PSYCHOLOGIA PRACY

Zagro˝enia psychospo∏eczne
na stanowisku przedstawiciela
handlowego ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego wynikajàcego
z psychospo∏ecznych zagro˝eƒ na stanowisku
przedstawiciela handlowego 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. Warunki
psychospo∏eczne pracy zosta∏y przeanalizowane na
podstawie badania 472 sprzedawców
z wykorzystaniem kwestionariusza Psychospo∏eczne
Warunki Pracy1 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
Przedstawiciel handlowy to zawód powszechny. Osoby wykonujàce ten zawód nazywane sà tak˝e handlowcami, sprzedawcami albo
konsultantami ds. sprzeda˝y. Najwi´cej handlowców pracuje w bran˝y dóbr szybko zbywalnych (kosmetyki, detergenty, artyku∏y spo˝ywcze – z ang. w skrócie FMCG). W wi´kszoÊci przypadków obs∏ugujà
oni supermarkety oraz sieci handlowe i gastronomiczne. Inna kategoria przedstawicieli handlowych to osoby zajmujàce si´ sprzeda˝à
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bardziej skomplikowanych produktów, takich jak oprogramowanie
komputerowe, farmaceutyki czy ubezpieczenia.
Niezale˝nie od bran˝y, podstawowym zadaniem osoby wykonujàcej ten zawód jest nawiàzywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami firmy. Przedstawiciel handlowy musi tak˝e umieç przygotowaç
ofert´ pod kàtem konkretnego klienta oraz poprowadziç negocjacje
handlowe. Handlowiec reprezentuje firm´ na okreÊlonym obszarze
(region, województwo), analizuje rynek, organizuje kontakty i sieç
sprzeda˝y. Do podj´cia pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego niezb´dne jest wykszta∏cenie Êrednie lub policealne. Dodatkowo
kandydat na przedstawiciela handlowego powinien bardzo dobrze
obs∏ugiwaç komputer, a tak˝e posiadaç prawo jazdy i praktyk´ w prowadzeniu samochodu. Oprócz wymienionych wy˝ej kwalifikacji wielu pracodawców wymaga od kandydatów na przedstawicieli handlowych tak˝e znajomoÊci bran˝y, j´zyka obcego, umiej´tnoÊci negocjacyjnych, interpersonalnych, wysokiej kultury osobistej, kreatywnoÊci,
dyspozycyjnoÊci oraz odpornoÊci na stres.
Praca przedstawiciela handlowego najcz´Êciej polega na odwiedzaniu klientów korporacyjnych (sieci sklepów, firmy dystrybucyjne, restauracje itp.) i negocjowaniu nowych lub przed∏u˝aniu starych kontraktów handlowych. Przedstawiciel handlowy albo sam dzwoni do
tych firm i umawia wizyty, albo odwiedza tych klientów, którzy zadzwonili z proÊbà o kontakt.
Przedstawiciele handlowi majà zazwyczaj zadaniowy czas pracy,
a ich wydajnoÊç oceniana jest na podstawie realizacji planu sprzeda˝y. Skutkiem tego wielu handlowców pracuje cz´sto wi´cej ni˝ 8 godzin i niejednokrotnie pracuje tak˝e w soboty. Z badaƒ przeprowadzonych w 2000 roku przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wynika tak˝e, ˝e zawód przedstawiciela handlowego wià˝e si´ z koniecznoÊcià sta∏ego podnoszenia kwalifikacji, wymaga podejmowania decyzji finansowych, doskona∏ej pami´ci, dobrego wzroku i s∏uchu oraz
dobrej koncentracji uwagi oraz, ˝e cz´sto wià˝e si´ ona z odpowiedzialnoÊcià za majàtek trwa∏y, a niekiedy tak˝e za bezpieczeƒstwo innych osób. OczywiÊcie charakter obowiàzków wymusza sta∏à wspó∏prac´ z innymi – zarówno firmami, jak i ludêmi, przy czym wp∏yw na
dobór wspó∏pracowników jest raczej ograniczony. Przedstawiciele
handlowi nie biorà te˝ zazwyczaj udzia∏u w decyzjach dotyczàcych organizacji pracy dzia∏u czy firmy, dla której pracujà.
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 uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa,
– du˝e konsekwencje b∏´du w pracy (g∏ównie materialne),
– praca pod presjà,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– ha∏as i wibracje,
– sta∏a koniecznoÊç wspó∏pracy z innymi ludêmi,
– koniecznoÊç ciàg∏ego podnoszenia kwalifikacji.
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Karta informacji o zagro˝eniach psychospo∏ecznych na stanowisku przedstawiciela handlowego

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

– cz´sty i znaczny wysi∏ek fizyczny
– zbyt du˝o pracy do wykonania
(okresowo)
– presja wyników

