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Incentives  as one way of  supporting  no-smoking in workplaces 
Nagrody jako jedna z form  wspierania niepalenia w zakładach pracy 

Palenie tytoniu należy do najważniejszych pojedynczych, a jednocześnie możliwych do prewencji, 
czynników zagrożenia zdrowia społeczeństwa. Jednym z siedlisk, w których istnieją sprzyjające wa-
runki do realizacji działań z zakresu promocji zdrowia, w tym podejmowania interwencji antytytonio-
wych, jest zakład pracy [5], Jak wykazały badania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu 
Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi1, ponadobligatoryjne działania skłaniające personel do 
niepalenia realizowało ponad 60% przedsiębiorstw. Analiza tych interwencji wskazuje, że po przed-
sięwzięciach edukacyjnych, kolejną formą  oddziaływania na pracowników są kary dyscyplinarne za 
łamanie wewnętrznych reguł i przepisów dotyczących palenia tytoniu (17,2% ogółu przedsiębiorstw), 
które to zdecydowanie dominują nad pozytywnymi formami  wsparcia, takimi jak regularne gratyfika-
cje finansowe  dla niepalącej części załogi (1,4%), czy jednorazowe nagrody przyznawane osobom 
zatrudnionym decydującym się na niepalenie (1,0%) [8]). 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wpływu na pracowników nagród jako jednej z form 
wspierania niepalenia w zakładach pracy. Koncentruję się tu głównie na oddziaływaniu gratyfikacji  na 
uczestnictwo palących pracowników w programie antytytoniowym, a także na złożony proces rzuca-
nia palenia. 

Podstawą poniższych rozważań są niektóre dostępne w czasopismach anglojęzycznych opisy za-
kładowych programów antytytoniowych, w których zastosowano gratyfikacje  (głównie finansowe). 
Na wstępie należy jednakże podkreślić, iż generalnie w literaturze temat ten podejmowany jest rzadko. 
Ponadto, opisywane programy często realizowane są w warunkach dalekich od eksperymentalnych (tj. 
brak grupy kontrolnej), co utrudnia określenie wpływu na prawników samej nagrody. Co więcej, 
najczęściej w zakładowych programach antytytoniowych wraz z gratyfikacjami  wprowadzony jest 
dodatkowy element rywalizacji o nie, natomiast w bardzo nielicznych badaniach w ogóle sprawdza się 
oddzielnie ich wpływ na palących pracowników [7]. Trudno jest przy tym dokonywać jakichkolwiek 
porównań efektów  tych programów i na tej zasadzie formułować  jednoznaczne wnioski m.in. dlatego, 
że są one różnorodnie ewaluowane, np. odmienny jest czas, po którym mierzy się efekty  interwencji 
(od tygodnia do nawet 24 miesięcy od jej zakończenia). Dodatkowo, prezentowane wyniki badań są 
często rozbieżne. [1,7] 

W związku z powyższym podkreślić należy, iż niniejszy artykuł nie zawiera jednoznacznych 
wskazań, jakie dokładnie nagrody (np. finansowe  czy rzeczowe), o jakiej wartości (tanie czy te bardzo 
drogie), za co dokładnie wręczane (np. za samo uczestnictwo w programie czy za rozstanie się z nało-
giem), na jakich zasadach przyznawane (np. pracownicy podzieleni na grupy rywalizujące o nagrody 

1 Materiał zebrano w 2000r. metodą ankiety pocztowej. Informacje  nadesłało 755 firm  z terenu całego kraju, za-
trudniających blisko 100 i więcej pracowników [8]. 
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czy loteria, gdzie tylko osoby wylosowane mogą coś wygrać) należy zastosować, by zagwarantować 
sukces zakładowego programu antytytoniowego. W artykule tym odwołuję się jedynie do pewnych 
rozwiązań, które w jednych programach sprawdziły się, a w innych nie przyniosły pożądanego efektu, 
zastanawiam się nad ewentualnymi mechanizmami, które mogły tutaj zadziałać oraz rozwiązaniami, 
które warto byłoby rozważyć w kontekście wspierania pracowników w niepaleniu. 

