowiedzi na 
wszystkie trzy pytania określała miejsce respondenta 
na 9-punktowej zbiorczej skali jakości samopoczucia. 
Skala ta została następnie podzielona na trzy kategorie 
zbiorczej oceny samopoczucia: „dobre” — od 6 do 9 pkt 
(39% badanych), „średnie” — 4–5 pkt (58%) i „złe” — 
od 0 do 3 pkt (27%).

Jedynie wykształcenie wpływa na tak zdefiniowa-
ny i skategoryzowany stan samopoczucia. Znacznie 
więcej osób z wykształceniem wyższym zaliczonych 
zostało do kategorii dobrego samopoczucia (48% wo-
bec 32% osób z niższym wykształceniem), a znacznie 
mniej do kategorii złego samopoczucia (22% wo-
bec 40% osób z niższym wykształceniem).

Związek między zmiennymi 
społeczno-demograficznymi a zmiennymi 
zobiektyzowanej oceny stanu zdrowia
W odpowiedzi na pytanie, czy w ciągu 2 lat poprzedza-
jących badanie rozpoznano u ankietowanej osoby któ- 
rąś z wymienionych w kwestionariuszu chorób lub do-
legliwości, aż 52% respondentów wymieniło przynaj-
mniej jedną rozpoznaną u siebie chorobę lub dolegli-
wość, a liczba rozpoznanych chorób wahała się od jednej  
(26% respondentów) do 9 (0,3% — 1 osoba). W analizie za-
leżności zastosowano kategorie: osoby zgłaszające 1–2 cho- 
roby lub dolegliwości (12% respondentów) oraz 3 lub 

istotny statystycznie (p = 0,028). Podobnie statystycznie 
istotny (p = 0,034) był związek między postrzeganiem 
zmiany w ciągu ostatniego roku swego ogólnego stanu 
zdrowia a stażem pracy w badanym zakładzie pracy 
(V = 0,134; tab. 3). Mimo oczywistej dodatniej korelacji 
między wiekiem a stażem pracy warto te dwie zmienne 
społeczno-demograficzne analizować osobno, bowiem 
oddziałują z różną istotnością i siłą na niektóre zmienne 
stanu zdrowia (zob. tab. 4 i 6).

Stan samopoczucia
Samopoczucie — w swojej pozytywnej odmianie dobro-
stan (well-being) — jest, jak wiadomo, jednym ze skład-
ników definicji zdrowia przyjętej przez Światową Organi-
zację Zdrowia. W omawianym badaniu pojęcie to zope-
racjonalizowane zostało w postaci trzech pytań kwestio-
nariuszowych dotyczących tego, jak często w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy respondent/ka czuł/a się a) zadowolo- 
ny/a z regularnego wykonywania swoich codziennych za-
jęć, b) aktywny/a i pełen/na energii oraz c) pełen/na nadziei 
na przyszłość. Współczynnik rzetelności α-Cronbacha 
wyniósł dla tego zestawu pytań 0,838, co świadczy o wy-
sokim stopniu ich merytorycznej spójności. 

Zaproponowany w kwestionariuszu zestaw od-
powiedzi (taki sam we wszystkich trzech pytaniach) 
miał formę 4-punktowej skali porządkowej, w której 
poszczególnym pozycjom przypisano określone wagi 
punktowe: „zawsze lub bardzo często” (3 pkt), „dość 

Liczba rozpoznanych dolegliwości /  V = 0,204 V = 0,154 V = 0,209 V = 0,137 — 
/ Number of reported diseases and complaints p = 0,036 p = 0,047 p = 0,003 p = 0,023

Zespół bólowy kręgosłupa /  — V = 0,154 V = 0,195 V = 0,129 — 
/ Back pain syndrome  p = 0,009 p = 0,004 p = 0,027

Nadciśnienie tętnicze /  — V = 0,393 V = 0,162 V = 0,151 V = 0,239 
/ Arterial hypertension  p = 0,000 p = 0,006 p = 0,009 p = 0,000

Powtarzające się ostre infekcje górnych dróg oddechowych /  V = 0,135 — — — — 
/ Recurrent acute infections of upper respiratory airways p = 0,019

Zmienne zobiektywizowanej oceny stanu zdrowia
Variables of objectivized self-assessed health status

Tabela 4. Związki między liczbą dolegliwości oraz najczęściej wymienianymi chorobami i dolegliwościami rozpoznanymi w ciągu 2 lat 
przed realizacją ankiety (zmienne zobiektywizowanej oceny stanu zdrowia) a zmiennymi społeczno-demograficznymi (N = 160)
Table 4. Relationships between the number of health complaints and diseases most frequently reported within 2 years preceding  
the performance of this syrvey (variables of objectivized self-assessed health status) and socio-demographic variables (N = 160)

Zmienne społeczno-demograficzne
Socio-demographic variables

BMIwykształcenie
education 

staż w badanym 
zakładzie pracy

duration 
of employment 

in the investigated 
institution 

wiek
age 

płeć
gender

Skróty jak w tabeli 1 / Abbreviations as in Table 1.
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więcej dolegliwości (14%), albo — w niektórych wypad-
kach — podział dychotomiczny: są/nie ma dolegliwości. 
Rezultaty tej części analizy przedstawiono w tabeli 4.

