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Co trzecia średnia i duża firma w Polsce,               
w okresie kilku ostatnich lat, bardziej 
angażuje się w działalność na rzecz zdrowia 
swojego personelu. 
 
(Puchalski, Korzeniowska, 2019) 



Niestety 60% średnich i dużych 
firm w kraju nie rozpoznaje 
sytuacji zdrowotnej personelu 
(danych innych niż wskaźniki 
absencji i wypadków przy pracy). 
Wśród tych, które nimi dysponują 
tylko co około trzecia analizuje je 
pod kątem różnic pomiędzy 
starszymi i młodszymi 
pracownikami (tamże).  



Połowa nie rozpoznaje czego ich 
personel oczekuje od 
pracodawcy w ramach oferty 
prozdrowotnej. 
 
 Wśród mających dane na ten 
temat tylko co  trzecia analizuje 
różnice w wynikające z wieku 
personelu.  



Powoduje to, że firmy często 
oferują swojemu personelowi 
prozdrowotne działania dość 
przypadkowe: 
-modne 
-wciąż nowe 
-ważne dla grup personelu 
lepiej od innych wyrażających 
swoje potrzeby  



Tymczasem  diagnoza sytuacji 
zdrowotnej firmy umożliwia racjonalny 
dobór oddziaływań, takich które dają 
największe prawdopodobieństwo 
sprostania  wyzwaniom, rozwiązania 
problemów oraz zaspokojenia potrzeb 
 a) firmy:  
 b) personelu 
 

 



Inne powody przeprowadzenia diagnozy : 
 
 -tworzenie pozytywnego nastawienia personelu do 
promowania zdrowia przez firmę (tzw. mechanizm 
zaangażowania i konsekwencji (Cialdini, 1996) 
 
-rozwijanie  poczucie wpływu/podmiotowości 
pracowników w sprawach zdrowia ( Puchalski, 
Korzeniowska, 2014) 
 
-minimalizowanie oporu wobec oddziaływań 
nakierowanych na zmianę antyzdrowotnych 
przekonań i zachowań (Aronson, 2006) 
 
-umożliwienie ewaluacji efektów prowadzonych          
w firmie działań prozdrowotnych 
 
 



Jak postępować aby diagnoza  
spełniła swoją rolę: 
-a)poinformować personel, że będzie 
prowadzona, uzasadnić dlaczego i po co 
 b)przedstawić zasady jej prowadzenia 
- procedury/gwarancje anonimowości, 
dobrowolności udziału pracowników 
-zasady doboru informatorów/respondentów 
- stosowane techniki zbierania danych 
-formy i czas prezentacji wyników  



Główne obszary diagnozy 
sytuacji zdrowotnej firmy  
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Metody prowadzenia prac 
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Istotne aspekty diagnozy 
stanu zdrowia personelu:   

Dolegliwości i choroby związane                 

z wpływem warunków pracy 

Rozpowszechnienie chorób i dolegliwości 

przewlekłych (np. układu krążenia, ruchu, 

nerwowego, problemy psychiczne) 

Częstotliwość występowania czynników 

ryzyka chorób cywilizacyjnych( np. palenia 

tytoniu i konsumpcji innych używek, nadwagi  

otyłości, nadmiernego stresu) 

Występowanie przeziębień i grypy 

Samopoczucie, autoocena stanu zdrowia 

 



Źródła informacji do  oceny stanu 
zdrowia załogi (dane obiektywne): 
 
-wskaźniki absencji chorobowej 
-dane nt. chorób zawodowych 
-zbiorczy profil zdrowia personelu              
w oparciu o  karty badania 
profilaktycznego  
-raporty komercyjnych firm 
świadczących abonamentowo usługi 
medyczne personelowi 
-dodatkowe medyczne badania 
kontrolne (tzw. firmowy check-up 
zdrowotny) 



Czego można się dowiedzieć ze 
zbiorczego opracowania kart 

badań profilaktycznych? 



Karta badania 
profilaktycznego pracownika 

 

 

 



Karta badania profilaktycznego 
pracownika 



Karta badania profilaktycznego 
pracownika 



Karta badania profilaktycznego 
pracownika 



Najważniejsze dane dostępne w oparciu                    
o  raporty firm świadczących prywatne usługi 
medyczne dla personelu: 
 
-charakterystyka pracowników z punktu widzenia 
BMI, wartości ciśnienia tętniczego, poziomu 
cholesterolu itp. wskaźników (czynników ryzyka) 
- struktura powodów wizyt u lekarza 
-najczęstsze problemy zdrowotne kluczowych grup 
personelu (ze względu na stanowisko, cechy 
społeczno-demograficzne) 
-przyczyny i skala zwolnień lekarskich (w tym               
w odniesieniu do czynników ryzyka czy cech 
społeczno-demograficznych 
 
 



Tzw. check-up zdrowotny ,  
sponsorowane przez firmę, dobrowolne dla 
personelu, dodatkowe badania medyczne 
(np. realizowany przez firmę Volkswagen Poznań obejmuje:  
sprawdzenie ciśnienia krwi, morfologię, EKG, badanie poziomu 
kreatyniny, profil lipidowy (cholesterol), próby wątrobowe, 
antygeny wirusów zapalenia wątroby typu B i C. Dla mężczyzn 
po 40. r. ż. PSA, (wczesne wykrycie raka prostaty), a kobiet po 
50. r.ż. oznaczenia markerów nowotworowych jajnika i 
piersi. Ponadto określany jest  BMI, masa tkanki mięśniowej 
oraz tłuszczowej, wiek metaboliczny).  