NAGRODY A UCZESTNICTWO W ZAKŁADOWYCH PROGRAMACH 
ANTYTYTONIOWYCH 

Jak wynika z dostępnych w literaturze opisów zakładowych programów antytytoniowych, możli-
wość otrzymania nagrody może przyczyniać się do zwiększonej partycypacji w nich palącej części 
załogi. Dotyczy to np. sytuacji, gdy pracownik nagradzany jest za uczestnictwo oraz abstynencję 
tytoniową w określonym czasie. Należy podkreślić, iż obserwacje takie poczyniono m.in. w progra-
mach, gdzie zastosowano warunki eksperymentalne, tj. obok grupy badanej (z określonymi interwen-
cjami antytytoniowym i nagrodami) była także grupa kontrolna (te same interwencje, ale bez nagród) 
[2,7]2. 

Warto zastanowić się, dlaczego gratyfikacja  może mieć opisywany powyżej pozytywny wpływ na 
uczestnictwo w programie antytytoniowym. Jeden z możliwych mechanizmów to taki, że nagrody 
mogą przyczyniać się do podniesienia rangi programu, poprawy jego wizerunku, staje się on bardziej 
zauważalny wśród pracowników. Drugi mechanizm, to bezpośredni efekt  motywacyjny gratyfikacji-
człowiek mając perspektywę otrzymania nagrody, postanawia poddać się regułom obowiązującym w 
programie. I tutaj pojawiają się dwa zagadnienia, które powinny być wzięte pod rozwagę przez reali-
zatorów zakładowych interwencji antytytoniowych z nagrodami, a którym to postaram się przyjrzeć w 
dalszej części niniejszego artykułu. Po pierwsze, za co powinno nagradzać się pracownika: za samo 
uczestnictwo, czy też za osiągnięcie określonego celu w procesie rozstawania się z nałogiem. Po dru-
gie, jakie elementy powinien zawierać program, by z jednej strony zastosowana gratyfikacja  zachęciła 
palacza do podjęcia walki ze swoim uzależnieniem, a z drugiej by uczestnik interwencji nie robił tego 
dla samego faktu  jej otrzymania. Oczywistym jest bowiem fakt,  iż poprawiona dzięki nagrodom party-
cypacja w programie antytytoniowym nie jest celem samym w sobie, natomiast idzie o to, aby przeło-
żyła się na zwiększony odsetek osób skutecznie rzucających palenie. 

ZAKŁADOWE PROGRAMY ANTYTYTONIOWE Z NAGRODAMI 
A NIEPOWODZENIA W RZUCANIU PALENIA PRZEZ PRACOWNIKÓW 

Jak wspomniano powyżej, stosowanie w programie antynikotynowym nagród za niepalenie może 
być czynnikiem motywującym do partycypacji w nim. Okazuje się jednak, że wysoki odsetek palą-
cych pracowników biorących udział w programie z gratyfikacjami  nie zawsze przekłada się na wysoki 
odsetek jego beneficjentów  na stałe rozstających się z nałogiem. Było tak m.in. w eksperymentalnym 
badaniu Hennricusa i wsp. Interwencje antynikotynowe, w których zastosowali motywacje finansowe, 
przyciągnęły dwa razy więcej palących pracowników niż programy, w których nie wprowadzili takich 
zachęt (odpowiednio 22,4% do 11,9% uczestników). Jednakże zwiększona partycypacja nie przełożyła 
się na istotnie wyższy odsetek personelu trwale rzucający palenieJ [2], 

Także w dokonanej przez Matsona i wsp. analizie zakładowych programów antytytoniowych z 
gratyfikacjami,  na 8 badań, w których zachowano warunki eksperymentalne, 2 wykazały neutralny lub 
wręcz negatywny wpływ naeród, na pomoc palacym pracownikom w rozstawaniu się z uzależnieniem 
(7). 

Warto zastanowić się nad przyczynami opisanych tu zjawisk. Po pierwsze, jak wynika z obserwa-
cji Hennricusa i wsp., ich interwencja z gratyfikacjami  przyciągnęła palaczy słabo zmotywowanych do 
rozstania się z nałogiem lub mających większe trudności z rzuceniem palenia [2], 

2 I tak, w dokonanej przez Matsona i wsp. analizie zakładowych programów z zachętami finansowymi  i współza-
wodnictwem, na 8 badań, w których obok grupy badanej była także grupa kontrolna, 3 wykazały pozytywny wpływ 
nagród i współzawodnictwa na partycypację pracowników. [7] 
J Program ten realizowany był przez 18 miesięcy, przy czym ewaluację przeprowadzono po 12 i 24 miesiącach od 
implementacji interwencji (2). 



