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Ocena ryzyka zawodowego wynikajàcego
z psychospo∏ecznych zagro˝eƒ na stanowisku
konsultanta telemarketera 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 konsultantów telefonicznej
obs∏ugi klienta zosta∏y przeanalizowane na
podstawie pracy Beaty Kamiƒskiej, Ma∏gorzaty
Kosiƒskiej i Janiny Kost1 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

Konsultant telefonicznej obs∏ugi klienta, inaczej okreÊlany jako te-
lemarketer lub operator call center, to osoba, której praca polega,
najogólniej rzecz ujmujàc, na sprzeda˝y lub posprzeda˝nej (serwiso-
wej) obs∏udze klienta za poÊrednictwem ∏àcz telefonicznych, bezpo-
Êrednio na rzecz producenta lub us∏ugodawcy. Dzi´ki infolinii klien-
ci uzyskujà interesujàce ich informacje o produktach, promocjach,
aktualnych ofertach, sposobie obs∏ugi czy konfiguracji urzàdzenia
itp. Jest to wi´c zawód wymagajàcy ciàg∏ej pracy ze s∏uchawkami te-
lefonicznymi na uszach i bardzo sprawnego pos∏ugiwania si´ kompu-
terem. G∏ównym zadaniem telemarketera jest bowiem komplekso-
wa, telefoniczna obs∏uga klientów, choç coraz cz´Êciej zdarza si´
w tym zawodzie specjalizacja w zakresie udzielanych informacji. Oso-

ba zatrudniona na tym stanowisku ma ciàg∏y kontakt z innymi ludê-
mi, jednak jest to kontakt specyficzny, bowiem odbywa si´ za poÊred-
nictwem telefonu, co powoduje dodatkowe obcià˝enia psychospo-
∏eczne. Telemarketer musi byç elokwentny, mi∏y, mieç zdecydowany,
dêwi´czny g∏os i poprawnà dykcj´. Powinien odznaczaç si´ wybitny-
mi zdolnoÊciami komunikacyjnymi, umiej´tnoÊcià szybkiego analizo-
wania informacji oraz reagowania w kontakcie z klientem w sposób
oczekiwany przez pracodawc´. Oznacza to koniecznoÊç niezwykle sil-
nej samokontroli w zakresie wyra˝ania emocji.

Centra telefonicznej obs∏ugi klienta czynne sà zwykle siedem dni
w tygodniu, nierzadko przez ca∏à dob´. System pracy koordynuje szef
zespo∏u, który ustala terminy dy˝urów ka˝demu z operatorów.
W czasie ka˝dej godziny pracy telemarketerowi przys∏uguje 10 minut
przerwy, której wykorzystanie jest ruchome – w zale˝noÊci od pozio-
mu obcià˝enia ∏àcz. Rozmowy prowadzone przez konsultanta sà mo-
nitorowane przez szefa zespo∏u, niejednokrotnie tak˝e nagrywane.

Telemarketer musi legitymowaç si´ co najmniej Êrednim wykszta∏-
ceniem, posiadaç umiej´tnoÊç obs∏ugi komputera, dobrà wymow´,
zdolnoÊci komunikacyjne i ponadprzeci´tnà odpornoÊç na stres
i zm´czenie. Od osób pracujàcych w tym zawodzie wymaga si´ tak˝e
wysokich umiej´tnoÊci w zakresie asertywnoÊci, spostrzegawczoÊci,
zdolnoÊci szybkiej adaptacji do nowych sytuacji. Do podstawowych
wymagaƒ w zawodzie konsultanta telefonicznego zalicza si´ tak˝e:
samokontrol´, umiej´tnoÊç nawiàzywania kontaktów i post´powania
z ludêmi, umiej´tnoÊç podejmowania szybkich i trafnych decyzji, sa-
modzielnoÊç, a jednoczeÊnie zdolnoÊç dostosowania si´ do ÊciÊle wy-
tyczonych ram oraz dok∏adnoÊç i podzielnoÊç uwagi ze wzgl´du na
ciàg∏à koniecznoÊç realizacji kilku czynnoÊci równoczeÊnie. Po˝àda-
ne sà równie˝ takie cechy, jak: umiej´tnoÊç pracy w szybkim tempie
i pod presjà oraz radzenie sobie z agresjà innych osób.

