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Nieobecność w pracy z powodu choroby a rady zakładowe : wnioski z badania 

przeprowadzonego w Niemczech z wykorzystaniem danych indywidualnych 

i danych łączonych par pracodawca-pracownik. 

 

Artykuł przedstawia pierwszą systematyczną analizę związku pomiędzy radami zakładowymi 

a nieobecnością w pracy z powodu choroby, oraz odnosi się do konsekwencji 

jakie z tego powodu wynikają dla firm. W początkowej fazie badania, aby przeanalizować 

wpływ rad zakładowych na nieobecność pracownika w pracy, wykorzystano dane 

pochodzące z panelu społeczno-ekonomicznego (ang. German Socio-Economic Panel - SOEP). 

Zawiera on coroczne informacje na temat przypadków i długości trwania nieobecności 

w pracy z powodu choroby, a także przez pewien okres czasu, informacje na temat rad 

zakładowych działających w przedsiębiorstwie. Wyniki badania sugerują, że osoba pracująca 

w fabryce, w której działają rady zakładowe odznacza się prawdopodobieństwem wyższym 

o 3 punkty procentowe do bycia nieobecną w pracy przez przynajmniej jeden dzień w danym 

roku kalendarzowym w porównaniu do takiego samego pracownika, który nie jest 

reprezentowany przez radę. Analogiczna różnica w skali roku wynosi średnio więcej niż jeden 

dzień. Skutki te są znaczne ilościowo, biorąc pod uwagę nieważoną średnią zdarzeń (długość 

trwania) wynoszącą około 58 procent (9dni). W drugiej części badania, wykorzystano dane 

łączone par pracodawca-pracownik (ang. linked employer-employee data - LIAB). Autorzy 

artykułu użyli unikalnej zmiennej pochodzącej z pytań zadanych menadżerom fabryki 

lub personelowi zajmującemu wysokie stanowiska. Celem pytań było uzyskanie informacji 

na temat tego, czy oczekują oni problemów z załogą, na przykład w związku z wysokim 

wskaźnikiem nieobecności w pracy. Wyniki pokazują, że obecność rad zakładowych związana 

jest ze wzrostem prawdopodobieństwa pojawienia się takich problemów o około 3 punkty 

procentowe. Jest to znaczny wpływ pod względem ekonomicznym, biorąc pod uwagę 

nieważone średnie prawdopodobieństwo wynoszące 12 procent. 


