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O NAS

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycy-
ny Pracy im. prof. J. Nofera tworzyło się pod koniec lat 80. ubiegłego stule-
cia. Pod obecną nazwą działa od 1996 r., zachowując część ówczesnego składu 
osobowego. Od 1995 r. Centrum animuje Ogólnopolską Sieć Promocji Zdro-
wia w Miejscu Pracy, skupiającą wojewódzkie ośrodki medycyny pracy i  inne 
podmioty wspierające ideę promocji zdrowia, a także fi rmy wdrażające własne 
programy prozdrowotne.

W 2001 r. zostało narodowym punktem kontaktowym utworzonej w 1996 r. Eu-
ropejskiej Sieci Promocji Zdrowia w  Pracy (ENWHP). W  latach 2005–2006 ko-
ordynowało projekt przyłączenia do ENWHP państw z obszaru Europy Środkowej 
i  Wschodniej, a  później uczestniczyło w  kolejnych międzynarodowych inicjaty-
wach tej sieci, dotyczących m.in. przedłużania zdolności do pracy starzejących się 
pracowników, promocji zdrowego stylu życia pracujących, profi laktyki otyłości 
w miejscu pracy, wzmacniania kompetencji zdrowotnych nisko wykształconego 
personelu, rozwiązywania w fi rmach problemów dotyczących palenia tytoniu, pi-
cia alkoholu, zdrowia psychicznego. Projekty realizowane w kraju dotyczyły m.in. 
badania przemian i uwarunkowań związanego ze zdrowiem stylu życia pracow-
ników, dynamiki i uwarunkowań aktywności przedsiębiorstw w sferze promocji 
zdrowia personelu, oceny jakości i  efektów programów prozdrowotnych w  fi r-
mach, tworzenia metodologii i narzędzi wdrażania takich programów. 

Eksperci Centrum są autorami podręczników, monografi i i  artykułów oraz 
licznych materiałów i narzędzi dotyczących promocji zdrowia w pracy. Na za-
proszenie przedsiębiorstw i  wojewódzkich ośrodków medycyny pracy kon-
sultują, wspierają i popularyzują realizowane w nich programy prozdrowotne. 
W  2009  r. Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Centrum nagrodę Pań-
stwa Kuwejt za badania w dziedzinie promocji zdrowia, w uznaniu wybitnych 
zasług w tym obszarze (statuetka nagrody wręczona podczas 62. Światowego 
Zgromadzenia Zdrowia w Genewie). 

Kontakt:
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
tel. 42 631 46 85; 42 631 46 86; 42 631 46 73
e-mail: whpp@imp.lodz.pl
www.pracanazdrowie.pl
www.promocjazdrowiawpracy.pl
www.facebook.com/PracaNaZdrowie
www.facebook.com/KrajoweCentrumPromocjiZdrowiaWMiejscuPracy

Dlaczego warto
wdrożyć w fi rmie

strategię promocji zdrowia? 

 

Broszura opracowana przez
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera,

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy,
w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Cel operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.
Zadanie 3: Działania edukacyjne, pkt 5: Edukacja pracodawców, menadżerów, specjalistów 

zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji 
w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.



Starzenie się społeczeństwa nasila się, chociaż aktualnie Polska, 

w porównaniu z innymi krajami europejskimi i OECD (Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), ma stosunkowo niewielki 

udział osób starszych w populacji ogólnej1. W latach 2012–2050 

udział osób 65+ w stosunku do tych w wieku 20–64 lata ma się potro-

ić (wzrosnąć z 21% do 63%, przy średniej dla OECD 51% w 2050 r.)2. 

Zarządzanie zdrowiem
starzejącego się 

personelu –
dlaczego warto wdrożyć w fi rmie 

strategię promocji zdrowia? 

Proces starzenia się powoduje, że na rynku pracy jest coraz mniej 

osób. W latach 2015–2030 liczba osób w wieku produkcyjnym (15–

–64 lata) obniży się o 11% (o 1,4 mln z 18,5 mln osób w 2015 r.), a w la-

tach 2015–2050 o 28% (do 13,6 mln osób w 2050 r., czyli o 4,9 mln mniej 

niż w 2015 r.). Natomiast liczba tych w wieku 65 lat lub więcej wzrośnie 

o 43% między 2015 r. a 2030 r. oraz o 83% między 2015 r. a 2050 r.3 
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W strukturze zatrudnienia większości fi rm stopniowo będzie 

wzrastał udział coraz starszych pracowników. 

Z uwagi na 
ograniczoną 
podaż coraz 

trudniej będzie 
pozyskać 

dobrych młodych 
kandydatów do 

pracy.

Niedobory kadrowe 
można będzie uzupełniać, 

sięgając do rezerw, 
jakie głównie tkwią 

w możliwości aktywizacji 
zawodowej osób 

starszych – umownie po 
50. roku życia.