Na liczbę wymienianych chorób lub dolegliwości 
(w tym również na sam fakt deklarowania przynajmniej 
jednej choroby lub dolegliwości) wpływały: płeć, wiek, 
staż pracy w badanym zakładzie pracy oraz wysokość 
wykształcenia. Płeć nie różnicowała faktu występo-
wania/niewystępowania dolegliwości, jednak istotnie 
wpływała na ich liczbę — 3 lub więcej dolegliwości wy-
mieniło 2,5-krotnie więcej kobiet (17%) niż mężczyzn 
(7%), a 1 dolegliwość — znacznie mniej kobiet (24%) 
wobec mężczyzn (34%). Istotność i siła związku między 
płcią a liczbą deklarowanych dolegliwości przedstawio-
na w tabeli 4. została obliczona dla zbiorowości osób 
wymieniających przynajmniej jedną dolegliwość.

Wiek wpływa przede wszystkim na sam fakt deklaro-
wania dolegliwości rozpoznanych w ciągu ostatnich 2 lat 
(im starsza grupa wieku, tym większa liczba osób wy-
mienia przynajmniej jedną dolegliwość), ale również na 
ich liczbę — wśród osób po 30. roku życia wzrasta licz-
ba deklaracji dotyczących pojedynczych dolegliwości, 
a liczba deklaracji zawierających 3 i więcej dolegliwości 
rośnie systematycznie wraz z wiekiem (tab. 5).

Obliczony na podstawie wszystkich danych przed-
stawionych w tabeli 5. zbiorczy wskaźnik V siły związ-
ku między wiekiem a zmianą stanu zdrowia wy-
niósł 0,154 i był istotny statystyczne (p = 0,047).

Staż pracy w badanym zakładzie pracy oraz poziom 
wykształcenia wpływają na fakt wystąpienia dolegliwo-
ści. Znacznie częściej wymieniają jedną lub więcej do-
legliwości osoby pracujące w badanym zakładzie pracy 
ponad 5 lat (63% wobec 38% osób pracujących w ba-
danym zakładzie pracy do 5 lat) oraz osoby z niższym 
wykształceniem (66% wobec 52% osób z wykształce-
niem wyższym). Respondenci najczęściej wymieniali: 

zespół bólowy kręgosłupa (18%), nadciśnienie tętnicze 
(13%), powtarzające się ostre infekcje dróg oddecho-
wych (9%) oraz migrenę i nawracające uporczywe bóle 
głowy (9%).

Zespół bólowy kręgosłupa był częściej wymienia-
ny przez osoby ponad 40-letnie (23% wobec 11% osób 
do 40. roku życia), przez osoby z ponad 16-letnim stażem 
pracy w badanym zakładzie (24% wobec 5% osób pracu-
jących do 5 lat) oraz osoby z niższym wykształceniem 
(24% wobec 14% osób z wykształceniem wyższym).

Nadciśnienie tętnicze, wskazane przez 13% re-
spondentów, wymieniały istotnie częściej osoby po- 
nad 50-letnie (25% wobec 6% osób w wieku do 50. lat), 
osoby o stosunkowo długim, ponad 15-letnim stażu 
pracy w badanym zakładzie pracy (19% wobec 8% osób 
pracujących krócej), osoby z niższym wykształceniem 
(20% wobec 9% osób z wykształceniem wyższym) oraz 
osoby z nadwagą (25% wobec 8% osób o prawidłowej 
wadze — według wskaźnika BMI).

Powtarzające się infekcje górnych dróg oddechowych 
(9% wskazań) deklarowały częściej kobiety — 11% wo-
bec 2% mężczyzn. Wskazywanie migreny, nawracają-
cych uporczywych bólów głowy (9% wskazań) nie było 
różnicowane przez zmienne społeczno-demograficzne.

Związek między zmiennymi 
społeczno-demograficznymi a dolegliwościami 
wiązanymi przez respondentów z pracą
Częstość odpowiedzi wskazujących na związek mię-
dzy pracą a dolegliwościami w istotnej mierze zależała 
od płci i stażu pracy w zakładzie. Niekorzystny wpływ 
pracy w badanym zakładzie pracy na zdrowie wyraź-
nie częściej deklarowały kobiety (81% wobec 52% męż-
czyzn) oraz osoby o nieco dłuższym, ponad 5-letnim 
stażu w badanym zakładzie pracy (77% wobec 57% osób 
o stażu do 5 lat).

Nie ma / None 22 (61%) 66 (44%) 28 (34%) 116 (43%)

1 5 (14%) 46 (30%) 26 (31%) 77 (29%)

2 7 (19%) 18 (12%) 12 (15%) 37 (14%)

3 i więcej / 3 and more 2 (6%) 21 (14%) 17 (20%) 40 (15%)

Ogółem / Total 36 (100%) 151 (100%) 83 (100%) 270 (100%)

Rozpoznane dolegliwości 
Diagnosed diseases

[n]

Tabela 5. Liczba rozpoznanych chorób i dolegliwości w ciągu ostatnich 2 lat w zależności od wieku respondentów
Table 5. Number of diagnosed diseases and health complaints within 2 previous years by the age of respondents

Wiek [w latach]
Age [in years] Ogółem

Total
≥ 5131–50≤ 30
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Na pytanie, czy praca w tym zakładzie wpływa 
niekorzystnie na ich zdrowie, respondenci w zdecydo-
wanej większości (222 osoby, co stanowi 73% badanej 
zbiorowości) odpowiedzieli twierdząco, wymieniając 
następnie przynajmniej jedną dolegliwość. W dalszej 
części analizy wszystkie odsetki odnoszą się do liczby 
osób, które stwierdziły niekorzystny wpływ pracy w ba-
danym zakładzie pracy na swoje zdrowie (N = 222).