2. Przecià˝enie
jakoÊciowe pracà

– koniecznoÊç sta∏ego podnoszenia
kwalifikacji
– du˝e konsekwencje b∏´du w pracy
– koniecznoÊç zachowania sta∏ej
czujnoÊci (tak˝e podczas prowadzenia samochodu)
– koniecznoÊç t∏umienia w∏asnych
potrzeb i reakcji (brak wp∏ywu na
dobór wspó∏pracowników przy
jednoczesnej presji na wyniki)
– dylematy moralne w pracy (pokusa korupcji przy zdobywaniu
klientów)

3. Przecià˝enie roli

– koniecznoÊç wspó∏pracy z wieloma osobami

4. Fizyczne warunki pracy

– zmienne warunki atmosferyczne
– ha∏as i wibracje

– bezwzgl´dne przestrzeganie przepisów
o badaniach okresowych
– zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej

5. Ograniczony zakres
kontroli nad pracà

– brak mo˝liwoÊci decydowania
o doborze wspó∏pracowników
– brak wp∏ywu na fizyczne warunki
pracy
– niewielki wp∏yw na podejmowane
decyzje wp∏ywajàce na organizacj´ pracy (o organizacji pracy decyduje kierownictwo)

– w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dnianie opinii
pracowników przy ustalaniu sk∏adu zespo∏u
– pozostawienie pracownikom marginesu
swobody w decydowaniu o warunkach
pracy

W zale˝noÊci od ekspozycji
i zasobów jednostki (odpornoÊci i umiej´tnoÊci radzenia sobie, a tak˝e zdolnoÊci regeneracyjnych) wystàpiç mogà:
a) zaburzenia somatyczne:
– bezsennoÊç
– migreny
– obni˝enie odpornoÊci organizmu (os∏abienie, zwi´kszona podatnoÊç na infekcje)
– zaburzenia metabolizmu
i choroby uk∏adu trawiennego
– zaburzenia gospodarki hormonalnej
– 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 palenie tytoniu)
b) zaburzenia natury psychicznej:
– deficyty poznawcze, w tym
obni˝enie koncentracji uwagi i k∏opoty z pami´cià
– podniesienie poziomu agresji, dra˝liwoÊç
– nerwice (zaburzenia od˝ywiania, obsesje,
– kompulsje, fobie)
– depresje
– alkoholizm
– narkomania (w tym lekomania)
– wypalenie zawodowe (wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, utrata satysfakcji z pracy)

– w∏aÊciwe ustalanie liczby osób potrzebnych do wykonania zadaƒ (adekwatnoÊç
portfela klientów)
– przestrzeganie norm czasu pracy (w tym
tak˝e udzielanie dni wolnych po pracy
w nadgodzinach lub w dni wolne, przestrzeganie udzielania urlopów)
– bezwzgl´dne przestrzeganie przepisów
o profilaktycznych i okresowych badaniach lekarskich

– przestrzeganie norm czasu pracy (w tym
tak˝e przerw w pracy, dni wolnych za prac´ w godzinach nadliczbowych oraz urlopów)
– rygorystyczne przestrzeganie obowiàzku
okresowych badaƒ lekarskich, a w razie
potrzeby tak˝e kierowanie na badania
cz´Êciej ni˝ wynika to z przepisów
– Êcis∏e przestrzeganie obowiàzków zwiàzanych ze szkoleniem z zakresu bhp
– szkolenia merytoryczne zwiàzane ze zmianà przepisów i inne odpowiadajàce potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– ustalanie jasnych standardów w pracy,
tak˝e etycznych

– szkolenia z umiej´tnoÊci spo∏ecznych
(g∏ównie asertywnoÊci, umiej´tnoÊci negocjacyjnych i perswazyjnych) oraz technik
radzenia sobie ze stresem – okresowo powtarzane

praca i zdrowie

53

PSYCHOLOGIA PRACY

Oszacowanie wielkoÊci ryzyka wynikajàcego z zagro˝eƒ psychospo∏ecznych na stanowisku przedstawiciela handlowego
Zagro˝enie
/rodzaj ryzyka
Skrajne przecià˝enie
(Êmierç na skutek
przecià˝enia pracà)

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

Przecià˝enie
okresowe (l˝ejsze

dolegliwoÊci somatyczne
lub zaburzenia stanu
psychicznego)

Mo˝liwe skutki

Ekspozycja
na czynniki zagra˝ajàce

RYZYKO KO¡COWE
(po zastosowaniu
Êrodków ochrony)

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
okresowa
kontrola
warunków pracy,

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

Ârednie
(absencja)
S=3

Cz´sta
E=6

Ca∏kiem
mo˝liwe
P=6

Istotne
Rp=108

S=3 E=6 P=3
R=54
Ma∏e
Potrzebna okresowa
kontrola warunków pracy

Ryzyko zawodowe jest zawsze ÊciÊle zwiàzane z konkretnym Êrodowiskiem pracy. Takie samo stanowisko, ale w ró˝nych warunkach pracy, mo˝e si´ ró˝niç poziomem ryzyka. Dla przyk∏adu, inne b´dà warunki pracy
handlowca zatrudnionego w du˝ym koncernie FMCG, a inne takiego, który sprzedaje
dobra luksusowe czy inwestycyjne. 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´kszym mo˝liwym, a jednoczeÊnie prawdopodobnym skutkiem jest Êmierç
cz∏owieka.

