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Ocena ryzyka zawodowego wynikajàcego
z psychospo∏ecznych zagro˝eƒ na stanowisku aktora
wykonana zosta∏a metodà wskaênikowà RISK
SCORE, w której poziom ryzyka szacuje si´
w oparciu o trzy elementy, tj. ekspozycj´ na
zagro˝enie (E), prawdopodobieƒstwo wystàpienia
zdarzenia (P) oraz mo˝liwe skutki zdarzenia (S),
wed∏ug zasad przedstawionych w Ramce nr 1.
èród∏a stresu w pracy aktora zosta∏y
przeanalizowane na podstawie pracy Anny Hys
i Agnieszki Nieznaƒskiej1 oraz obiektywnej oceny
cech pracy dokonanej w oparciu o Kwestionariusz
do oceny cech pracy2. Skutki zagro˝eƒ oceniane by∏y
z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwoÊci dzia∏ania stresu na
organizm cz∏owieka, tj. kumulowania si´ obcià˝enia
oraz zró˝nicowania ludzi pod wzgl´dem ujawnianych
reakcji na stres.

Psychospo∏eczna charakterystyka
stanowiska pracy

Aktor jest zawodem artystycznym. Osoba uprawiajàca ten zawód
kreuje postaci sceniczne oraz wspó∏tworzy fragmenty komunikacji
pozwalajàcej przedstawiç widzowi wirtualnà rzeczywistoÊç teatru lub
filmu i zrozumieç przekazywane treÊci. Aktor ma ciàg∏y kontakt z in-
nymi ludêmi: ekipà i widzami, co wià˝e si´ z jednej strony, ze swo-
istym uzale˝nieniem od wspó∏pracowników (kreacja roli musi byç
uzgodniona z re˝yserem i wspó∏graç z innymi postaciami), a z dru-
giej – z permanentnà ocenà ze strony re˝ysera, krytyków, publiczno-
Êci. Osoba wykonujàca zawód aktora powinna odznaczaç si´ wybit-
nymi zdolnoÊciami komunikacyjnymi, umiej´tnoÊcià przykuwania

uwagi widzów, doskona∏ymi umiej´tnoÊciami wyra˝ania dowolnych
stanów emocjonalnych niezale˝nie od sytuacji osobistej, wysokim po-
tencja∏em w zakresie twórczego myÊlenia, wybitnà zdolnoÊcià kon-
centracji uwagi i sprawnoÊcià pami´ci. Takie wymagania zawodu
w po∏àczeniu z organizacjà pracy powodujà, ˝e aktorstwo uznawane
jest za bardzo stresujàcà profesj´.

Organizacja pracy, szczególnie w odniesieniu do aktorów filmo-
wych, przynosi kolejne stresory. Aktor nie ma bowiem gwarancji
sta∏oÊci pracy, a zdobycie roli wià˝e si´ z konkursami (castingami)
i oznacza bardzo du˝a konkurencj´. Z tego powodu aktorzy pracu-
jà cz´sto nad kilkoma projektami równoczeÊnie, grajàc ró˝ne role
i przygotowujàc si´ do kolejnych castingów. Co wi´cej, jeÊli ju˝ ak-
tor otrzyma rol´, pracuje pod presjà czasu, tzn. wtedy gdy musi,
a nie kiedy chce, co niejednokrotnie stoi w sprzecznoÊci z natural-
nym dla danej osoby rytmem funkcjonowania oko∏odobowego oraz
koliduje z innymi zobowiàzaniami w ˝yciu prywatnym i zawodo-
wym.

Aktor powinien odznaczaç si´ ró˝nymi umiej´tnoÊciami dodatko-
wymi, które podnoszà jego konkurencyjnoÊç, jak np. znajomoÊç j´zy-
ków obcych, jazda konna itp. Oprócz tego musi posiadaç wysokie
zdolnoÊci interpersonalne, dobrà wymow´ i ponadprzeci´tnà odpor-
noÊç na stres i zm´czenie, w tym wysokà tolerancj´ na trudne warun-
ki fizyczne. Od osób pracujàcych w tym zawodzie wymaga si´ tak˝e
wysokich umiej´tnoÊci w zakresie asertywnoÊci, zdolnoÊci przekony-
wania, spostrzegawczoÊci, umiej´tnoÊci szybkiej adaptacji do nowych
sytuacji. Do podstawowych wymagaƒ w zawodzie aktora zalicza si´
tak˝e: samokontrol´, samodzielnoÊç i jednoczeÊnie zdolnoÊç dosto-
sowania si´ do wytyczonych scenariuszem ram oraz dok∏adnoÊç i po-
dzielnoÊç uwagi ze wzgl´du na ciàg∏à koniecznoÊç realizacji kilku
czynnoÊci równoczeÊnie.