Liczba dolegliwości rozpoznanych u responden- 
tów wahała się od 1 do 13. W analizie zależności przy-
jęto następujące kategorie: mała liczba dolegliwości 
(od 1 do 3) — 49% respondentów, średnia liczba do-
legliwości (od 4 do 6) — 34% respondentów i duża 
liczba dolegliwości (7 i więcej) — 17% respondentów.  

Siłę wpływu poszczególnych zmiennych społeczno-
demograficznych (mierzoną wskaźnikiem V Crame-
ra) na liczbę oraz częstości wybranych dysfunkcji 
zdrowotnych wiązanych przez respondentów z pracą 
w badanym zakładzie pracy oraz istotność statystycz-
ną tego wpływu podano w tabeli 6.

Na liczbę wymienianych dolegliwości wpływała tyl-
ko płeć respondentów — kobiety częściej wymieniały 
średnią i dużą liczbę dolegliwości (w sumie 53% kobiet 
wobec 36% mężczyzn).

Bóle kręgosłupa (59% respondentów) wymieniały 
częściej kobiety (63% wobec 45% mężczyzn) oraz osoby 
z niższym wykształceniem (69% wobec 53% osób z wy-
kształceniem wyższym).

Liczba wymienianych dolegliwości związanych z pracą  V = 0,145 — — — — 
w badanym zakładzie pracy / Number of reported health  p = 0,032 
complaints related to work in the investigated institution

Bóle kręgosłupa / Back pain V = 0,140 — — V = 0,162 — 
 p = 0,038   p = 0,018

Problemy ze wzrokiem / Vision problems — V = 0,145 V = 0,140 V = 0,131 — 
  p = 0,035 p = 0,042 p = 0,055

Nadmierny stres / Excessive stress  — — V = 0,169 — — 
   p = 0,049

Bóle mięśni ramion i karku / Pain of shoulders’ and neck muscles — V = 0,154 V = 0,155 — — 
  p = 0,026 p = 0,024

Bóle głowy / Headache  V = 0,156 — — — — 
 p = 0,021

Problemy ze snem / Problems with sleep V = 0,168 — — — V = 0,157 
 p = 0,013    p = 0,027

Bóle mięśni kończyn dolnych / Pain of muscles in lower limbs — — — V = 0,257 — 
    p = 0,000

Bóle stawów / Pain of joints  — V = 0,229 V = 0,217 V = 0,245 — 
  p = 0,012 p = 0,018 p = 0,000

Bóle mięśni kończyn górnych / Pain of arms muscles — V = 0,209 V = 0,213 V = 0,168 — 
  p = 0,027 p = 0,008 p = 0,014

Problemy skórne / Skin problems  — — — V = 0,219 — 
    p = 0,001

Zmienne zobiektywizowanej oceny stanu zdrowia
Variables of objectivized self-assessed health status

Tabela 6. Związki między liczbą i rodzajem dolegliwości wiążących się w opinii respondentów z pracą w badanym zakładzie pracy 
(zmienne zobiektywizowanej oceny stanu zdrowia) a zmiennymi społeczno-demograficznymi
Table 6. Relationships between the number and type of health complaints related, in the opinion of respondents, 
to work in the investigated institution (variables of objectivized self-assessed health status) and socio-demographic variables

Zmienne społeczno-demograficzne
Socio-demographic variables

BMIwykształcenie
education 

staż w badanym 
zakładzie pracy

duration 
of employment 

in the investigated 
institution 

wiek
age 

płeć
gender

Skróty jak w tabeli 1 / Abbreviations as in Table 1.
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Problemy ze wzrokiem (deklarowane przez 52% res- 
pondentów) częściej wymieniały osoby po 40. roku 
życia (58% wobec 34% osób do 40. roku życia), osoby 
pracujące w badanym zakładzie pracy dłużej — po-
nad 15 lat (59% wobec 45% osób pracujących do 15 lat) 
oraz osoby z niższym wykształceniem (61% wo- 
bec 47% osób z wykształceniem wyższym).

Nadmierny stres (wymieniany przez 46% respon-
dentów) wskazywany był rzadziej w grupach osób 
o krótszym stażu pracy w badanym zakładzie pracy, 
a częściej w grupie o najdłuższym stażu (31% osób pra-
cujących w badanym zakładzie do 5 lat, 40% w grupie 
pracujących 6–15 lat i 52% wśród osób pracujących 
w badanym zakładzie pracy 16 lat i więcej).