Uwagi koƒcowe
Oceniajàc prawdopodobieƒstwo wystàpienia skutków, warto przeanalizowaç równie˝
histori´ absencji chorobowych pracowników
oraz wziàç pod uwag´
warunki pracy, w których te absencje wystàpi∏y. Po wiedz´ mo˝na
wielu pracodawców
te˝ si´gnàç do wyników
wymaga od
badaƒ naukowych prokandydatów na
wadzonych w zakresie
zwiàzków stresu z ró˝przedstawicieli
nego rodzaju chorobahandlowych tak˝e
mi, a tak˝e do danych
znajomoÊci bran˝y,
statystycznych o wypadj´zyka obcego,
kach przy pracy i chorobach zawodowych.
umiej´tnoÊci

negocjacyjnych,
interpersonalnych...

praca i zdrowie

Ryzyko
poczàtkowe

Powa˝na
katastrofa
(wiele ofiar
Êmiertelnych)
S=15

Ró˝ne
poziomy ryzyka
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Prawdopodobieƒstwo
zdarzenia
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Ramka nr 1
METODA RISK SCORE jest jakoÊciowà, wskaênikowà metodà oceny ryzyka, w której ryzyko szacowane jest oddzielnie dla ka˝dego zidentyfikowanego zagro˝enia. Poziom ryzyka (R) oznaczany jest przez iloczyn wag przyporzàdkowanych potencjalnym skutkom zdarzenia (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∏adach s∏u˝by zdrowia, Stowarzyszenie Inspektorów Sanitarnych RP, Wroc∏aw 2001, s. 34-35

Prawid∏owe szacowanie ryzyka wynikajàcego ze stresu zawodowego z wykorzystaniem metody Risk Score wymaga przyj´cia
nast´pujàcych za∏o˝eƒ:
 czynniki zagra˝ajàce i sytuacje zagro˝enia sà w istocie elementami zwyk∏ej, codziennej pracy,
 skutki muszà uwzgl´dniaç kumulatywnà w∏aÊciwoÊç stresu, stàd okreÊlanie ich oddzielnie dla ka˝dego czynnika zagra˝ajàcego
nie jest mo˝liwe; oceniaç je zatem nale˝y
∏àcznie dla wszystkich wyst´pujàcych czynników zagra˝ajàcych,
 rzeczywistym zagro˝eniem dla pracownika jest ryzyko utraty zdrowia, a wi´c szacowanie ryzyka odbywaç si´ powinno na poziomie zdarzeƒ szkodliwych,
 ze wzgl´du na ró˝nice prawdopodobieƒstwa wystàpienia okreÊlonych skutków
zdrowotnych konieczne jest oddzielne szacowanie okreÊlonych rodzajów ryzyka utraty
zdrowia wskutek stresu.
Przyj´cie tych za∏o˝eƒ pozwala zdefiniowaç 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 ryzyko powa˝nej choroby somatycznej
(np. choroba wrzodowa, nadciÊnienie t´tnicze, choroba wieƒcowa) lub powa˝ne zachwianie stanu psychicznego (depresja,
nerwica), skutkujàce jednorazowà absencjà
d∏u˝szà ni˝ 28 dni albo absencjà powtarzalnà,
 skrajne przecià˝enie organizmu, niosàce ryzyko wystàpienia choroby zagra˝ajàcej
˝yciu (np. udar mózgu, zawa∏ serca, nag∏e zatrzymanie krà˝enia) albo trwa∏ej choroby
psychicznej, skutkujàce Êmiercià lub kalectwem.
Prawid∏owe oszacowanie poziomu ryzyka
wynikajàcego z tych zagro˝eƒ wymaga tak˝e uprzedniej, szczegó∏owej analizy czynników zagra˝ajàcych (tj. przecià˝enie iloÊciowe i jakoÊciowe, niedocià˝enie, konfliktowoÊç, warunki fizyczne, poziom kontroli,
poziom wsparcia) oraz sytuacji zagra˝ajàcych, b´dàcych êród∏em tych czynników na
danym stanowisku w konkretnych warunkach pracy.
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