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W polskim piśmiennictwie coraz częściej ukazują się donie-
sienia o warunkach pracy oraz ryzyku zawodowym związa-
nym z wykonywaniem pracy. Najczęściej są one opracowane
przez jednostki nadzoru nad warunkami pracy lub placówki
naukowo-badawcze. Brak jest doniesień o znajomości wa-
runków pracy i ewentualnych związanych z nimi zagrożeń,
jakie niosą pracownikom.

Zgodnie z artykułem 226 Kodeksu pracy pracodawca
zobowiązany jest do informowania pracowników o wa-
runkach pracy i związanym z nim ryzyku zawodowym
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Wy-
chodząc z tego artykułu Kodeksu pracy wszyscy pra-
cujący powinni znać warunki pracy i związane z nimi zag-
rożenia zdrowia.

CEL PRACY

Celem doniesienia jest wykazanie znajomości warunków
pracy i związanych z nimi zagrożeń zdrowia przez pracow-
ników zatrudnionych w różnych sektorach i działach gospo-
darki narodowej oraz pełniących różne funkcje.

MATERIA£ I METODY

Analizie poddano ankiety uzyskane od 787 pracowników
w tym 526 kobiet i 261 mężczyzn reprezentujących zawody fi-
zyczne i umysłowe w branżach przemysłowych i usługowych.

Ankiety opracowano w Instytucie Pracy i Spraw Socjal-
nych dla potrzeb badania pt. „Rozkłady czasu pracy jako
czynnik bezpieczeństwa i zdrowia pracowników”. Prace pod
kierunkiem prof. dr hab. Heleny Strzemińskiej wykonano
w latach 1999–2000 w ramach projektu badawczego SPR-1
pt. „Bezpieczeństwo I ochrona zdrowia człowieka w środo-
wisku pracy” przez zespół: H. Ćwirko, M. Jasińska, L. Ma-
chol–Zajda, H. Strzemińska.

Wśród osób ankietowanych byli pracownicy zatrudnieni
w: przemyśle, handlu, bankach, transporcie, łączności, ubez-
pieczeniach, obsłudze nieruchomości i firm, administracji
publicznej oraz w sferze budżetowej i komunalnej (ryc. 1).

Strukturę wieku badanych osób ilustruje ryc. 2, a według
sektorów ryc. 3. 

Wyniki analizy uzyskanych odpowiedzi od osób ankieto-
wanych wskazują, że warunki ich pracy stanowią istotny
problem. Ok. 80% ankietowanych twierdzi, że ich praca jest
bezpieczna, satysfakcjonująca i urozmaicona. Równocześnie
ok. 70% oceniło, że wykonuje pracę złożoną męczącą i stre-
sującą, a 60% ocenia ją jako trudną (tab. I).

Ponad 45,0% ogółu ankietowanych potwierdza występo-
wanie na stanowiskach pracy zagrożeń zdrowia i życia; blis-
ko 42,0% uważa ,że zagrożenia takie nie występują, a tylko
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niespełna 13,0% nie umie odpowiedzieć na to pytanie.
Znacznie częściej na występowanie zagrożeń zwracają u-
wagę mężczyźni (58,5% ogółu badanych mężczyzn) niż ko-
biety (39,4% ogółu badanych kobiet), co przedstawiono w ta-
beli II. Z wiekiem odsetek osób oceniających niekorzystnie
warunki pracy wzrasta z 37,7% w wieku 15-24 lata do 64,7%
w wieku 55 i więcej lat.

Zastrzeżenia do warunków pracy najczęściej zgłaszają
pracujący w przedsiębiorstwach sektora prywatnego zagra-
nicznego. Blisko 53% ogółu zatrudnionych w tych przed-
siębiorstwach twierdzi, że na ich stanowiskach występują
zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz uciążli-
wości powodujące dyskomfort. Najrzadziej opinię taką pre-
zentują pracownicy sektora publicznego (tab. III).

Ocenę zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
w zależności od rodzaju branży zatrudnienia ankietowanych
ilustruje ryc. nr 4.

Wynika z niego, że pracownicy transportu i łączności
oraz sfery budżetowej i komunalnej najczęściej dostrzegają
zagrożenia zdrowia. Najlepsze rozeznanie zagrożeń na sta-
nowiskach pracy mają majstrowie i brygadziści – 80,0%
z nich potwierdza występowanie zagrożeń zdrowotnych,

Ryc. 3. Pracujący wg badanych sektorów.
Fig. 3. Proportion of workers by sectors.

Tabela I. Podstawowe cechy charakteryzujące pracę respondentów (struk-
tura procentowa)
Table I. Basic features of respondents' jobs

Ryc. 4. Zagrożenia zdrowotne występujące w zależności od rodzaju
branży.
Fig. 4. Health hazards by some sections of the European Classification of
Activities.

Ryc. 5. Zagrożenia zdrowotne występujące w zależności od charakteru
pracy.
Fig. 5. Health hazards by job titles.

Ryc. 1. Struktura zatrudnienia pracowników wg branży.
Fig. 1. The employment structure by branches of the national economy.