Bóle mięśni ramion i karku (wymieniane przez 34% 
respondentów) częściej wskazywały osoby starsze, powy-
żej 40. roku życia (40% wobec 25% osób do 40 lat) oraz 
osoby dłużej pracujące w badanym zakładzie pracy — 
ponad 15 lat (41% wobec 27% osób o krótszym stażu).

Związane z pracą w badanym zakładzie pracy bóle 
głowy wymieniło 28% respondentów. Częściej wskazy-
wały tę dolegliwość kobiety (31% wobec 14% mężczyzn).

Problemy ze snem wiązane subiektywnie z wyko-
nywaniem pracy zawodowej wskazało 17% responden-
tów. Występowanie tej dolegliwości różnicowane było 
przez płeć i wskaźnik BMI — częściej wymieniali ją 
mężczyźni (30% wobec 14% kobiet) oraz osoby z nad-
wagą (26% wobec 13% osób z wagą prawidłową).

Bóle mięśni kończyn dolnych (średnio 13% wska-
zań) wyraźnie częściej wymieniali respondenci z niż-
szym wykształceniem — 23% wobec 5% osób z wy-
kształceniem wyższym.

Występowanie bólów stawów (12% wskazań) różni-
cowane było przez wiek, staż pracy w badanym zakładzie 
pracy i wykształcenie. Zdecydowanie częściej wymieniały 
tę dolegliwość osoby po 50. roku życia — 23% wobec 11% 
osób w wieku 41–50 lat i 7% osób w wieku 31–40 lat (osoby 
w wieku do 30 lat nie wymieniały tej dolegliwości), oso-
by pracujące ponad 15 lat w badanym zakładzie pracy  
(19% wobec 6% osób pracujących 6–15 lat i 3% pracujących 
do 5 lat) oraz osoby z niższym wykształceniem (20% wo-
bec 5% osób z wykształceniem wyższym).

Wskazywanie na bóle mięśni kończyn górnych 
(12% respondentów) różnicowane było przez te same 
zmienne, co poprzednia dolegliwość. Częściej wymie-
niały je osoby starsze (15% respondentów po 40. roku 
życia wobec 5% osób młodszych), osoby dłużej zatrud-
nione w badanym zakładzie pracy (17% osób pracują-
cych ponad 15 lat wobec 4% pracujących krócej) oraz 
osoby z niższym wykształceniem (18% wobec 7% osób 

z wykształceniem wyższym). Problemy skórne wymie-
niło 9% respondentów. Częściej wskazywały je osoby 
z niższym wykształceniem (17% wobec 4% osób z wy-
kształceniem wyższym).

Badani wskazywali też jako związane z wykony-
waną przez nich pracą dolegliwości, których częstość 
nie była istotnie zależna od uwzględnionych w badaniu 
zmiennych społeczno-demograficznych, a więc od płci, 
wieku, stażu pracy, wykształcenia i BMI. Te wiązane 
z pracą dolegliwości występowały jednak stosunkowo 
często w badanej populacji, obniżając jakość życia pra-
cujących i prawdopodobnie zmniejszając ich zdolność 
do pracy. Były to takie dolegliwości, jak drażliwość, ner-
wowość (wymienione przez 39% respondentów), nad-
mierne zmęczenie (35% osób), niepokój, poczucie lęku 
(22%), bóle brzucha, żołądka (12%) i uczulenia (9%).

OMÓWIENIE

Wyniki przeprowadzanego badania wykazały, zgodnie 
z przyjętą hipotezą, że czynniki społeczno-demogra-
ficzne — takie jak płeć, wiek, staż pracy i wykształce-
nie — są silnymi determinantami zdrowia pracujących, 
w jego wymiarze tak subiektywnymi (samoocena), jak 
i zobiektywizowanymi (częstość i rodzaj rozpoznawa-
nych dolegliwości zdrowotnych).

Częstość złych ocen swojego stanu zdrowia przez 
pracujących była niższa niż obserwowano to w popu-
lacji generalnej. Odsetek osób oceniających w obecnym 
badaniu swój stan zdrowia jako raczej zły lub zły (7,3%) 
był dwukrotnie niższy niż odsetek osób negatywnie 
oceniających swój stan zdrowia (14,2%) w badaniach 
ogólnopolskich (16). Tak znaczna różnica może być 
spowodowana tym, że w badaniach ogólnopolskich 
uwzględniono także samoocenę zdrowia osób, które 
ukończyły 65 lat, co w istotnym stopniu zwiększało 
odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako „raczej 
złe” lub „złe” (16). Ponadto w badaniu populacji pra-
cujących w dużym zakładzie z oczywistych przyczyn 
nie uwzględniono osób bezrobotnych, a jak wykazały 
badania Kalety i wsp. (17) ryzyko niskiej samooceny 
zdrowia bezrobotnych mężczyzn jest 3-krotnie, a ko-
biet 1,5-krotnie większe niż u osób pracujących tej sa-
mej płci. 

Odsetek badanych osób oceniających swój stan zdro-
wia jako „mniej niż dobry” był niższy niż analogiczny 
odsetek pracowników w Danii, Finlandii i Szwecji (18). 
Badania skandynawskie przeprowadzono jednak na re-
prezentacyjnych próbach populacji pracujących w tych 
krajach, w których to próbach odsetek osób z wyższym 
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wykształceniem był niewątpliwie niższy niż w badanej 
populacji pracujących w dużej instytucji naukowo-ba-
dawczej.