Kolejne wyjaśnienie można oprzeć na wynikach eksperymentów psychologicznych, które pokaza-
ły, że osoby nagradzane mogą wykazywać niższy poziom motywacji wewnętrznej4 niż osoby niena-
gradzane. W interpretacji tego efektu  można odwołać się do zasady pomniejszania sformułowanej 
przez Kelleya. Zgodnie z nią, im więcej potencjalnych czynników może być przyczyną określonego 
działania, tym mniejsza jest rola, jaką jednostka przypisuje każdemu z nich (albo w innym ujęciu tego 
prawa- tym mniejszą człowiek ma pewność, że określony czynnik ma właściwość sprawczą) (6). 
Przekładając to na sytuację zakładowego programu antytytoniowgo, gdzie istnieje możliwość otrzy-
mania nagrody: po pewnym czasie uczestnicy programu bardziej utożsamiają swój początek w zaprze-
staniu palenia z pragnieniem otrzymania gratyfikacji,  niż z chęcią czy umiejętnością rzucenia palenia. 
To z kolei może przełożyć się na redukcję ich zaangażowania w proces wyjścia z nałogu oraz wiary 
we własne umiejętności, co w konsekwencji może doprowadzić do powrotu do palenia [7]. 

Co więc można zrobić, by przeciwdziałać opisanym powyżej zjawiskom? Otóż, wydaje się, że na-
leży wprowadzić do programu takie formy  interwencji antytytoniowych (np. grupy wsparcia, sesje z 
psychologiem), które oparte będą na budowaniu w pracownikach poczucia, że sukces w rzuceniu 
palenia zależy od ich silnej woli oraz na rozwijaniu w nich wiary we własne możliwości po to, by nie 
utożsamiali oni faktu  zaprzestania palenia z zewnętrznym, niezależnym od siebie czynnikiem, jakim 
jest gratyfikacja. 

Rozpatrując kolejną przyczynę niepowodzenia przywołanych powyżej programów należałoby 
przyjrzeć się, za co palący pracownicy byli nagradzani. I tak, w badaniu Hennricusa i wsp. mieli oni 
możliwość otrzymania pewnej kwoty pieniędzy już za rozpoczęcie programu, następnie za ukończenie 
przynajmniej 3/4 części zaplanowanych dla nich interwencji, a następnie za zadeklarowaną przez nich i 
potwierdzoną przez członka rodziny 30-dniową abstynencję tytoniową. Ponadto, pracownicy po-
wstrzymujący się od palenia przez ten okres byli uprawnieni do wzięcia udziału w losowaniu wysokiej 
nagrody pieniężnej [2]. Natomiast, w jednym z dwóch przywoływanych w analizie Matsona i wsp. 
programów, w których nie zaobserwowano pozytywnego wpływu gratyfikacji  na wychodzenie z 
uzależnienia nikotynowego, istniała możliwość otrzymania gratyfikacji  finansowej  za skorzystanie z 
otrzymanych materiałów radzących jak rzucić palenie [7]. Tak więc w przywołanych programach 
można było dość łatwo dostać nagrodę -np. w badaniu Hennricusa i wsp. m.in. już za samo przyłącze-
nie się do programu, co niewątpliwie mogło przyczynić się do wysokiego współczynnika partycypacji, 
a nie doprowadziło do wyższego niż w grupie kontrolnej odsetka pracowników na stałe rzucających 
palenie. Sugeruje to, iż nagrody w zakładowych programach antytytoniowych powinny być raczej 
przyznawane za osiągnięcie przez pracownika celu programu, tj. abstynencji tytoniowej utrzymywanej 
w określonym czasie. 