Psychospo∏eczne czynniki szkodliwe i ucià˝liwe na stanowisku pra-
cy telemarketera:

– wymagana sta∏a, pe∏na sprawnoÊç psychofizyczna – dobry wzrok
i s∏uch, pami´ç, zdolnoÊç koncentracji i podzielnoÊç uwagi, koordy-
nacja wzrokowo-ruchowa,

– praca zmianowa,
– wymuszony i cz´sto nierównomierny rytm pracy (fluktuacje

w obcià˝eniu ∏àcz telefonicznych),
– praca pod presjà czasu, cz´sto w poÊpiechu,
– praca w klimatyzowanym pomieszczeniu (zbyt ciep∏o lub zbyt

ch∏odno, zaburzona wilgotnoÊç powietrza, nara˝enie na infekcje roz-
noszone drogà kropelkowà),

– ha∏as (wielu konsultantów prowadzàcych ró˝ne rozmowy w tym
samym pomieszczeniu), klimatyzacja, sztuczne oÊwietlenie,

– sta∏a koniecznoÊç wspó∏pracy z innymi ludêmi,
– koniecznoÊç ciàg∏ego uczenia si´ (nowe produkty, nowe oferty),
– znikomy wp∏yw na plan pracy,
– ciàg∏y monitoring jakoÊci pracy (sta∏a ekspozycja na ocen´),
– przemoc psychiczna w miejscu pracy (np. agresja werbalna ze

strony nieusatysfakcjonowanego klienta).

Zagro˝enia psychospo∏eczne 
na stanowisku telemarketera

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

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 (okre-
sowo)

– nierównomierne tempo pracy (uza-
le˝nienie od obcià˝enia ∏àczy telefo-
nicznych)

– akordowa ocena pracy w przypadku
telemarketerów, których praca pole-
ga na sprzeda˝y

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, jak:
– 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, jak:

– 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)

– w∏aÊciwe ustalanie liczby osób po-
trzebnych do wykonania zadaƒ
(z uwzgl´dnieniem dajàcych si´ prze-
widzieç sezonowych fluktuacji w zain-
teresowaniu klientów)

– staranna selekcja w procesie rekruta-
cji, uwzgl´dniajàca tak˝e indywidualnà
odpornoÊç na stres (badanie psycholo-
giczne)

– przestrzeganie norm czasu pracy
(w tym tak˝e udzielanie dni wolnych
po pracy w nadgodzinach lub w dni
wolne, przestrzeganie udzielania urlo-
pów, przestrzeganie wykorzystania
10-minutowej przerwy co godzina)

– bezwzgl´dne przestrzeganie przepi-
sów o profilaktycznych i okresowych
badaniach lekarskich

2. Przecià˝enie
jakoÊciowe pracà

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

noÊci (tak˝e podczas pracy w nocy –
zaburzony cykl chronobiologiczny)

– koniecznoÊç t∏umienia w∏asnych po-
trzeb i reakcji (pokonywanie senno-
Êci, t∏umienie gniewu i innych emocji
w sytuacjach trudnych)

– ha∏as pochodzàcy z innych rozmów
telefonicznych

– przestrzeganie norm czasu pracy
(w tym tak˝e przerw w pracy, dni wol-
nych za prac´ w godzinach nadliczbo-
wych oraz urlopów)

– rygorystyczne przestrzeganie obo-
wiàzku 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
opartych tak˝e o jakoÊciowe, a nie tyl-
ko iloÊciowe aspekty pracy

– szkolenia merytoryczne odpowiadajà-
ce potrzebie doskonalenia kwalifika-
cji zawodowych, w tym powtarzane
szkolenia z umiej´tnoÊci mi´kkich
oraz z zapobiegania wypaleniu zawo-
dowemu

3. Przecià˝enie roli – koniecznoÊç wspó∏pracy z wieloma
osobami (tak˝e w sytuacji trudnej,
gdy klient jest niezadowolony)