Aktualny personel 
w nadchodzących 

latach 
nieuchronnie 

podlegać będzie 
procesom 
starzenia.
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Przeciętna długość absencji chorobowej  w 2015 r. 
(dane ZUS):

Absencja chorobowa może pociągać za sobą problemy 
organizacyjne oraz koszty dla fi rm, np. związane 

z zastępstwami za nieobecnych pracowników.

33,4 dnia
Absencja wśród 

wszystkich 
pracowników,

którzy w 2015 r. 
otrzymali zwolnienie 

lekarskie

37,5 dnia
Absencja wśród 
osób w wieku od 

50 lat wzwyż

Wraz ze wzrostem wieku pracowników ich stan zdrowia pogarsza 

się, przez co spada produktywność personelu. 

Starzejący się pracownicy coraz gorzej oceniają swoje zdrowie. O ile 

dobrze ocenia je 80% osób w wieku 25–34 lata, o tyle w wieku 55–64 

lata już tylko 38%4.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS5.
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Badania pokazują, że wzrost 

częstości korzystania ze zwolnień 

chorobowych zwiększa ponad dwukrotnie ry-

zyko zakończenia aktywności zawodowej przed osiągnię-

ciem wieku emerytalnego6. European Working Conditions Survey 

z 2015 r. ukazał, że 22% pracowników w wieku 50+ przewiduje, że nie 

będzie w stanie pracować z powodu stanu zdrowia, gdy osiągnie wiek 

60 lat. Stąd zagrożeniem dla dobrego funkcjonowania fi rm staje się 

ryzyko wzrostu fl uktuacji dojrzałej kadry i konieczność zastąpienia 

osób odchodzących na renty chorobowe lub emerytury. 

Odchodzenie z pracy starszych, doświadczonych pracowników po-

woduje ucieczkę z fi rmy takich cech, za które pracodawcy w Polsce 

cenią ich bardziej, niż młodszą część załogi. Jest to bogate doświad-

czenie zawodowe i życiowe, wiedza, lojalność, niezawodność, 

dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, szacunek dla 

pracy czy przywiązanie do fi rmy7,8,9,10.

Starsi pracownicy przeciętnie częściej niż młodsi doświadczają 

różnych dolegliwości oraz chorób przewlekłych, odczuwają nie-

dostatek energii, co zwiększa ryzyko nasilania się prezentyzmu. 

Oznacza to, że coraz więcej pracowników może przychodzić do pracy 

w stanie ograniczonej sprawności, co zmniejsza ich wydajność. Defi cyty 

dobrostanu i energii starszych pracowników wynikają nie tylko ze zmian 

w funkcjonowaniu organizmu, lecz także z sytuacji rodzinnej – koniecz-

ności sprawowania opieki zarówno nad osobami w wieku senioralnym, 

jak również wnukami (w literaturze angielskojęzycznej osoby w wieku 

okołoemerytalnym określa się przez to jako sandwich generation). 

Badania pokazują, że wielu pracodawców w Polsce nie ma jeszcze świa-

domości tych procesów demografi cznych ani ich konsekwencji dla fi rm.
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Wdrożenie przygotowanego w fi rmie programu zarządzania zdro-

wiem starzejącego się personelu, który uwzględnia odmienne 

potrzeby, oczekiwania i możliwości zróżnicowanych wiekowo grup 

pracowników, może przeciwdziałać wielu wskazanym problemom 

i ich nasilaniu się11,12,13,14,15. 

Badania naukowe i praktyka wielu fi rm pokazują, 
że dobrze realizowany program prozdrowotny

przyczynia się m.in. do:

obniżenia wskaźników absencji i prezentyzmu

wzmocnienia produktywności personelu: poprawy 
sprawności, zwiększenia energii, wydajności, zmniejszenia 

liczby błędów popełnianych w pracy

wzrostu morale, zaangażowania pracowników oraz ich 
identyfi kacji z fi rmą

odłożenia decyzji pracowników o chęci przejścia
na rentę/emeryturę i do wydłużenia ich aktywności 

zawodowej w dobrym zdrowiu

wzmocnienia najważniejszej dla pracowników wartości,
jaką jest zdrowie

dodatniego zwrotu z inwestycji, które fi rma podejmuje
na rzecz zdrowia personelu
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Narodowy Program Zdrowia na 

lata 2016–2020 umożliwia pracodawcom 

i menadżerom korzystanie z konsultacji dotyczących przygo-

towania, realizacji i doskonalenia wdrożonych lub planowanych działań/

strategii/programów zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu. 

Konsultacji tych udzielają eksperci Krajowego Centrum Promocji Zdrowia 

w Miejscu Pracy, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.
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