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PSYCHOLOGIA PRACY

Ocena ryzyka zawodowego wynikajàcego
z psychospo∏ecznych zagro˝eƒ na stanowisku
malarza budowlanego 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.
Podstawà do analizy czynników stresogennych na
stanowisku pracy by∏y dane o psychospo∏ecznych
warunkach pracy robotników budowlanych uzyskane
od 438 osób na podstawie kwestionariusza
Psychospo∏ecznych Warunków Pracy1 oraz
obiektywna ocena cech pracy dokonana 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,
t j. kumulowania si´ obcià˝enia oraz zró˝nicowania
ludzi pod wzgl´dem ujawnianych reakcji na stres.

Psychospo∏eczna charakterystyka 
stanowiska pracy

Malarz budowlany, zwany te˝ cz´sto malarzem-tapeciarzem, to je-
den z najbardziej popularnych i poszukiwanych zawodów w grupie
rzemios∏ budowlanych. Przedstawiciele tego zawodu biorà udzia∏
w robotach wykoƒczeniowych w nowych i remontowanych budyn-
kach, a tak˝e Êwiadczà us∏ugi przy odnawianiu wn´trz i elewacji. Za-
wód malarza budowlanego wymaga wiedzy teoretycznej i umiej´tno-
Êci praktycznych. Podstawà w wykonywaniu tego zawodu jest dobra
znajomoÊç chemii, poniewa˝ istot´ wielu procesów technologicznych
w robotach malarskich stanowià przemiany chemiczne, cz´sto bardzo
skomplikowane. Przemiany te obejmujà nie tylko substancje zawar-
te w pow∏oce, lecz równie˝ materia∏ pod∏o˝a. Stàd wynika koniecz-
noÊç posiadania przez malarza znacznego zasobu wiedzy o materia-
∏ach budowlanych. Zjawiska fizyczne, wyst´pujàce w pod∏o˝u i wyko-
nanych na nim pow∏okach, wymagajà od malarza tak˝e dobrej zna-
jomoÊci fizyki. Jest ona konieczna do zrozumienia w∏aÊciwoÊci po-
w∏ok i pod∏o˝y oraz stawianych wymagaƒ w procesach technologicz-
nych malarstwa budowlanego. Du˝e znaczenie ma w tym zawodzie
równie˝ znajomoÊç niektórych zjawisk z fizyki budowli, szczególnie
dotyczàcych przewodzenia ciep∏a i wilgoci przez przegrody budowla-
ne (Êciany zewn´trzne, stropodachy). Zjawiska fizyczne, z jakimi ma-
my do czynienia w praktyce malarza budowlanego, majà du˝y wp∏yw
na jakoÊç i trwa∏oÊç pow∏ok. W odró˝nieniu od pozosta∏ych zawodów
budowlanych zawód malarza wymaga tak˝e wiedzy o warunkach
techniczno-u˝ytkowych pomieszczeƒ i warunkach otoczenia obiek-
tów poddanych robotom malarskim, poniewa˝ wyst´pujàce tam zja-
wiska fizykochemiczne b´dà czynnikami decydujàcymi o wyborze
materia∏ów pow∏okowych i technologii wykonania robót. Ponadto
malarz budowlany powinien dysponowaç gruntownà wiedzà o me-
chanizmie szkodliwego wp∏ywu czynników atmosferycznych (np. wil-
goci, promieniowania ultrafioletowego, promieniowania cieplnego)
i klimatycznych (np. klimatu morskiego) oraz o zjawiskach niszczà-
cych pow∏oki i pod∏o˝a, np. korozji chemicznej i elektrochemicznej,
korozji biologicznej (pleÊnienie, gnicie), erozji. W wykonywaniu te-
go zawodu po˝àdany jest tak˝e odpowiedni poziom wra˝liwoÊci es-
tetycznej i przygotowania w zakresie podstaw kolorystyki i sztuki de-
koracyjnej. Ze wzgl´du na dynamiczny rozwój rynku materia∏ów bu-
dowlanych, malarz musi te˝ stale pog∏´biaç wiedz´ zawodowà, nadà-
˝ajàc za zmianami technologicznymi w zakresie materia∏oznawstwa
oraz stale doskonaliç umiej´tnoÊci praktyczne zwiàzane z korzysta-
niem z nowych typów pow∏ok malarskich (jak np. farby strukturalne).

Miejscem pracy pracowników wykonujàcych prace malarskie jest
plac budowy lub remontowany obiekt, stàd ma ono charakter zmien-
ny – wraz z zakoƒczeniem budowy lub remontu zmienia si´ miejsce

Zagro˝enia psychospo∏eczne 
na stanowisku malarza
budowlanego ocena ryzyka zawodowego
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Karta informacji o zagro˝eniach psychospo∏ecznych na stanowisku malarza

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 fi-
zyczny

– zbyt du˝o pracy do wykona-
nia (okresowo)

– nierównomierne tempo pra-
cy (uzale˝nienie od pogody)

w zale˝noÊci od ekspozycji i zasobów
jednostki (odpornoÊci i umiej´tnoÊci ra-
dzenia sobie, a tak˝e zdolnoÊci regene-
racyjnych) wystàpiç mogà:
a) zaburzenia somatyczne, jak:
– 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-szkie-
letowego

