PSYCHOLOGIA PRACY

Zagro˝enia psychospo∏eczne
na stanowisku stra˝nika
miejskiego (gminnego)
ocena ryzyka zawodowego
Psychospo∏eczna charakterystyka
stanowiska pracy

Ocena ryzyka zawodowego wynikajàcego
z psychospo∏ecznych zagro˝eƒ na stanowisku
stra˝nika miejskiego 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 30
stra˝ników miejskich pracujacych w s∏u˝bie
patrolowej w Warszawie, a wykonanego
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.
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praca i zdrowie

Stra˝nik miejski to funkcjonariusz publiczny pracujàcy w formacji
umundurowanej. Podstawowym celem tego zawodu jest wykonywanie zadaƒ majàcych realizacj´ zadaƒ w zakresie ochrony porzadku
i bezpieczeƒstwa publicznego.
Do podstawowych obowiàzków stra˝nika gminnego (miejskiego)
nale˝y:
1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceƒ prze∏o˝onych,
2. poszanowanie powagi, honoru, godnoÊci obywateli i w∏asnej,
3. zachowanie tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej,
4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagro˝enia ˝ycia, zdrowia
lub mienia, a tak˝e w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5. zachowanie uprzejmoÊci i ˝yczliwoÊci w kontaktach z obywatelami, prze∏o˝onymi, podw∏adnymi oraz wspó∏pracownikami,
6. sta∏e podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7. zachowanie si´ z godnoÊcià w czasie pracy i poza nià.
Do szczegó∏owych obowiàzków stra˝nika miejskiego w s∏u˝bie patrolowej nale˝y:
1. Patrolowanie wyznaczonego rejonu dzia∏ania,
2. Kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porzàdku publicznego, wynikajàcych z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególnoÊci:
– porzàdku i czystoÊci na terenie miasta/gminy,
– wykonywania zadaƒ i obowiàzków przez administratorów oraz
w∏aÊcicieli domów i lokali pod wzgl´dem utrzymywania czystoÊci
i porzàdku,
– porzàdku i estetyki obiektów i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej,
– oznakowania i oÊwietlenia ulic i posesji, w tym znaków drogowych, oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i og∏oszeƒ,
– prawid∏owego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów Êwietlnych,
– porzàdku i bezpieczeƒstwa ruchu na drogach,
– prowadzenia handlu obnoÊnego, obwoênego i na targowiskach,
– uwa˝noÊci cech i Êwiadectw legalizacji przyrzàdów pomiarowych
u˝ywanych w obrocie publicznym.
3. Podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porzàdku w miejscach publicznych, w tym:
a) Êciganie wykroczeƒ poprzez:
– udzielanie pouczeƒ,
– nak∏adanie grzywien w post´powaniu mandatowym,
– dokonywanie czynnoÊci wyjasniajàcych w post´powaniu w sprawach o wykroczenia,

PSYCHOLOGIA PRACY

Karta informacji o zagro˝eniach psychospo∏ecznych na stanowisku stra˝nika miejskiego

Czynniki zagra˝ajàce

èród∏o zagro˝enia
(sytuacje zagra˝ajàce)

1. Przecià˝enie
iloÊciowe pracà

– cz´sty i znaczny wysi∏ek fizyczny
– zbyt du˝o pracy do wykonania
(okresowo)
– nierównomierne tempo pracy (uzale˝nienie od iloÊci wykroczeƒ)

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 pracy w nocy)
– koniecznoÊç t∏umienia w∏asnych potrzeb i reakcji (pokonywanie sennoÊci, t∏umienie gniewu w sytuacjach
konfliktowych, koniecznoÊç podporzàdkowania si´, t∏umienie odrazy
w przypadku koniecznoÊci pomocy
osobie nietrzeêwej lub chorej)
– dylematy moralne w pracy (korupcja)

3. Przecià˝enie roli

– koniecznoÊç wspólpracy z wieloma
osobami, cz´sto nastawionymi
wrogo

4. Fizyczne warunki pracy

– zmienne warunki atmosferyczne
– nara˝enie na odór i inne nieprzyjemne fizyczne waryunki pracy

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)

Mo˝liwe skutki zagro˝eƒ
W zale˝noÊci od ekspozycji
i zasobów jednostki (odpornoÊci i umiej´tnoÊci radzenia sobie, a tak˝e zdolnoÊci regeneracyjnych) 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
– zawal 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, jak:
– 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),

Ârodki ochrony
przed zagro˝eniami
– w∏aÊciwe ustalanie liczby osób
potrzebnych do wykonania zadaƒ
– 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 prfilaktycznych
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
– rozwijanie systemów motywacyjnych przeciwdzia∏ajàcych korupcji
– szkolenia merytoryczne zwiàzane
ze zmiana przepisów i inne odpowiadajàce potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

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

– posi∏ki regeneracyjne w przypadku koniecznoÊci pracy
w zimnie, napoje w przypadku
pracy w wysokiej temeraturze
– bezwzgl´dne przestrzeganie
przepisów o badaniach okresowych
– w miar´ mozliwoÊci rotacja
funkcji (zmiana zakresu czynnoÊci)