Psychospo∏eczne czynniki szkodliwe i ucià˝liwe na stanowisku
– wymagana sta∏a, pe∏na sprawnoÊç psychofizyczna – wymagany

dobry wzrok i s∏uch, pami´ç, zdolnoÊç koncentracji i podzielnoÊç
uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa,

– praca o ró˝nych porach dnia i nocy,
– wymuszony i cz´sto nierównomierny rytm pracy (uzale˝nienie

od decyzji re˝ysera, np. co do liczby tzw. dubli, czyli powtarzania tej
samej sceny),

– praca pod presjà,
– praca w ró˝nych, cz´sto ucià˝liwych, warunkach (zbyt ciep∏o lub

zbyt ch∏odno, ekspozycja na fetor, ha∏as, klimatyzacj´, sztuczne
oÊwietlenie itp.),

– sta∏a koniecznoÊç wspó∏pracy z innymi ludêmi,
– koniecznoÊç ciàg∏ego uczenia si´,
– koniecznoÊç d∏ugiego udawania kogoÊ, kim si´ nie jest,
– znikomy wp∏yw na plan pracy,
– ciàg∏y monitoring jakoÊci pracy (sta∏a ekspozycja na ocen´),
– przemoc psychiczna w miejscu pracy (np. konflikty w ekipie).

Zagro˝enia psychospo∏eczne 
na stanowisku aktora

ocena ryzyka zawodowego
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Karta informacji o zagro˝eniach psychospo∏ecznych na stanowisku aktora

Czynniki zagra˝ajàce èród∏o zagro˝enia
(sytuacje zagra˝ajàce) Mo˝liwe skutki zagro˝eƒ Ârodki ochrony 

przed zagro˝eniami

1. Przecià˝enie iloÊciowe
pracà

– zbyt du˝o pracy do wykonania
(okresowo)

– nierównomierne tempo pracy
(uzale˝nienie od otrzymanych
propozycji i harmonogramu zdj´ç)

W zale˝noÊci od ekspozycji
i zasobów jednostki (odporno-
Êci i umiej´tnoÊci radzenia so-
bie, a tak˝e zdolnoÊci regene-
racyjnych) wystàpiç mogà:
a) zaburzenia somatyczne:
– bezsennoÊç
– migreny
– obni˝enie odpornoÊci orga-

nizmu (os∏abienie, zwi´kszo-
na podatnoÊç na infekcje)

– zaburzenia metabolizmu
i choroby uk∏adu trawienne-
go

– zaburzenia gospodarki hor-
monalnej

– choroby naczyniowe:
– nadciÊnienie t´tnicze
– choroba wieƒcowa
– zawa∏ serca
– udar mózgu

– przecià˝enie uk∏adu mi´-
Êniowo-szkieletowego

– zwi´kszona podatnoÊç na
choroby nowotworowe
(np. przez wzmo˝one pale-
nie tytoniu)

b) zaburzenia natury psychicz-
nej:

– deficyty poznawcze, w tym
obni˝enie koncentracji uwa-
gi i k∏opoty z pami´cià

– podniesienie poziomu agre-
sji, dra˝liwoÊç

– nerwice (zaburzenia od˝y-
wiania, obsesje,

– kompulsje, fobie)
– depresje,
– alkoholizm,
– narkomania (w tym lekoma-

nia)
– wypalenie zawodowe (wy-

czerpanie emocjonalne, de-
personalizacja, utrata satys-
fakcji z pracy)

– staranna selekcja w procesie castingu,
uwzgl´dniajàca tak˝e indywidualne obcià-
˝enie aktora z tytu∏u innych zobowiàzaƒ

– przestrzeganie norm czasu pracy,
tzn. uwzgl´dnianie faktu, ̋ e potrzebny jest
czas na regeneracj´ psychofizycznà

– konsultacje lekarskie w celu ustalenia czy
dany aktor mo˝e graç okreÊlonà rol´

2. Przecià˝enie jakoÊciowe
pracà

– koniecznoÊç przekonywujàcego
udawania kogoÊ innego

– koniecznoÊç sta∏ego uczenia si´
– koniecznoÊç zachowania sta∏ej

czujnoÊci (tak˝e podczas pracy
w nocy – zaburzony cykl chrono-
biologiczny)