Ryc. 2. Struktura respondentów według wieku (w %).
Fig. 2. The age structure of respondents (%).

Praca 
Jobs % Praca

Jobs %

Zespołowa
Gruop 60,1 indywidualna

Individual 39,9

Prosta
Simple 26,7 złożona

Complex 73,3

Urozmaicona
Varying 78,9 monotonna

Monotonous 21,1

Bezpieczna
Safe 81,5 niebezpieczna

Dangerous 18,5

Satysfakcjonująca
Satisfactory 80,6 przykra

Annoying 19,4

Łatwa
Easy 41,7 trudna

Difficult 58,3

Spokojna
Quiet 29,1 stresująca

Stressful 70,9

Niemęcząca
Non-strenuous 28,5 męcząca

Strenuous 71,5
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Tabela II. Występowanie na stanowisku pracy zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników w ocenie
respondentów  (udział procentowy)
Table II. The presence of health- and life-threatening hazards by employment sectors (%)

Tabela III. Występowanie na stanowiskach pracy respondentów zagrożeń dla życia i zdrowia według  sektorów własności zatrudnienia (w %)
Table III. Thre presence of health- and life-threatening hazards by employment sectors (%)

Tabela IV. Struktura zagrożeń występujących na stanowiskach pracy z uwzględnieniem płci
Table IV. The structure of hazards present at workposts by sex (%)

Wyszczególnienie
Identification

Kobiety
Females

Mężczyźni
Males

Ogółem
Total

Zagrożenia występują
Hazards occur

57,5
39,3

42,5
58,5

100,0
45,7

Zagrożenia nie występują
Hazards do not occur

74,9
46,8

25,1
31,5

100,0
41,5

Nie wiem
Don’t know

73,7
13,9

26,3
10,0

100,0
12,8

Ogółem
Total

66,8
100,0

32,2
100,0

100,0
100,0

Wyszczególnienie
Identification

Sektor publiczny
Public sector

Sektor prywatny 
– kapitał polski
Private sector
Polish capital

Sektor  prywatny 
– kapitał zagraniczny

Private sector
Foreign capital

Ogółem
Total

Zagrożenia występują
Hazards occur

40,4
42,9

32,0
44,1

27,6
52,9

100,0
45,7

Zagrożenia nie występują
Hazards do not occur

45,6
44,4

33,7
42,5

20,7
36,4

100,0
41,5

Nie wiem
Don’t know

43,9
12,7

35,7
13,4

20,4
10,7

20,4
12,8

Ogółem
Total

43,0
100,0

33,2
100,0

23,8
100,0

100,0
100,0

Wyszczególnienie
Identification

Kobiety
Females

Mężczyźni
Males

Ogółem
Total

Czynniki chemiczne
Chemical factors 14,5 26,1 19,5

Czynniki biologiczne
Biological factors 7,5 6,2 6,9

Zapylenie powietrza
Dustiness 11,0 23,0 16,2

Materialne środowisko pracy
Physical work environment 51,8 50,9 51,7

Maszyny, narzędzia i urządzenia
Machines, tools, devices 15,8 18,0 16,7

Przestrzeń pracy, pozycja pracy, dźwiganie
Work space, position at work, carrying loads 23,7 21,1 22,6

Wymiar i organizacja czasu pracy
Work duration and organization 14,5 14,3 14,4

Obciążenie wzroku, słuchu, pamięci, koncentracji, uwagi
Vision, hearing and memory load, concentration, attention 43,0 29,2 37,3

Kontakty międzyludzkie wewnątrz zakładu
Intramural interpersonal contacts 25,9 18,0 22,6

Kontakty z osobami spoza zakładu
Contact with extramural persons 38,2 15,4 28,7

Inne zagrożenia 
Other hazards 6,6 9,9 7,9
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wśród pracowników umysłowych odsetek ten waha się od
38,0% do 41,0%. Niepokój budzi fakt, że 22,7% ogółu sprze-
dawców nie wie czy w ich pracy występują zagrożenia a tyl-
ko 25,0% z nich zgłasza ich występowanie (ryc. 5.)

Jako główne czynniki zagrożeń zdrowotnych występujące
na ich stanowiskach pracy ankietowani wymieniali (tab. IV):

■ czynniki środowiska materialnego (hałas, oświetlenie,
mikroklimat) – 51,7% ogółu ankietowanych, 

■ czynniki chemiczne – 19,5% ogółu ankietowanych,
■ zapylenie – 16,2%  ogółu ankietowanych,
■ czynniki biologiczne 6,9%.
Mężczyźni częściej niż kobiety zgłaszają występowanie

w środowisku pracy zapylenia i czynników chemicznych. Ko-
biety zaś częściej zgłaszają uciążliwości związane z obciąże-
niem wzroku, słuchu, koncentracji uwagi i pamięci oraz stre-
sy wynikające z kontaktów międzyludzkich.

Coraz częściej zwracana jest uwaga także na niedosta-
teczną przestrzeń i niewłaściwą pozycję w pracy – wykazało
to w ankietach 22,6% osób, w tym częściej kobiety (23,7%).