– w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dnianie opinii pracowników przy
ustalaniu sk∏adu zespo∏u pracujàcego na tej samej zmianie
– pozostawienie pracownikom
marginesu swobody w decydowaniu o warunkach pracy
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Oszacowanie wielkoÊci ryzyka wynikajàcego z zagro˝eƒ psychospo∏ecznych na stanowisku stra˝nika miejskiego (gminnego)
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

praca i zdrowie

Prawdopodobieƒstwo
zdarzenia

Ryzyko
poczàtkowe

RYZYKO KO¡COWE
(po zastosowaniu
Êrodków ochrony)

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= 0,2
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

Ma∏e
Rp = 126

S=7 E=6 P=1
R=21
Ma∏e
Potrzebna okresowa
kontrola warunków pracy

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

– sporzàdzanie wniosków o ukaranie
w sprawach o wykroczenia,
b) doprowadzanie osób nietrzeêwych do
izby wytrzeêwieƒ lub miejsca ich zamieszkania,
c) ujmowanie osób stwarzajàcych w sposób
oczywisty zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego, a tak˝e dla mienia i niezw∏oczne
doprowadzanie ich do najbli˝szej jednostki
policji,
d) usuwanie pojazdów lub blokowanie kó∏
pojazdów.
4. Asystowanie w kontrolach przeprowadzanych wspólnie z przedstawicielami Sanepidu, PIH, Urz´du Miar i Wag, Wydzia∏ów
Urz´du Miejskiego i innych podmiotów realizujàcych zadania w zakresie ochrony porzàdku publicznego.
5. Udzia∏ w zabezpieczaniu miejsc przest´pstw, katastrof lub innych miejsc zagro˝onych podobnym zdarzeniem (awarie) przed
dost´pem osób postronnych lub zniszczeniem Êladów i dowodów oraz ustalanie
Êwiadków zdarzenia i osób pokrzywdzonych.
6. Udzielanie pierwszej pomocy osobom
potrzebujàcym natychmiastowej pomocy lekarskiej ofiarom wypadków lub innych zdarzeƒ losowych.
7. BezpoÊrednie zabezpieczanie porzàdku
podczas zgromadzeƒ i imprez publicznych.
Stra˝nicy miejscy pracujà w systemie zmianowym. Podczas pracy funkcjonarusze celni
majà kontakt z wieloma osobami, zarówno
ze wspó∏pracownikami, jak i z obywatelami.
Cz´sto sà to osoby, które wchodzà w konflikt
z przepisami porzàdkowymi, i z którymi kontakt polega na podejmowaniu dzia∏aƒ zmierzajàcych do przywrócenia stanu zgodnego
z prawem, a zatem kontakt ten nie nale˝y
zwykle do przyjemnych. Aby dobrze wykonywaç ten zawód trzeba mieç ogromnà wiedz´
z ró˝nych dziedzin prawa. Wiedza ta musi
byç nieustannie aktualizowana, bo przepisy
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Ekspozycja
na czynniki zagra˝ajàce

si´ zmieniajà. Do podstawowych wymagaƒ
zawodzie stra˝nika miejskiego, oprócz
sprawnoÊci fizycznej, zalicza si´ tak˝e wyobraêni´ i zdolnoÊç twórczego myÊlenia, samokontrol´, umiej´tnoÊç nawiàzywania kontaktów i post´powania z ludêmi, niezale˝noÊç wobec osób w stosunku do których prowadzona jest interwencja, przy jednoczesnej
zdolnoÊci do podporzàdkowania si´ prze∏o˝onym, umiej´tnoÊç podejmowania szybkich
i trafnych decyzji, samodzielnoÊç, dok∏adnoÊç oraz ciekawoÊç poznawcza. Po˝àdane sà
równie˝ takie cechy jak: umiej´tnoÊç pracy
w szybkim tempie i pod presjà, odpornoÊç
emocjonalna, umiejetnoÊç wp∏ywania na ludzi, cierpliwoÊç, umiej´tnoÊç wspó∏dzia∏ania
z innymi.
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 dotyczàce udzielania pierwszej pomocy i ochrony imprez masowych),
– praca zmianowa,

– praca pod presjà,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– sta∏a koniecznoÊç wspó∏pracy z innymi
ludêmi,
– koniecznoÊç ciàg∏ego podnoszenia kwalifikacji,
– brak wp∏ywu na plan pracy,
– przemoc psychiczna lub fizyczna w miejscu pracy,
– przykre warunki fizyczne pracy (kontakt
z nietrzeêwymi lub chorymi).

Uwagi koƒcowe
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
stra˝nika miejskiego zatrudnionego w du˝ym
mieÊcie, gdzie jest spora liczba imprez masowych, wielu mieszkaƒców, a ludzie bardziej
anonimowi i nieprzyjaêni, a inne takiego,
który pracuje w ma∏ej gminie, gdzie wszyscy
si´ znajà i naruszeƒ przepisów jest mniej.
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.
Szacujàc 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
te˝ si´gnàç do wyników badaƒ naukowych
prowadzonych w zakresie zwiàzków stresu
z ró˝nego rodzaju chorobami, a tak˝e do danych statystycznych o wypadkach przy pracy
i chorobach zawodowych.
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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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