– koniecznoÊç t∏umienia w∏asnych
potrzeb i reakcji (pokonywanie
sennoÊci, t∏umienie w∏asnych
emocji na rzecz emocji postaci,
szczególnie przy odgrywaniu trud-
nych scen, np. gwa∏tu)

– w zale˝noÊci od roli tak˝e ekspo-
zycja na niebezpieczeƒstwo i od-
powiedzialnoÊç za innych ludzi

– przestrzeganie norm czasu pracy (przerw
w pracy, zarówno w czasie dnia zdj´ciowe-
go, jak i przerw mi´dzy kr´ceniem trud-
nych scen oraz urlopów mi´dzy rolami)

– konsultacje lekarskie i psychologiczne
– dbanie o pozafinansowe systemy motywa-

cyjne
– szkolenia merytoryczne odpowiadajàce

potrzebie doskonalenia kwalifikacji zawo-
dowych, w tym tak˝e powtarzane szkole-
nia z umiej´tnoÊci mi´kkich oraz z zapo-
biegania wypaleniu zawodowemu

3. Przecià˝enie roli – koniecznoÊç wspó∏pracy z wielo-
ma osobami

– konflikt praca-dom, b´dàcy skut-
kiem nierównomiernej pracy,
dzia∏alnoÊci paparazzi etc.

– szkolenia z umiej´tnoÊci spo∏ecznych
(g∏ównie asertywnoÊci) oraz technik ra-
dzenia sobie ze stresem – okresowo po-
wtarzane

4. Fizyczne warunki pracy – sztuczne oÊwietlenie oraz – w za-
le˝noÊci od roli – ha∏as, fetor,
brud, ch∏ód lub goràco, wilgoç itd.

– planowanie zdj´ç w sposób pozwalajàcy
zminimalizowaç stresory fizyczne (np. od-
powiednie rekwizyty, przerwy w pracy
w trudnych warunkach fizycznych, posi∏ki
regeneracyjne, ciep∏e i zimne napoje etc)

– mo˝liwoÊç oddalenia si´ w czasie przerwy
do miejsc pozwalajàcych odpoczàç od pla-
nu (np. wyg∏uszona garderoba)

– opieka lekarska

5. Ograniczony zakres
kontroli nad pracà

– brak mo˝liwoÊci kontroli kiedy
i jakie wykonaç zadanie (zadania
wynikajà ze scenariusza, planu
i harmonogramu zdj´ciowego)

– brak wp∏ywu na fizyczne warunki
pracy

– niewielki wp∏yw na podejmowane
decyzje determinujàce organiza-
cj´ i wyniki pracy (np. obsada)

– w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dnianie opinii
poszczególnych aktorów przy ustalaniu
sk∏adu zespo∏u pracujàcego przy projekcie

– zapewnienie choçby minimalnego wp∏ywu
aktora na fizyczne warunki pracy i kolej-
noÊç kr´cenia poszczególnych scen

6. Niski poziom wsparcia
spo∏ecznego

– kreowanie postaci jest zadaniem
indywidualistycznym i choç musi
byç uzgodnione z re˝yserem za-
zwyczaj konsultacja ta jest raczej
ocenà ni˝ wsparciem dla aktora

– ciàg∏a ekspozycja na ocen´

– zapewnienie konstruktywizmu uwag re˝y-
sera, nawet jeÊli sà krytyczne

– szkolenie aktorów w dziedzinie asertyw-
noÊci (szczególnie umiej´tnoÊç przyjmo-
wania krytyki i pochwa∏)
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Oszacowanie wielkoÊci ryzyka wynikajàcego z zagro˝eƒ psychospo∏ecznych na stanowisku aktora

Mo˝liwe skutki Ekspozycja
na czynniki zagra˝ajàce

Prawdopodobieƒstwo
zdarzenia

Ryzyko
poczàtkowe

RYZYKO KO¡COWE
(po zastosowaniu 
Êrodków ochrony)

Zagro˝enie
/rodzaj ryzyka

Powa˝na
katastrofa

(wiele ofiar
Êmiertelnych)

S=15

Cz´sta
(codzienna)

E=6

Ma∏o
prawodopodobne 

mo˝liwe 
P=1

Bardzo du˝e
Rp=90

S=15 E=6 P= 0,5
R=45
Ma∏e

Potrzebna poprawa 
(sta∏a kontrola warunków
pracy, ciàg∏e stosowanie

Êrodków zapobiegawczych

Skrajne przecià˝enie
(Êmierç na skutek
przecià˝enia pracà)