– zwi´kszona podatnoÊç na choroby no-
wotworowe (np. przez wzmo˝one pa-
lenie tytoniu)

b) zaburzenia natury psychicznej, jak:
– deficyty poznawcze, w tym obni˝enie

koncentracji uwagi i k∏opoty z pami´-
cià

– podniesienie poziomu agresji, dra˝li-
woÊç

– nerwice (zaburzenia od˝ywiania, ob-
sesje, kompulsje, fobie)

– depresje
– alkoholizm
– narkomania (w tym lekomania)
– wypalenie zawodowe (wyczerpanie

emocjonalne, depersonalizacja, utra-
ta satysfakcji z pracy)

– w∏aÊciwe ustalanie liczby osób po-
trzebnych do wykonania zadaƒ

– przestrzeganie norm czasu pracy
(w tym udzielanie dni wolnych po
pracy w nadgodzinach lub w dni
wolne, przestrzeganie udzielania
urlopów)

– bezwzgl´dne przestrzeganie prze-
pisów o profilaktycznych i okreso-
wych badaniach lekarskich

2. Przecià˝enie jakoÊciowe
pracà

– du˝e konsekwencje b∏´du
w pracy

– koniecznoÊç zachowania
sta∏ej czujnoÊci

– 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 le-
karskich, a w razie potrzeby tak˝e
kierowanie na badania cz´Êciej
ni˝ wynika to z przepisów

– Êcis∏e przestrzeganie obowiàzków
zwiàzanych ze szkoleniem z za-
kresu bhp

3. Przecià˝enie roli – koniecznoÊç kooperacji
z wieloma osobami i/lub fir-
mami zewn´trznymi lub

– praca w izolacji

– szkolenia z umiej´tnoÊci spo∏ecz-
nych (g∏ównie asertywnoÊci) oraz
technik radzenia sobie ze stre-
sem – okresowo powtarzane

4. Fizyczne warunki pracy – kontakt z substancjami che-
micznymi (substancje tok-
syczne, ˝ràce i/lub o nie-
przyjemnym zapachu)

– zmienne warunki atmosfe-
ryczne

– zapewnienie mo˝liwoÊci schro-
nienia si´ przed deszczem, posi∏-
ki regeneracyjne w przypadku
koniecznoÊci pracy w zimnie, na-
poje w przypadku pracy w wyso-
kiej temperaturze

– przestrzeganie czasu pracy
i przerw w pracy oraz umo˝liwie-
nie oddalenia si´ w przerwie
z miejsca pracy (odpoczynek od
wdychania oparów materia∏ów
malarsko-tapeciarskich)

5. Ograniczony zakres
kontroli nad pracà

– ograniczona kontrola sposo-
bu i czasu wykonania zada-
nia (zadania wynikajà z har-
monogramu budowy lub po-
pytu oraz mogà byç uzale˝-
nione od warunków pogo-
dowych)

– ograniczona mo˝liwoÊç de-
cydowania o doborze wspó∏-
pracowników

– uzale˝nienie efektów pracy
od zachowaƒ innych ludzi
(wynik koniecznoÊci pracy
zespo∏owej oraz specyfiki
zawodu – efekt pow∏oki ma-
larskiej zale˝y od jakoÊci
wczeÊniejszej pracy tynka-
rzy)

– brak wp∏ywu na fizyczne wa-
runki pracy

– w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dnia-
nie opinii pracowników przy do-
bieraniu zespo∏ów i/lub zatrud-
nianiu nowych osób

– pozostawienie pracownikom
marginesu swobody w decydowa-
niu o warunkach pracy (np. porze
przerw)

– przestrzeganie czasu pracy
i przerw w pracy oraz umo˝liwie-
nie oddalenia si´ w przerwie
z miejsca pracy (odpoczynek od
wdychania oparów materia∏ów
malarsko-tapeciarskich)
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Oszacowanie wielkoÊci ryzyka wynikajàcego z zagro˝eƒ psychospo∏ecznych na stanowisku malarza

Mo˝liwe skutki Ekspozycja
na czynniki zagra˝ajàce

Prawdopodobieƒstwo
zdarzenia

Ryzyko
poczàtkowe

RYZYKO KO¡COWE
(po zastosowaniu 
Êrodków ochrony)

Zagro˝enie
/rodzaj ryzyka

Bardzo du˝e
(jedna ofiara
Êmiertelna)

S=15

Cz´sta
(codzienna)

E=6

Ma∏o
prawodopodobne 

mo˝liwe 
P=1

Istotne
Rp=90

S=15 E=6 P= 0,5
R=45
Ma∏e

Potrzebna okresowa 
kontrola warunków pracy

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

Ma∏e
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
(codzienna)