Interesujący jest fakt, że coraz częściej jako uciążliwości
zgłaszane są, zwłaszcza przez pracowników sektora usług,
obciążenia narządu wzroku i koncentracji uwagi (18,5%
ogółu ankietowanych), w tym 72,2% zatrudnionych w trans-
porcie i łączności oraz 59,6% w obsłudze nieruchomości.
Napięcia wynikające z kontaktów międzyludzkich podało
16,6% ogółu ankietowanych oraz niedogodności z wymiaru
czasu i organizacji pracy 14,5% ogółu ankietowanych.

Wyszczególnienie
Hazards

Sektor publiczny
Public sector

Sektor prywatny –
kapitał polski
Private sector
Polish capital

Sektor prywatny –
kapitał zagraniczny

Private sector
Foreign capital

Ogółem
Total

Czynniki chemiczneChemical factors 10,9 25,0 25,7 19,5

Czynniki biologiczne
Biological factors 5,1 3,1 14,3 6,9

Zapylenie powietrza
Dustiness 11,5 13,3 26,7 16,2

Materialne środowisko pracy
Physical work environment 45,5 56,3 55,2 51,7

Maszyny, narzędzia i urządzenia
Machines, tools, devices 14,7 21,1 13,3 16,7

Przestrzeń pracy, pozycja pracy, dźwiganie
Work space, position at work, carrying loads 25,6 16,4 25,7 22,6

Wymiar i organizacja czasu pracy
Work duration and organization 13,5 21,9 5,7 14,4

Obciążenie wzroku, słuchu, pamięci, koncentracji, uwagi
Vision, hearing and memory load, concentration, attention 39,7 43,8 24,8 37,3

Kontakty międzyludzkie wewnątrz zakładu
Intramural interpersonal contacts 30,8 18,8 13,3 22,6

Kontakty z osobami spoza zakładu
Contacts with extramural persons 37,8 25,6 17,1 28,7

Inne zagrożenia 
Other hazards 10,9 6,9 4,8 7,9

Tabela V. Ocena i struktura zagrożeń występujących na stanowiskach pracy według sektora zatrudnienia 
Table V. Assessment and structure of occupational hazrds by employment sectors

Ryc. 6. Zagrożenia w środowisku pracy w zależności od rodzaju branży.
Fig. 6. Occupational hazards by some sections of the European Classifica-
tion of Activities.
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Ryc. 7. Zagrożenia w środowisku pracy w zależności od charakteru pracy.
Fig. 7. Hazards in the work environment by job titles.

Najczęściej  te uciążliwości wskazywali pracownicy pol-
skiego sektora prywatnego – co piąty (21,5%), następnie pra-
cownicy sektora publicznego 18,3%. Najrzadziej pracownicy
prywatnego sektora zagranicznego (5,7%), co przedstawio-
no w tabeli V.

Ocenę i strukturę zagrożeń w zależności od rodzaju
branży zatrudnionych oraz charakteru pracy ilustrują wykre-
sy ryc. 6 i 7.

Zwraca uwagę fakt, że najlepsze rozeznanie zagrożeń
występujących  w środowisku pracy w zakładach produkcyj-
nych mają majstrowie, brygadziści oraz pracownicy sektora
usług, zwłaszcza sektora prywatnego zagranicznego. Może
to wynikać między innymi z wysokich wymagań pracy i obo-
wiązku znajomości warunków pracy wymaganych przez pra-
codawcę.

OMÓWIENIE I WNIOSKI

Analiza uzyskanych odpowiedzi od prawie 800 pracow-
ników potwierdza fakt, że ogromny postęp techniczny i tech-
nologiczny nie rozwiązał problemów bezpieczeństwa w och-
ronie zdrowia w środowisku pracy, a często skomplikował
stare i stworzył nowe. 

Środowisko pracy wywiera istotny wpływ na stan zdrowia
pracowników. Zmniejszyło się znacznie obciążenie dyna-
miczne, związane z wysiłkiem fizycznym. Pojawiła się jednak
monotonia pracy, a z nią obciążenie statyczne.

Problemem stała się niedostateczna powierzchnia pracy,
np. zagęszczenie stanowisk komputerowych w jednostkach
usług bankowych i finansowych oraz doradczo- -szkolenio-
wych.

Nadal istotne zagrożenia stwarzają hałas i wibracja, czyn-
niki chemiczne i biologiczne. 

Tym wszystkim zagrożeniom i uciążliwościom towarzy-
szy rywalizacja o pracę i pozycję zawodową oraz związane
z tym konflikty i zawirowania w stosunkach międzyludzkich,
zwiększając ryzyko stresu.

Sprawia to, że wszystkie organy odpowiedzialne za wa-
runki pracy w tym wyspecjalizowane służby nadzoru, tj.
Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy
oraz służby medycyny pracy powinny skoordynować swoje
działania, aby móc skuteczniej chronić i umacniać stan zdro-
wia pracujących.

Nieznajomość warunków pracy przez prawie 13,0% an-
kietowanych wymaga w ramach nadzoru i kontroli zwróce-
nia uwagi na wiedzę pracowników w zakresie zagrożeń
występujących w pracy.
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