Du˝e
(ci´˝kie

uszkodzenie cia∏a)
S=7

Cz´sta
(codzienna)

E=6

Praktycznie
mo˝liwe

P=3

Istotne
Rp = 126

S=7 E=6  P=1
R=42
Ma∏e

Potrzebna okresowa 
kontrola warunków pracy

Chroniczne
przecià˝enie (powa˝na
choroba somatyczna
lub psychiczna)

Ârednie
(absencja)

S=3

Cz´sta
E=10

Ca∏kiem
mo˝liwe 

P=6

Istotne
Rp=180

S=3 E=6 P=3 
R=54
Ma∏e

Potrzebna okresowa 
kontrola warunków pracy 

Przecià˝enie
okresowe (l˝ejsze
dolegliwoÊci somatyczne
lub zaburzenia stanu
psychicznego)

Warunki pracy

Ryzyko zawodowe jest zawsze ÊciÊle zwià-
zane z konkretnym Êrodowiskiem pracy. Ta-
kie samo stanowisko, ale w ró˝nych warun-
kach pracy, mo˝e si´ ró˝niç poziomem ryzy-
ka. Dla przyk∏adu inne b´dà warunki pracy
aktora teatralnego a inne takiego, który gra
w filmie fabularnym, jeszcze inne przy pra-
cy w serialu telewizyjnym. Co wi´cej, w przy-
padku aktorów szereg stresorów wynika
z konkretnej roli, jakà w danym projekcie
kreujà. Dlatego dokonujàc oceny ryzyka,
nale˝y zawsze braç pod uwag´ konkretne
warunki pracy. Szacujàc stopieƒ szkód,
przyjmuje si´ zawsze mo˝liwe najwi´ksze
skutki. Dla stresu zawodowego najwi´k-
szym mo˝liwym, a jednoczeÊnie prawdopo-
dobnym skutkiem, jest Êmierç cz∏owieka.

Uwagi koƒcowe 
Szacujàc prawdopodobieƒstwo wystàpie-

nia skutków, warto przeanalizowaç równie˝
histori´ absencji chorobowych oraz wziàç
pod uwag´ warunki pracy, w zwiàzku z któ-
rymi te absencje wystàpi∏y. Po wiedz´ mo˝-
na te˝ si´gnàç do wyników badaƒ naukowych
prowadzonych w zakresie zwiàzków stresu
z ró˝nego rodzaju chorobami, a tak˝e do da-
nych o wypadkach przy pracy. Zawód akto-
ra nale˝y do grupy szczególnego ryzyka pod
wzgl´dem nara˝enia na niekorzystne zdro-
wotne skutki stresu, a przy tym aktor Êwiad-
czy prac´ na zasadach projektowych dla ró˝-
nych pracodawców. Dlatego te˝ warto, by sa-
mi aktorzy tak˝e zdawali sobie spraw´ z do-
tyczàcych ich zagro˝eƒ, gdy˝ szereg dzia∏aƒ
profilaktycznych zale˝y w du˝ej mierze od
nich samych, jak np. urlop mi´dzy ró˝nymi
projektami.
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Prawid∏owe szacowanie ryzyka wynikajà-
cego ze stresu zawodowego z wykorzysta-
niem metody Risk Score wymaga przyj´cia
nast´pujàcych za∏o˝eƒ:
� czynniki zagra˝ajàce i sytuacje zagro˝e-

nia sà w istocie elementami zwyk∏ej, co-
dziennej pracy,
� skutki muszà uwzgl´dniaç kumulatyw-

nà w∏aÊciwoÊç stresu, stàd okreÊlanie ich od-
dzielnie dla ka˝dego czynnika zagra˝ajàcego
nie jest mo˝liwe; oceniaç je zatem nale˝y
∏àcznie dla wszystkich wyst´pujàcych czynni-
ków zagra˝ajàcych,
� rzeczywistym zagro˝eniem dla pracow-

nika jest ryzyko utraty zdrowia, a wi´c szaco-
wanie ryzyka odbywaç si´ powinno na pozio-
mie zdarzeƒ szkodliwych,
� ze wzgl´du na ró˝nice prawdopodo-

bieƒstwa wystàpienia okreÊlonych skutków
zdrowotnych konieczne jest oddzielne szaco-
wanie okreÊlonych rodzajów ryzyka utraty
zdrowia wskutek stresu.