ZAKŁADOWE PROGRAMY ANTYTYTONIOWE Z NAGRODAMI A PROCES 
WYCHODZENIA Z UZALEŻNIENIA NIKOTYNOWEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW 
Dokonana przez Matsona i wsp. analiza zakładowych programów antytytoniowych z nagrodami 

i/lub współzawodnictwem potwierdziła, że mogą być one pomocne we wspieraniu pracowników w 
procesie rzucania palenia.5 Ten pozytywny wpływ został wykazany w różnorodny sposób w poszcze-
gólnych badaniach, np. większą redukcją poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ilości 
konsumowanych papierosów czy odsetka palących pracowników w grupie badanej w porównaniu do 
grupy kontrolnej. Jeśli idzie o ten ostatni z wymienionych tu efektów,  to był on obserwowany w 
dwóch badaniach- w jednym po 6 tygodniach, a w drugim po 6 miesiącach od implementacji inter-
wencji. Należy dodać, iż ewaluacja przeprowadzana w późniejszych okresach nie wykazała już tego 
efektu  [7], 

Jednym z opisanych w literaturze zakładowych programów antytytoniowych, w których zastoso-
wana gratyfikacja  w połączeniu z grupową rywalizacją o nią przyczyniła się do znacznej redukcji 
odsetka palących pracowników w okresie 6 miesięcy od implementacji interwencji, było badanie 

4 Przez motywację wewnętrzną rozumie się tendencję podmiotu do podejmowania i kontynuowania działania ze 
względu na samą treść tej aktywności- tu: niepalenia. O jakościowo innej tendencji, czyli o motywacji zewnętrznej 
mówimy, gdy zachowanie- tu: niepalenie- realizowane jest ze względu na zewnętrzny wobec niego czynnik- tu: 
gratyfikację  - mający być konsekwencją jego wykonywania [6]. 
3 Ten pozytywny wpływ nagród i/lub współzawodnictwa na proces rzucania palenia został wykazany w 6 na 8 
badań z zachowanymi warunkami eksperymentalnymi [7]. 
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Koffmana  i wsp. I tak, ewaluacja po pól roku od rozpoczęcia programu wykazała następujące odsetki 
uczestników- ex-palaczy: 41% w grupie badanej (wdrożono tu określone interwencje oraz nagrody) 
oraz 23% w grupie kontrolnej (te same interwencje ale bez motywacji finansowych)  [4], 

Warto zastanowić się, co wpłynęło na skuteczność programu z gratyfikacjami.  Jeden z czynników 
to taki, że nagrody można było otrzymywać co miesiąc przez okres 5 miesięcy za przynajmniej 30-
dniową abstynencję tytoniową. Niewątpliwie takie rozłożenie w czasie gratyfikacji  oraz fakt,  iż nagra-
dzano za niepalenie mogło motywować do powstrzymywania się od konsumpcji papierosów. Po dru-
gie, beneficjenci  programu otrzymywali wysokie nagrody finansowe  za niepalenie. Natomiast istnieją 
obserwacje, że gratyfikacje  o wyższej wartości materialnej mogą mieć istotniejszy wpływ na uczestni-
ków programu, niż te o niższej wartości [7, 9], Co więcej, każdy palący pracownik, który wyraził chęć 
partycypacji, musiał dokonać opłaty wpisowej, co- zgodnie z teorią dysonansu poznawczego Festinge-
ra- wzmocniło ich zaangażowanie w program. I wreszcie, kolejny czynnik, który miał wpływ na sku-
teczność omawianego programu, to kompleksowość wdrożonych interwencji antytytoniowych- obok 
nagród, poradnictwo psychologiczne przez telefon,  samopomocowe grupy wsparcia i edukacja zdro-
wotna. Jednym z istotnych elementów tych działań było przeciwdziałanie opisanemu powyżej zjawi-
sku utożsamiania sukcesów na polu rzucania palenia z otrzymywaną nagrodą, co w konsekwencji 
może doprowadzić do powrotu do nałogu. Stąd, psychoterapia polegała na budowaniu w uczestnikach 
programu wiary we własne możliwości oraz poczucia, że sukces w wychodzeniu z uzależnienia zależy 
tylko od nich. 

Należy dodać, iż ewaluacja programu Koffmana  i wsp. przeprowadzona po roku od implementacji 
interwencji nie wykazała już istotnych różnic w odsetkach uczestników- byłych palaczy pomiędzy 
programem z nagrodami i programem bez gratyfikacji  (odpowiednio: 37% do 30%)6. Badacze sugeru-
ją, że być może rozszerzenie możliwości otrzymywania nagród na cały rok, nawet jeśli ich dostępność 
nie byłaby tak regularna, mogłoby doprowadzić do lepszych wyników abstynencji tytoniowej w bada-
niu po upływie 12 miesięcy od wdrożenia w przedsiębiorstwie omawianego programu [4], Warto przy 
tym dodać, iż istnieją obserwacje, z których wynika, że nagradzanie rozłożone w czasie (np. jednego 
roku) może być bardziej motywujące do niepałenia niż jednorazowa gratyfikacja,  a przez to może 
wspomóc utrzymanie nowego zachowania zdrowotnego w czasie [9], Niewątpliwie kwestie te wyma-
gają dalszych badań. 