Źródła informacji do  oceny stanu 
zdrowia załogi (dane subiektywne) 
-indywidualne autooceny stanu 
zdrowia i samopoczucia  
-opinie lekarza smp o 
zdrowiu/dolegliwościach personelu 
firmy  
-opinie bezpośrednich przełożonych o 
chorobach/dolegliwościach grupy ich 
podwładnych  
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Rodzaje potrzeb i oczekiwań 
pracowników w sferze zdrowia             
w pracy  (obszary diagnozy cd.): 
-dotyczące prozdrowotnych 
przekształceń w środowisku               
i organizacji pracy 
-związane z profilaktyką i diagnozą 
medyczną oraz leczeniem 
-wspierające zdrowy styl życia 
-edukacyjne 
  

 



Jak lepiej diagnozować  potrzeby pracowników?  
Zebrać opinie od: 

- mniej zaangażowanych w prowadzenie 
prozdrowotnego stylu życia 
- niekorzystających z   dotychczasowej oferty 
prozdrowotnej firmy,  
-zatrudnionych o niższym poziomie wykształcenia 
-personelu z oddziałów/filii firmy 
-specjalnie dobranych  prób ze zbiorowości personelu 
-stosować  aktywizujące metody pozwalające 
wykorzystać pomysłowość entuzjastów zdrowego życia  



Metody diagnozy potrzeb 
personelu 



Kryteria wyboru sposobów diagnozy potrzeb 
personelu (adekwatne do specyfiki firmy) 
-rodzaj poszukiwanych informacji (opis stanu, 
częstotliwość zjawisk, determinanty) 
-możliwości  finansowe i organizacyjne 
prowadzenia diagnozy  
 -doświadczenia z  wcześniejszych 
przedsięwzięć analizujących potrzeby 
personelu (atuty, błędy) 
 -ilość pracowników, warunki lokalizacji, 
zmianowość, dostęp pracowników do ICT, 
-wykształcenie personelu 
-klimat relacji międzyludzkich (Korzeniowska,2017) 



Główne metody diagnozy potrzeb: 
-obserwacja  
-rozmowy, konkursy 
-gromadzenie opinii grup pracowników 
-skrzynki kontaktowe  
-wywiady swobodne 
-wywiady zogniskowane 
-wywiady/ankiety audytoryjne 

-ankiety  
-fotografie, filmy (tamże) 
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Rodzaje potrzeb firmy: 
 -bezpośrednio zdrowotne 
(poprawa psychofizycznej zdolności do 
pracy pracowników, ograniczenie 
absencji chorobowej itp.)  

 
-wykorzystujące promocję zdrowia 
dla osiągania innych 
celów/korzyści dla firmy 



Inne  potrzeby, których zaspokojeniu służy 
promocja zdrowia personelu: 
-zwiększenie wydajności pracy 
-redukcja prezentyzmu  
-ograniczenie konsekwencji starzenia się personelu 
-poprawa relacji społecznych wśród personelu 
-lepsza identyfikacja pracowników z zakładem 
pracy  
-zapewnienie konkurencyjności firmy na rynku 
pracy (EB) 
-kwestie wizerunkowe (PR, CSR) 
-spełnienie wymogów korporacyjnych 
  
 



Rodzaje możliwości firmy:  
-finansowe + infrastruktura 
rekreacyjna 
-wynikające z formalnej organizacji 
pracy (w tym potencjał bhp, HR, smp, 
związków zawodowych) 
-bazujące na inicjatywach samych 
pracowników  
-pochodzące z zewnętrznego wsparcia 
(eksperckiego, w postaci strategii 
lokalnych, projektów partnerskich itp.) 



Metody diagnozy potrzeb                 
i możliwości firmy 



Główne metody to analiza: 
- dokumentów firmy dotyczących misji, strategii, 
działań z zakresu PR, CSR, EB itp.  
- planów pracodawcy/zarządu  w związku                          
z wyzwaniami stojącymi przed firmą(dokumentów, 
wypowiedzi) 
- kwot/wsparcia rzeczowego przeznaczanego 
wcześniej i planowanego na przyszłość na działania 
prozdrowotne 
-problemów z zakresu organizacji pracy  
generowanych przez stan zdrowia personelu 
(dokumenty, wypowiedzi menadżerów) 



Główne metody, cd. 
-rozmowy ze związkami zawodowymi, 
hobbystami/grupami entuzjastów zdrowego 
stylu życia 
-monitoring organizacji/projektów 
(międzynarodowych, krajowych, lokalnych, 
komercyjnych), nakierowanych na promocję 
zdrowia w pracy  
-rozpoznanie komercyjnej oferty działań 
prozdrowotnych dla firm 

 



Zakończenie prac 
diagnostycznych obejmuje: 
-opracowanie zgromadzonych 
danych na potrzeby planowania 
zakładowego programu promocji 
zdrowia 
-szerokie spopularyzowanie 
wyników diagnozy w 
społeczności firmy 



Bardziej niż cokolwiek 
innego przygotowywanie się 

jest sekretem  do sukcesu,  
 Henry Ford 



Dane kontaktowe: 
 
 
 
 

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dra med.  Jerzego Nofera 

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 
tel.: 42 6314 686, tel./fax: 42 6314 685 

e-mail: whpp@imp.lodz.pl 
 

www.promocjazdrowiawpracy.pl 
www.pracanazdrowie.pl 

Dziękuję za uwagę 



Dziękuję za uwagę! 