Kobiety w badanym zakładzie pracy częściej niż 
mężczyźni skarżyły się na występowanie chorób i do-
legliwości, w tym na powtarzające się infekcje górnych 
dróg oddechowych, bóle kręgosłupa, bóle głowy, pogor-
szenie stanu zdrowia w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz 
dolegliwości, które wiązały z niekorzystnym wpływem 
na zdrowie warunków pracy. Pomimo tego kobiety nie 
różniły się od mężczyzn pod względem częstości dobrej 
samooceny ogólnego stanu zdrowia. Mężczyźni, w ba-
danej populacji, częściej niż kobiety skarżyli się na za-
burzenia snu, które wiązali z niekorzystnym wpływem 
pracy zawodowej.

Według danych z piśmiennictwa płeć jest znanym 
czynnikiem demograficznym wpływającym na zdrowie 
ludzi, oceniane na podstawie wielu wskaźników, takich 
jak m.in. oczekiwana długość życia, częstość niektórych 
dolegliwości zdrowotnych, zachorowalność, chorobo-
wość i umieralność (18–21). W wielu badaniach kobie-
ty oceniały nieco częściej niż mężczyźni stan swojego 
zdrowia jako „nie dość dobry” lub „zły” (19–22). Ana-
liza danych w dostępnych publikacjach wskazuje, że 
mężczyźni we wszystkich okresach życia mają wyższe 
niż kobiety skorygowane pod względem wieku wskaź-
niki umieralności, natomiast kobiety gorzej postrzegają 
swoje zdrowie niż mężczyźni, a także mają wyższą cho-
robowość (19,21,23). 

Nierówności w zdrowiu związane z płcią mogą 
wiązać się z różnicami w zakresie obciążenia obowiąz-
kami domowymi, roli w reprodukcji i wychowaniu 
dzieci, z psychospołecznymi różnicami w postrzega-
niu zdrowia (kobietom bardziej „wypada” skarżyć się 
na zdrowie), a także z różnicami w zakresie zachowań 
zdrowotnych (19). Zarówno kobiety pracujące fizycz-
nie, jak i umysłowo częściej niż mężczyźni postrze-
gały stan swojego zdrowia jako gorszy, stwierdzały 
występowanie u siebie ograniczającej przewlekłej 
choroby oraz gorzej oceniały swoje zdrowie psychicz-
ne (19). Obciążenia zadaniami rodzinnymi nie wpły-
wały na samoocenę stanu zdrowia mężczyzn, podczas 
gdy pracujące fizycznie kobiety z rodzin składających 
się z więcej niż 3 osób ponad 4-krotnie częściej niż 
mężczyźni postrzegały swoje zdrowie jako złe i po-
nad 2-krotnie częściej skarżyły się na występowanie 
objawów psychosomatycznych (24). 

Obciążenie kobiet zadaniami domowymi nieza-
leżnie od wielkości rodziny jest istotnie większe niż 
mężczyzn (25). Kobiety wykonujące pracę zarobkową 

mają zwykle lepsze zdrowie niż pracujące wyłącznie 
w domu (18). Środowisko pracy oraz uzyskiwanie 
własnych dochodów sprzyja bowiem lepszej samo-
ocenie, wzmacnia wiarę we własne siły oraz zwiększa 
potencjał wsparcia społecznego (24,25). Mężczyźni 
mają częściej tendencję do picia alkoholu, palenia ty-
toniu i niezdrowego odżywiania się, natomiast kobie-
ty częściej dostrzegają i rozpoznają związane z tym 
problemy zdrowotne. Zależne jednak od płci różnice 
w postrzeganiu zdrowiu zanikają, gdy porównywane 
kobiety i mężczyźni mają podobną pozycję zawodo-
wą, materialny standard życia lub znajdują się w po-
dobnych społecznych relacjach (23).

Im starsi byli respondenci w naszym badaniu, tym 
większa była częstość niskiej samooceny zdrowia. Nie 
jest to jednak związane wyłącznie z procesami biolo-
gicznego starzenia się, natomiast w dużym stopniu jest 
zależne od modyfikowalnych warunków życia i pracy. 
Badania przeprowadzone w 4 krajach skandynawskich 
wykazały, że po skorygowaniu pod względem wieku 
osoby bezrobotne istotnie częściej skarżyły się na nie-
dobry stan zdrowia niż osoby pracujące. Dotyczyło to 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn (18).

W obrębie populacji pracujących częstość niskiej sa-
mooceny zdrowia może istotnie zależeć od klasy spo-
łeczno-zawodowej oraz warunków pracy, w tym nara-
żenia na czynniki fizyczne i chemiczne oraz psychospo-
łeczne, takie jak posiadanie autonomii w organizacji 
pracy, wykonywanie zróżnicowanej pracy, obciążenie 
pracą lub społeczna izolacja w pracy (21,26). Właści-
ciele małych przedsiębiorstw (2–9 pracowników), pra-
cownicy nadzorujący prace innych oraz wykwalifiko-
wani robotnicy ponad 4-krotnie częściej oceniali swoje 
zdrowie jako „mniej niż dobre”, a niewykwalifikowa-
nie robotnicy ponad 7-krotnie częściej niż dyrektorzy 
lub wysoko wykwalifikowani eksperci (21). Pracownicy 
fizyczni 2-krotnie częściej niż menadżerowie i profesjo-
naliści postrzegali swoje zdrowie jako „mniej niż do-
bre” (26). 