– konflikt praca-dom, b´dàcy skut-
kiem pracy zmianowej

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

4. Fizyczne warunki pracy – ha∏as
– klimatyzacja
– sztuczne oÊwietlenie
– nara˝enie na promieniowanie moni-

torów

– regularna konserwacja klimatyzacji
– zapewnienie odpowiedniej tempera-

tury barwowej oÊwietlenia
– zapewnienie Êrodków ochrony indy-

widualnej (okulary ochronne)
– mo˝liwoÊç oddalenia si´ w czasie

przerwy do miejsc pozwalajàcych od-
poczàç od ha∏asu

– bezwzgl´dne przestrzeganie przepi-
sów o badaniach okresowych

5. Ograniczony zakres
kontroli nad pracà

– brak mo˝liwoÊci kontroli tego, kiedy
i jakie wykonaç zadanie (zadania wy-
nikajà z jakoÊci i cz´stoÊci potrzeb
klientów)

– brak wp∏ywu na fizyczne warunki pracy
– niewielki wp∏yw na podejmowane de-

cyzje wp∏ywajàce na organizacj´ pra-
cy (o organizacji pracy decyduje szef
zespo∏u)

– w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dnianie
opinii pracowników przy ustalaniu
sk∏adu zespo∏u pracujàcego na tej
samej zmianie

– pozostawienie pracownikom margi-
nesu swobody w decydowaniu o wa-
runkach pracy

6. Niski poziom
wsparcia spo∏ecznego

– praktyczny brak mo˝liwoÊci konsul-
tacji w przypadku trudnego klienta
(koledzy sà zaj´ci innymi klientami,
nie mo˝na robiç zbyt d∏ugiej prze-
rwy w rozmowie z klientem)

– ciàg∏a ekspozycja na ocen´ (monito-
rowanie i nagrywanie rozmów)

– zapewnienie sta∏ego doskonalenia
w zakresie obs∏ugi klientów trudnych

– konstruowanie skryptów rozmowy
i bazy wiedzy dost´pnej na stanowi-
sku pracy w taki sposób, aby zawie-
ra∏y tak˝e opis radzenia sobie w sy-
tuacjach trudnych lub nietypowych
przypadkach
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Oszacowanie wielkoÊci ryzyka wynikajàcego z zagro˝eƒ psychospo∏ecznych na stanowisku telemarketera

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= 0,2
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=10

Ca∏kiem
mo˝liwe 

P=6

Ma∏e
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)

Uwagi koƒcowe

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
telemarketera, który odpowiada za komplek-
sowà sprzeda˝ oferty danego producenta,
a inne takiego, który udziela wy∏àcznie wy-
specjalizowanych informacji po sprzeda˝y
produktu, np. w zakresie faktur za us∏ugi sie-
ci komórkowej. Dlatego dokonujàc oceny ry-
zyka, nale˝y zawsze braç pod uwag´ konkret-
ne 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.

Wyniki badaƒ
naukowych

Szacujàc prawdopodobieƒstwo wystàpie-
nia skutków, warto przeanalizowaç równie˝
histori´ absencji chorobowych pracowni-
ków oraz wziàç pod uwag´ warunki pracy,
w których te absencje wystàpi∏y. Po wiedz´
mo˝na te˝ si´gnàç do wyników badaƒ na-
ukowych prowadzonych w zakresie zwiàz-
ków stresu z ró˝nego rodzaju chorobami,
a tak˝e do danych statystycznych o wypad-
kach przy pracy i chorobach zawodowych.
Zawód konsultanta telefonicznej obs∏ugi
klienta nale˝y do grupy szczególnego ryzy-
ka pod wzgl´dem nara˝enia na niekorzyst-
ne zdrowotne skutki stresu, dlatego w or-
ganizacjach prowadzàcych centra obs∏ugi
telefonicznej (call center) powinny byç roz-
wijane kompleksowe systemy zarzàdzania
stresem w miejscu pracy.
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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. cho-
roba wrzodowa, nadciÊnienie t´tnicze, cho-
roba wieƒcowa) lub powa˝ne zachwianie sta-
nu psychicznego (depresja, nerwica), skut-
kujàce 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 czynników
zagra˝ajàcych (tj. przecià˝enie iloÊciowe i ja-
koÊciowe, niedocià˝enie, konfliktowoÊç, wa-
runki fizyczne, poziom kontroli, poziom
wsparcia) oraz sytuacji zagra˝ajàcych, b´dà-
cych êród∏em tych czynników na danym sta-
nowisku w konkretnych warunkach pracy.
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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


