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W jakich kierunkach rozwija się 
prozdrowotna działalność firm? 

Fizyczne środowisko pracy: 

- doskonalenie stanowisk (m.in. ergonomia) 

- pomieszczenia/warunki socjalne 

 

Usługi zewnętrzne:  

- pakiety medyczne i ubezpieczenia zdrowotne   

- abonamenty sportowo-rekreacyjne 

 

Wydarzenia związane ze zdrowiem: 

- rywalizacja sportowa  

- dni zdrowia / pikniki 

- akcje charytatywne (np. krwiodawstwo) 

- modne tematy 

BHP, SMP 
2000 r. ~ 50% 

 

2015/17 r. ~ 10% 

HR, CSR, EB 
2000 r. ~ 20% 

 

2015/17 r. ~ 50% 

Kto odpowiada za  

zdrowie w firmach? 

tradycja, redukcja kosztów 

wizerunek, efektywność 



Perspektywa pracowników  
(najnowsze badania Krajowego Centrum, listopad 2018) 

Tylko 1/4 pracowników uważa, że firma dba o ich zdrowie lepiej,  

niż wymagają przepisy bhp 

 

Aż 3/4 pracowników nie ma poczucia, że firmie zależy na tym, by prowadzili  

zdrowy tryb życia (1/4 uważa, że firma powinna wymagać tego od 

pracowników) 

 

Tylko 15% pracowników zauważa poprawę swojego zdrowia pod wpływem 

prozdrowotnych działań firmy 

 

40% pracowników twierdzi, że gdyby firma lepiej dbała o ich zdrowie, to byliby 

bardziej zaangażowani w swoją pracę 



Jak działa promocja zdrowia? 

Działania na rzecz zdrowia personelu,  

idące dalej niż obligacje prawne do jego ochrony 

Podtrzymanie i wzmocnienie zdrowia personelu /  

prozdrowotnych praktyk 

Wzrost produktywności 

Lepszy wizerunek / identyfikacja personelu z firmą 

Oszczędności kapitałowe / zysk firmy 
[…] 
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skuteczność 

zarządzanie 

szeroki zasięg 



Czy działania firm skutecznie 
wzmacniają zdrowie personelu?  

• Brak ukierunkowania na główne potrzeby zdrowotne 

• Błędy w konstruowaniu celów (m.in. działania jako cele) 

• Nieuwzględnianie potencjalnie niekorzystnych efektów 

działań prozdrowotnych  

• Metody mało efektywne w osiąganiu celu 

(rekomendowany model WC UM) 
 

   Wiedza 

    Chęci  

     Umiejętności 

      Możliwości  

Typowe błędy  



Przykłady do analizy błędów  
przy rozwiązywaniu wybranych  

problemów zdrowotnych 

  

dolegliwości kręgosłupa 

 

zachorowania na grypę  

  

palenie tytoniu 

  

niskie spożycie warzyw i owoców 

  

niska aktywność fizyczna 

  



Co ogranicza zasięg oddziaływań?  

• Ograniczona dostępność oferty 

• Niekontrolowane niskie uczestnictwo 

• Oferta adekwatna tylko dla wąskich grup (np.  aktywizująca 

aktywnych – generująca nierówności w zdrowiu)  

• Kultura organizacyjna niesprzyjająca uczestnictwu 

pracowników w firmowych działaniach 



Zarządzanie  

• Wzmocnienie motywacji pracodawcy/zarządu do wdrożenia promocji zdrowia  

     w firmie 

• Budowanie i szkolenie zespołu animującego działania prozdrowotne w firmie 

• Audyt dotychczasowych działań: ich efektów, zasięgu, społecznego  

    odbioru, kosztów 

• Stały monitoring potrzeb zdrowotnych i oczekiwań różnych grup personelu 

• Określanie i uzgadnianie celów związanych z promocją zdrowia w firmie  

    (zdrowotnych i biznesowych) 

• Opracowanie programu/strategii zintegrowanych działań na rzecz osiągania  

    przyjętych celów 

• Skuteczne komunikowanie działań i założeń promocji zdrowia w firmie  

    do ogółu personelu (i do otoczenia) 

• Budowanie wśród kadry i personelu poparcia dla realizacji planu 

• Monitoring przebiegu wdrażanych działań i doskonalenie planu 

• Etapowa ewaluacja efektów wdrożenia promocji zdrowia oraz komunikowanie  

    ich do zarządu i personelu (oraz do otoczenia) 

  

 

 



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 