E=6

Ca∏kiem
mo˝liwe 

P=6

Ma∏e
Rp=108

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)

wykonywania pracy. W zale˝noÊci od cha-
rakteru robót budowlanych (budowa du˝e-
go obiektu czy odÊwie˝enie kuchni w miesz-
kaniu), malarz mo˝e pracowaç w zespole
lub indywidualnie. Niezale˝nie od tego,
przygotowanie miejsca pracy poprzez
np. wzniesienie rusztowaƒ czy rozstawienie
drabin oraz zabezpieczenie pod∏óg i innych
elementów, które mog∏yby zostaç zniszczo-
ne w przypadku remontu to tak˝e zwyk∏e
obowiàzki malarza. Prace malarskie wyko-
nywane sà zwykle w ciàgu dnia, bez koniecz-
noÊci pracy zmianowej. Jednak˝e, w przy-
padku robót elewacyjnych praca odbywa si´
w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Ze wzgl´du na sezonowoÊç i uzale˝nie-
nie od aury, malarze, podobnie jak
inni robotnicy budowlani – choç
nieco od nich rzadziej, pracujà
w nadgodzinach, a tak˝e
w wolne soboty i niekiedy
równie˝ w inne dni wolne.

Prace malarsko-tapeciar-
skie nale˝à do tzw. prac na
wysokoÊci, stàd z zawodem
tym wià˝e si´ zwi´kszone
ryzyko wypadków, nie-
rzadko bardzo powa˝-
nych w skutkach. Dlate-
go te˝ wykonywanie tego
zawodu wymaga specjali-
stycznych badaƒ profilak-
tycznych i okresowych,
obejmujàcych tak˝e uk∏ad
nerwowy, bowiem zaburze-
nia równowagi lub koordyna-
cji sà zawsze przeciwwskaza-
niem do pracy. Przeciwwskaza-
niem do zawodu sà tak˝e scho-
rzenia górnych dróg oddecho-
wych oraz alergie na czynniki che-
miczne. Zawód ten wymaga ponad-

to dobrego wzroku, w tym szczególnie zdolnoÊci widzenia barw, zdolnoÊci pami´ciowych, re-
fleksu.

Psychospo∏eczne czynniki szkodliwe i ucià˝liwe na stanowisku
� wymagana sta∏a, pe∏na sprawnoÊç psychofizyczna – wymagany dobry wzrok, pami´ç,

zdolnoÊç koncentracji uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa,
� du˝e konsekwencje b∏´du w pracy (od jakoÊci pracy zale˝y zdrowie i ˝ycie samego pra-

cownika, a tak˝e zdrowie u˝ytkowników obiektu, mo˝liwe sà te˝ znaczne straty materialne
w przypadku zniszczenia pod∏óg albo innych elementów wyposa˝enia),
� sezonowoÊç pracy,
� zmiany miejsca wykonywania pracy,
� kontakt z toksycznymi substancjami, w tym nara˝enie na zapach Êrodków chemicznych

(farby, rozpuszczalniki),
� koniecznoÊç sta∏ego podnoszenia kwalifikacji,
� praca w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Uwagi koƒcowe
Ryzyko zawodowe jest zawsze ÊciÊle zwiàzane z konkret-

nym 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 malarza zatrudnionego

w ma∏ej firmie remontowej, którego praca polega zazwyczaj na
odÊwie˝aniu pomieszczeƒ w prywatnych mieszkaniach, a inne

takiego, który pracuje przy du˝ym projekcie budowlanym,
np. u generalnego wykonawcy du˝ego osiedla mieszkaniowego lub

kompleksu biurowego. 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.
W przypadku osób pracujàcych intensywnie fizycznie przez wiele godzin na
du˝ych wysokoÊciach niejednokrotnie dochodzi do wypadków Êmiertelnych
lub ci´˝kich w postaci upadku z wysokoÊci. Z orzecznictwa sàdowego i ra-
portów PIP wynika tak˝e, ˝e zdarzajà si´ wÊród robotników budowlanych
wypadki przy pracy w postaci zawa∏ów serca lub udarów mózgu. W Polsce
ok. 8 proc. ofiar tego typu Êmiertelnych wypadków przy pracy stanowià ro-
botnicy budowlani3.

Szacujàc prawdopodobieƒstwo wystàpienia skutków, warto przeanalizo-
waç równie˝ histori´ absencji chorobowych pracowników oraz wziàç pod
uwag´ warunki pracy, w których te absencje wystàpi∏y. Po wiedz´ mo˝na
te˝ si´gnàç do wyników badaƒ naukowych prowadzonych w zakresie zwiàz-
ków stresu z ró˝nego rodzaju chorobami, a tak˝e do danych statystycznych

o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.
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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 ryzyko

powa˝nej choroby somatycznej (np. choroba
wrzodowa, nadciÊnienie t´tnicze, choroba
wieƒcowa) lub powa˝ne zachwianie stanu
psychicznego (depresja, nerwica), skutkujà-
ce jednorazowà absencjà d∏u˝szà ni˝ 28 dni
albo absencjà powtarzalnà,
� 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.

Katarzyna Orlak
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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 ry-
zyka (R) oznaczany jest przez iloczyn wag przyporzàdkowanych potencjalnym skutkom
zdarzenia (S), ekspozycji na zagro˝enie (E) i prawdopodobieƒstwu zaistnienia okreÊlone-
go 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