Występowanie w środowisku pracy narażenia na 
czynniki fizyczne, chemiczne i psychospołeczne istot-
nie zwiększa częstość skarg pracujących na słaby stan 
zdrowia (21). Zarówno wyniki badań własnych, jak 
i powyższe dane z piśmiennictwa wskazują, że nega-
tywnie oceniane fizyczne i psychospołeczne warunki 
pracy zmniejszają częstość występowania dobrego sa-
mopoczucia związanego z pracą, zwiększają częstość 
pojawiania się dolegliwości zdrowotnych, które jednak 
w większości nie spełniają kryteriów do rozpoznania 
lub stwierdzenia choroby zawodowej. Wniosek ten 
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znajduje również uzasadnienie w wynikach badań epi-
demiologicznych wskazujących na zwiększoną w po-
pulacjach narażonych na czynniki zawodowe częstość 
tzw. chorób cywilizacyjnych o wieloczynnikowej etio-
logii, określanych jako choroby związane z pracą lub 
choroby parazawodowe (3)

Prozdrowotny styl życia ma bardzo duże znacze-
nie dla zachowania zdrowia, ale różnice w stylu życia 
(palenie tytoniu, picie alkoholu, aktywność fizycz-
na, dieta) oraz w materialnym poziomie życia tylko 
w pewnym stopniu tłumaczą większą częstość gor-
szego postrzegania swego zdrowia w niższych klasach 
społeczno-zawodowych. Według badań fińskich La-
aksonena i wsp. (26) czynniki zależne od stylu życia 
i materialnego poziomu życia odpowiadają u kobiet 
za 57%, a u mężczyzn za około 30% różnicy w po-
strzeganiu zdrowia między zamożnymi, wysoko kwa-
lifikowanymi pracującymi a pracownikami fizyczny-
mi. Pozostałe czynniki nie są zidentyfikowane, lecz 
mogą pochodzić ze środowiska pracy. Wśród czynni-
ków związanych ze stylem życia palenie tytoniu, nie-
zdrowa dieta i nieprawidłowa masa ciała w najwięk-
szym stopniu przyczyniały się do powstawania różnic 
w samoocenie stanu zdrowia w zależności od klasy 
społeczno-zawodowej (26). Niezależnie od osobistej 
przynależności do określonej klasy społeczno-eko-
nomicznej zwiększenie częstości gorszej samooceny 
zdrowia może być też związanie z zamieszkiwaniem 
w dzielnicach o gorszej infrastrukturze urbanistycz-
nej, z mniejszym dostępem do usług publicznych czy 
o większym odsetku bezrobocia (27).

Wykształcenie, w świetle uzyskanych w naszym 
badaniu wyników, jest jednym z istotnych wskaźni-
ków całej grupy determinant wpływających na zdro-
wie mierzone poziomem samooceny ogólnego stanu 
zdrowia, jakością samopoczucia w pracy, liczbą do-
legliwości zdrowotnych rozpoznanych w ciągu ostat-
nich 2 lat oraz częstością postrzegania niektórych 
dolegliwości zdrowotnych związanych z pracą zawo-
dową (bóle kręgosłupa, kończyn, stawów, problemy 
ze wzrokiem). Wyniki przeprowadzonego badania 
wskazujące na znaczącą rolę wykształcenia w kształ-
towaniu stanu zdrowia są zatem zgodne z wynikami 
badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Pol-
sce i innych krajach na dużych populacjach ludzi (28– 
–30). Według badań Lahelmy’ego i wsp. (15) różnice 
w poziomie zdrowia między populacjami należący-
mi do różnych klas społeczno-zawodowych w dużym 
stopniu można wyjaśnić różnicami w poziomie ich 
wykształcenia.

W badanej populacji pracujących wśród osób z nad-
wagą i otyłością odnotowano zwiększony, w porówna-
niu z osobami o prawidłowej masie ciała, odsetek osób 
gorzej oceniających stan swego zdrowia, a także odsetek 
osób z nadciśnieniem. Oznacza to, że już na poziomie 
zakładów pracy siedzący tryb pracy oraz inne niezdro-
we zachowania w zakresie odżywiania i rekreacyjnej ak-
tywności fizycznej w dostrzegalny sposób wpływają na 
zdrowie pracujących (31). Należy przypomnieć, że prze-
ciwdziałanie nadwadze i otyłości — znanym czynnikom 
ryzyka wielu chorób prowadzących do zmniejszenia lub 
utraty zdolności do pracy — jest jednym ze strategicz-
nych celów zdrowia publicznego Unii Europejskiej (32).