Na koniec warto poruszyć jeszcze jedno zagadnienie związane z wykorzystaniem gratyfikacji  we 
wspieraniu niepałenia w zakładzie pracy. Otóż, należałoby zastanowić się nad nagradzaniem nie tylko 
uczestników programów antytytoniowych wychodzących z uzależnienia, ale także członków ich ro-
dzin czy niepalących pracowników. Rozwiązanie takie wprowadzili do swojego badania Jason i wsp., 
gdzie każdy beneficjent  programu rzucający palenie wskazywał tych spośród rodziny i współpracow-
ników, którzy byli mu pomocni w utrzymywaniu abstynencji. Osoby te brały następnie udział w loso-
waniu nagrody pieniężnej [3]. Przyniosło to podwójną korzyść. Po pierwsze, rozwiązano w ten sposób 
potencjalny problem niezadowolenia niepalących pracowników z faktu,  że zakład pracy oferuje  inter-
wencje prozdrowotne oraz nagrody tylko tym, którzy są uzależnieni od nikotyny. Po drugie, osoby z 
najbliższego otoczenia palacza były dodatkowo zmotywowane do wspierania go w wychodzeniu z 
nałogu. 

WNIOSKI 
Reasumując należy podkreślić, iż nagrody w programach antytytoniowych mogą być skuteczne w 

zakresie wspierania niepałenia w miejscu pracy. Wynika to faktu,  iż gratyfikacje  mogą przyczyniać się 
do poprawy partycypacji pracowników w zakładowych interwencjach antytytoniowych oraz wspiera-
nia ich w rzucaniu palenia. Chociaż generalnie w literaturze brakuje wysokiej jakości badań nad sku-
tecznością nagród w zakładowych programach antytytoniowych, to jednak przedstawione powyżej 
rozważania skłaniają do sformułowania  pewnych konkluzji. I tak, wydaje się, że efektywniejsze  może 
być: nagradzanie pracowników nie za samo przyłączenie się do programu, ale za abstynencję tytonio-
wą, a także rozłożenie w czasie możliwości otrzymania gratyfikacji  niż zastosowanie jednorazowej 
nagrody. Ponadto, należałoby włączyć do programu z zachętami finansowymi  takie formy  interwencji, 

' W omawianym badaniu istniała możliwość otrzymywania nagród przez pierwsze 5 miesięcy programu, natomiast 
konsultacje telefoniczne  z psychologiem były dostępne dla pracowników przez cały rok [4], 



które wpłyną na poprawę motywacji wewnętrznej do rzucenia palenia. Niemniej jednak wiele kwestii 
pozostaje jeszcze do dokładnego zbadania, np. należałoby określić warunki i sposób, w jaki powinno 
nagradzać się pracowników, by gratyfikacje  były skuteczne w zakresie wspierania ich w długotrwałej 
abstynencji. 
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STRESZCZENIE 
Jak wynika z badań Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny 

Pracy w Łodzi karanie pracowników za nieprzestrzeganie wewnętrznych reguł dotyczących palenia 
tytoniu zdecydowanie dominuje w polskich przedsiębiorstwach nad nagradzaniem załogi za niepalenie 
lub wychodzenie z uzależnienia nikotynowego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wpływu 
na pracowników gratyfikacji  jako jednej z form  wspierania niepalenia w zakładach pracy poprzez 
oddziaływanie nagród na uczestnictwo palących pracowników w programie antytytoniowym, a także 
na złożony proces rzucania palenia. 

ABSTRACT 
According to the survey camed out by the National Centre for  Workplace Heath Promotion (the 

Nofer  Institute of  Occupational Medicine in Łódź), the amount of  Polish enterprises punishmg 
employees for  disobeying the internal rules concerning smoking significantly  outnumbers worksites 
rewarding workers for  non-smoking or ąuitting the addiction. The aim of  this paper is to describe the 
influence  of  incentives on employees' participation in a smoking cessation programme and the 
complex process of  ąuitting smoking. 