Przyj´cie tych za∏o˝eƒ pozwala zdefinio-
waç zagro˝enia jako:
� przecià˝enie okresowe, powodujàce

wzgl´dnie l˝ejsze dolegliwoÊci somatyczne
lub zaburzenia stanu psychicznego, których
skutkiem jest krótkotrwa∏a absencja,
� przecià˝enie chroniczne, niosàce ryzy-

ko powa˝nej choroby somatycznej
(np. choroba wrzodowa, nadciÊnienie t´tni-
cze, choroba wieƒcowa) lub powa˝ne za-
chwianie stanu psychicznego (depresja,
nerwica), skutkujàce jednorazowà absencjà
d∏u˝szà ni˝ 28 dni albo absencjà powtarzal-
nà,
� skrajne przecià˝enie organizmu, niosà-

ce ryzyko wystàpienia choroby zagra˝ajàcej
˝yciu (np. udar mózgu, zawa∏ serca, nag∏e za-
trzymanie krà˝enia) albo trwa∏ej choroby
psychicznej, skutkujàce Êmiercià lub kalec-
twem.

Prawid∏owe oszacowanie poziomu ryzyka
wynikajàcego z tych zagro˝eƒ wymaga tak-
˝e uprzedniej, szczegó∏owej analizy czynni-
ków zagra˝ajàcych (tj. przecià˝enie iloÊcio-
we i jakoÊciowe, niedocià˝enie, konflikto-
woÊç, warunki fizyczne, poziom kontroli,
poziom wsparcia) oraz sytuacji zagra˝ajà-
cych, b´dàcych êród∏em tych czynników na
danym stanowisku w konkretnych warun-
kach pracy.
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Ramka nr 1

METODA RISK SCORE jest jakoÊciowà, wskaênikowà metodà oceny ryzyka, w której ry-
zyko szacowane jest oddzielnie dla ka˝dego zidentyfikowanego zagro˝enia. Poziom ryzy-
ka (R) oznaczany jest przez iloczyn wag przyporzàdkowanych potencjalnym skutkom zda-
rzenia (S), ekspozycji na zagro˝enie (E) i prawdopodobieƒstwu zaistnienia okreÊlonego
zdarzenia (P), zgodnie z poni˝szym wzorem:

R = S x E x P,  gdzie:

S – potencjalne skutki to Êrednia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych

WartoÊç Strata Straty ludzkie Straty materialne

100 powa˝na katastrofa wiele ofiar Êmiertelnych ponad 30 mln  PLN

40 katastrofa kilka ofiar Êmiertelnych 10-30 mln PLN

15 bardzo du˝a ofiara Êmiertelna 300 tys.-1 mln PLN

7 du˝a ci´˝kie uszkodzenie cia∏a 30-300 tys. PLN

3 Êrednia absencja 3-30 tys. PLN

1 ma∏a udzielenie pierwszej pomocy poni˝ej 3 tys. PLN

E – czas ekspozycji oddzia∏ywania szkodliwych czynników na pracownika

WartoÊç Oddzia∏ywanie

10 sta∏e

6 cz´ste (codzienne)

3 sporadyczne (raz na tydzieƒ)

2 okazjonalne (raz na miesiàc)

1 minimalne (kilka razy rocznie)

0,5 znikome (raz do roku)

P – prawdopodobieƒstwo wystàpienia zagro˝enia dla pracownika

WartoÊç Zagro˝enie Szansa

10 bardzo prawdopodobne 50 proc. (1 na 2)

6 ca∏kiem mo˝liwe 10 proc. (1 na 10)

3 praktycznie mo˝liwe 1 proc. (1 na 100)

1 ma∏o prawdopodobne, mo˝liwe 0,1 proc. (1 na 1000)

0,5 tylko sporadycznie mo˝liwe 0,01 proc. (1 na 10 000)

0,2 mo˝liwe do pomyÊlenia 0,001 proc. (1 na 100 000)

0,1 tylko teoretycznie mo˝liwe 0,0001 proc. (1 na 1 000 000)

R – ryzyko zawodowe, wartoÊç liczbowa

WartoÊç R Kategorie ryzyka Dzia∏anie zapobiegawcze

R†20 pomijalne wskazana kontrola

20<R<70 ma∏e potrzebna kontrola

70<R<200 istotne potrzebna poprawa

200<R<400 du˝e potrzebna natychmiastowa poprawa

R>400 bardzo du˝e wskazane wstrzymanie pracy

èród∏o: Romanowska-S∏omka I., S∏omka A., Poradnik Ocena ryzyka zawodowego w zak∏a-
dach s∏u˝by zdrowia, Stowarzyszenie Inspektorów Sanitarnych RP, Wroc∏aw 2001, s. 34-35