Wyniki przeprowadzonych badań oraz dane z pi-
śmiennictwa wskazują na znaczne zróżnicowanie stanu 
zdrowia oraz rodzaju i częstości dolegliwości zdrowot-
nych, w tym częstości dolegliwości wiązanych, najpraw-
dopodobniej słusznie, przez badanych z psychofizycz-
nymi warunkami pracy, od takich czynników demo-
graficznych, jak wiek, płeć, wykształcenie, staż pracy, 
a także względnej masy ciała ocenianej wskaźnikiem 
BMI. Czynniki te w interakcji z czynnikami zawodowy-
mi i pozazawodowymi wpływają zapewne na częstość 
i ciężkość występowania chorób związanych z pracą, 
a zatem mają istotny wpływ na stan zdrowia pracują-
cych i zachowanie przez nich zdolności do pracy. 

Polska według danych OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) jest kra-
jem, który charakteryzuje się największym odsetkiem 
osób w wieku produkcyjnym pobierającym renty z ty-
tułu niezdolności do pracy z powodów zdrowotnych 
oraz najmniejszym odsetkiem osób w wieku powy-
żej 55. roku życia nadal pracujących (33). Taki stan rze-
czy pociąga za sobą znaczne koszty, ponoszone przez 
polskich podatników, którzy pośrednio muszą zapew-
nić środki finansowe na utrzymanie osób niezdolnych 
do pracy oraz niepracujących osób w starszym wieku. 

Mimo to w polityce zdrowia publicznego oraz 
w prawnych obowiązkach pracodawców w Polsce nie 
uwzględnia się miejsca pracy jako środowiska, w któ-
rym należy podejmować działania promujące zdrowie 
(34). Ponadto w obowiązkowych działaniach profilak-
tycznych prowadzonych przez pracodawców z udzia-
łem służb medycyny pracy i BHP nie uwzględnia się 
profilaktyki niezawodowych chorób związanych z pra-
cą oraz działań sprzyjających, zgodnie z zaleceniami 
Komisji Europejskiej, osiągnięciu przez pracujących 
społecznego i zdrowotnego dobrostanu. Jednym z roz-
wiązań mogłoby być wprowadzenie prawnego obo-
wiązku prowadzenia przez wszystkich pracodawców 
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wszechstronnej i spójnej polityki w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa pracujących, która zobowiązywa-
łaby do uwzględniania w działalności prewencyjnej 
zagadnień technicznych, sposobów organizacji pracy, 
warunków pracy, odniesień socjalnych oraz wpływ 
czynników środowiska pracy. Możliwość taką przewi-
dziano (art. 6, p. 2g) w dyrektywie ramowej Rady Unii 
Europejskiej 89/391 w sprawie wprowadzenia środków 
w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowni-
ków w miejscu pracy (35). Wyniki omawianego badania 
wskazują na potrzebę uwzględnienia w takiej polityce 
zdrowotnej zakładu pracy charakterystyki społeczno-
demograficznej populacji pracujących.

PIŚMIENNICTWO

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 1. 
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pra-
cy. DzU z 1996 r. nr 69, poz. 332 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. 2. 
w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych 
zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 
rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz 
podmiotów właściwych w tych sprawach. DzU z 2002 r. 
nr 132, poz. 1115
Barański B.: Możliwości zapobiegania chorobom 3. 
zmniejszającym sprawność i zdolność do pracy. Lek. 
Med. Pr. 2008;5:7–10
Barański B.: Zintegrowane zarządzanie zdrowiem i bez-4. 
pieczeństwem w miejscu pracy. Cz. I. Prew. Rehabil. 
(ZUS) 2004;1:16–21
Barański B.: Zintegrowane zarządzanie zdrowiem 5. 
i bezpieczeństwem w miejscu pracy. Cz. II. Prew. Reha-
bil. 2004;2:4–11
Rezolucja Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerw-6. 
ca 2007 r. w sprawie nowej wspólnotowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa i higieny pracy (2007–2012). Off. J. Eur. 
Union 2007;(PL):C145/1–C145/4
Barański B.: Strategia Unii Europejskiej w zakresie zdro-7. 
wia i bezpieczeństwa pracujących na lata 2007–2012. Lek. 
Med. Pr. 2008;2:5–9
World Health Organization. The world health re-8. 
port 2002 — Reducing Risks. Promoting Healthy Life. 
WHO, Geneva 2002
Wysocki M.J., Miller M.: Paradygmat Lalonde’a, Świa-9. 
towa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne. 
Przegl. Epidemiol. 2003;57:505–512

Baranski B., Vaandrager L., Martimo K.-P., Baart P.: 10. 
Workplace Health in the Public Health Perspective: Po-
licy Requirements and Performance Indicators for Good 
Practice in Health, Environment, Safety and Social Ma-
nagement in Enterprises (GP HESSME). Health, Envi-
ronment, Safety in Enterprises Series No 6. WHO Regio-
nal Office for Europe, Copenhagen 2004
Kopias J.A., Wojda M., Krzychowicz G., Waliszewska I., 11. 
Skwarko M.: Opracowanie danych statystycznych doty-
czących zasobów i działalności służby medycyny pracy 
w Polsce za rok 2006 na podstawie rocznych sprawozdań 
MZ-35 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i rocz-
nych sprawozdań MZ-35A lekarzy przeprowadzających 
badania profilaktyczne pracujących. Sprawozdanie z te-
matu 1/85195/07/312/3861. Instytut Medycyny Pracy, 
Łódź 2008
Miilunpalo S., Vuori I., Oja P., Pasanen M., Urponen H.: 12. 
Self-rated health status as a health measure: The predic-
tive value of self-reported health status on the use of phy-
sician services and on mortality in the working — age 
population. J. Clin. Epidemiol 1997;5:517–529
Idler E.L., Benyamini Y.: Self-Rated Health and Mor-13. 
tality: A Review of Twenty-Seven Community Studies. 
J. Health Soc. Behav. 1997;38(March):21–37
Idler E., Leventhal H., McLaughlin J., Leventhal E.: 14. 
In sickness but not in health: self-ratings, identity, and 
mortality. J. Health Soc. Behav. 2004;45(3):336–356
Lahelma E., Martikainen P., Laaksonen M., Aitto-15. 
mäki A.: Pathways between socioeconomic deter-
minants of health. J. Epidemiol. Community He-
alth 2004;58:327–332
Zgierska A. [red.]: Dochody i warunki życia ludności 16. 
(raport z badania EU-SILC 2006). Główny Urząd Staty-
styczny, Warszawa 2008
Kaleta D., Makowiec-Dabrowska T., Jegier A.: Employ-17. 
ment Status and Self Rated Health. Int. J. Occup. Med. 
Environ. Health 2008;21(3):227–235
Roos E., Lahelma E., Saastamoinen P., Elstad J.-I.: The as-18. 
sociation of employment status and family status with 
health among women and men in four Nordic countries. 
Scand. J. Public Health 2005;33:250–260
Artazcoz L., Borrell C., Benach J.: Gender inequalities in he-19. 
alth among workers: the relation with family demands. 
J. Epidemiol. Community Health 2001;55:639–647
Szaflarski M.: Gender, self-reported health, and he-20. 
alth-related lifestyles in Poland. Health Care Women 
Int. 2001;22:207–227
Borrell C., Muntaner C., Benach J., Artazcoz L.: Social 21. 
class and self-reported health status among men and wo-
men: what is the role of work organization, household 



Uwarunkowania samooceny stanu zdrowiaNr 4 301

material standards and household labour? Soc. Sci. 
Med. 2004;58:1869–1887
Kaleta D., Makowiec-Dąbrowska T., Dziankowska-22. 
Zaborszczyk E., Jeger A.: Physical activity and sel-
f-perceived health status. Int. J. Occup. Med. Environ. 
Health 2006;19(1):61–69
Lahelma E., Martikainen P., Rahkonen O., Silvento-23. 
inen K.: Gender differences in illhealth in Finland:  
patterns, magnitude and change. Soc. Sci. 
Med. 1999;48:7–19
Artazcoz L., Artieda L., Borrell C., Cortès I., Benach J., 24. 
García V.: Combining job and family demands and be-
ing healthy. Eur. J. Public Health 2004;14:43–48
Artazcoz L., Borrell C., Benach J., Cortès I., Rohlfs I.: 25. 
Women, family demands and health: the importance 
of employment status and socio-economic position. 
Soc. Sci. Med. 2004;59:263–274
Laaksonen M., Roos E., Rahkonen O., Martikainen P., 26. 
Lahelma E.: Influence of material and behavioural fac-
tors on occupational class differences in health. J. Epi-
demiol. Community Health 2005;59:163–169
Stafford M., Martikainen P., Lahelma E., Marmot M.: 27. 
Neighbourhoods and self rated health: a comparison 
of public sector employees in London and Helsinki. 
J. Epidemiol. Community Health 2004;58:772–778
Silventoinen K., Lahelma E.: Health inequalities by edu-28. 
cation and age in four Nordic countries, 1986 and 1994. 
J. Epidemiol. Community Health 2002;56:253–258

Szaflarski M., Cubbins L.A.: Self-reported health in Poland 29. 
and the United States: a comparative analysis of demogra-
phic, family and socioeconomic influences. Health Inter-
discip. J. Soc. Study Health Illness Med. 2004;8(1):5–31
Kunst A., Bos V., Lahelma E., Bartley M., Lissau I., Re-30. 
gidor E.: Trends in socioeconomic inequalities in self-
assessed health in 10 European countries. Int. J. Epide-
miol. 2005;34:295–305
Brown W.J., Miller Y.D., Miller R.: Sitting time and 31. 
work patterns as indicators of overweight and obesi-
ty in Australian adults. Int. J. Obes. Relat. Metab. Di-
sord. 2003;27(11):1340–1346
Komisja Europejska. Promowanie zdrowego żywie-32. 
nia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapo-
biegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym. 
KOM [2005] 637 [wersja ostateczna]. Zielona Księga. 
Komisja, Bruksela 2005. Adres: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/pl/com/2005/com2005_0637pl01.pdf
Organization for Economic Co-operation and Develop-33. 
ment. Economic Surveys: Poland. OECD Publishing 2004 
(ISBN 9264016082)
Puchalski K., Korzeniowska E.: Promocja zdro-34. 
wia w politykach zdrowia publicznego w Polsce. 
Med. Pr. 2008;59(1):55–64
Dyrektywa Rady EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w spra-35. 
wie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/ 
/EWG). OJ EC Nr L 183, str. 1–8, 1989/06/29


