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Doświadczenia krajów zaawansowanych w realizacji koncepcji promocji zdro-
wia dowodzą, że miejsce pracy jest szczególnie dogodnym obszarem dla wdrażania 
programów tego typu. Główne zalety zakładu pracy jako terenu odbywania się 
procesów promocyjnych to: a) łatwość kontaktowania się z adresatami działań, 
b) znaczna ich homogeniczność pod względem podstawowych cech społecz-
no-demograficznych,  co ułatwia efektywne  zaplanowanie programu, c) kadra roze-
znana w zdrowotnych problemach załóg i niektórych sposobach ich rozwiązywania 
(np. inspektorzy bhp, personel służby medycyny pracy), d) możliwość wykorzystania 
zaplecza socjalnego firm  na potrzeby procesów promocyjnych. 

Ogromne znaczenie — szczególnie w warunkach polskich, gdzie promocja 
zdrowia jest rodzącą się dopiero dziedziną aktywności społecznej — ma również 
fakt,  że realizowane na terenie zakładów pracy programy promocji zdrowia mogą 
zostać potraktowane przez ścisłe kierownictwo tych zakładów jako szansa na rozwój 
marketingu firmy  i public relations (wyeksponowanie nowoczesnej, światowej 
tendencji inwestowania w zdrowie załogi). Inny ważki argument to okazja do 
zwiększenia efektywności  ekonomicznej przedsiębiorstwa promującego zdrowie 
pracowników (fakt  ten potwierdzają badania ewaluacyjne prowadzone w zachodnich 
firmach  wdrażających programy promocji zdrowia, np. Du Pont, Johnson and 
Johnson). 

* Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rządowego SPR-IV pt. „Bezpieczeństwo 
i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy". Zadanie nr 22.4 pt. „Upowszechnianie programów 
promocji zdrowia w miejscu pracy". Kierownik zadania: dr E. Korzeniowska. 



Socjologowie z Zakładu Promocji Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy od kilku 
lat prowadzą badania dotyczące stanu i czynników warunkujących zachowania 
i świadomość zdrowotną społeczeństwa polskiego oraz prace animujące i koor-
dynujące wdrażanie programów promocji zdrowia w miejscu pracy*. Aktualnie 
realizują w ramach Strategicznego Programu Rządowego: „Bezpieczeństwo i ochro-
na człowieka w środowisku pracy" trzyletni projekt wdrożeniowo-badawczy pt. 
„Upowszechnienie programów promocji zdrowia w miejscu pracy". 

Podstawą szeroko pojętych prac wdrożeniowych z zakresu promocji zdrowia 
w sferze  pracy są przyjęte przez Zespół założenia co do merytorycznego charakteru 
polskich programów tego typu oraz zasad i metod ich upowszechniania się 
w różnych regionach kraju. Rozwiązania programowe są testowane przede wszyst-
kim w ramach pilotowego wdrożenia programu promocji zdrowia w Fabryce 
Kosmetyków Pollena-Ewa SA. Animowanie i merytoryczny nadzór nad realizacją 
przedsięwzięć w terenie polega na tworzeniu i permanentnym stymulowaniu funk-
cjonowania sieci wojewódzkich liderów promocji zdrowia oraz kampaniach infor-
macyjno-szkoleniowych dla pracodawców, pracowników służb medycyny pracy 
i działów bhp, przedstawicieli związków zawodowych itp. 

SPECYFIKA POLSKICH PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA 
W MIEJSCU PRACY 

Prog ramy promocji zdrowia dla-zakładów pracy realizowane w krajach wysoko 
uprzemysłowionych koncentrują się głównie na kształtowaniu właściwych z punktu 
widzenia zdrowia wzorów postępowania w zakresie odżywiania, zwalczania nałogów 
(palenia tytoniu, picia alkoholu, lekomanii, narkomanii), radzenia sobie ze stresem, 
aktywności fizycznej,  a więc klasycznych zachowań zdrowotnych. Relatywnie mniej 
uwagi poświęca się w nich zachowaniom związanym z pracą, tj. takim formom 
aktywności, które wynikają ze specyfiki  zatrudnienia (charakteru i warunków pracy), 
a jednocześnie wpływają na zdrowie. Podstawowe (ale nie jedyne) zachowania tego 
typu określają przepisy bhp i zalecenia ergonomii. Takie sprofilowanie  programów 
promocji jest szczególnie widoczne w programach zachodnioeuropejskich. Jedynie 
w Stanach Zjednoczonych obserwuje się ostatnio wzrost zainteresowania kwestiami 
zagrożeń zawodowych i zapobiegania urazom (2,3,6). 

Skoncentrowanie działań promocyjnych na zachowaniach ze sfery  życia co-
dziennego i ograniczenie ich w sferze  pracy do problematyki stresu uzasadniają 
istniejące w krajach zamożnych warunki wyjściowe. Idzie tu przede wszystkim 

o zdrowotną jakość warunków pracy, bliższą społecznie akceptowanym normom 
i skuteczniejsze rozwiązania organizacyjno-prawne. 

Naszym zdaniem polska strategia promocji zdrowia w miejscu pracy winna 
zachować swą specyfikę.  Idzie tu mianowicie o szczególne potraktowanie pro-
blematyki wynikającej z relacji zachodzących między zdrowiem a pracą zawodową, 
a precyzując, o właściwe wyważenie proporcji między podejmowanymi w ramach 

* W 1990 r. Zespół wydał pionierską na gruncie polskim monografię  „Zachowania zdrowotne. 
Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego". Dla 
Komitetu Badań Naukowych opracował raport „Psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowot-
nych społeczeństwa polskiego". Dr A. Gniazdowski opracował pierwszy polski poradnik „Promocja 
zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne", wydany w 1990 r. 



programów promocji zdrowia działań kształtujących klasycznie rozumiane style 
życia, a tymi, które prozdrowotnie modyfikują  środowisko pracy i związane z nim 
zachowania zdrowotne. 

Przesłanki przemawiające na rzecz takiej tezy to m.in. istniejący u nas wysoki 
poziom narażenia zawodowego, wzrastający współczynnik zapadalności na choroby 
zawodowe, znaczna urazowość zawodowa i ciągle jeszcze niedoskonałe rozwiązania 
organizacyjne i prawne z zakresu ochrony zdrowia pracujących (1,9). Szczególnie 
istotną kwestią jest też wysoce niezadowalający poziom zachowań zdrowotnych, 
wynikających ze specyfiki  obowiązków zawodowych. 

Wykonane przez Zakład Promocji Zdrowia IMP badania ilustrują skalę 
zaniedbań w tej dziedzinie wśród pracowników przemysłu (5). Tylko połowa z nich 
mieści się w normie określonej przez Kodeks pracy, gdy uwzględnić znajomość 
przepisów bhp i ich realizację. Co drugi pracownik podejmuje pracę, choć stano-
wisko wyposażone jest niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a co 
piąty nie stosuje sprzętu ochrony osobistej. Zupełnie dramatycznie przedstawia się 
zgłaszanie do lekarza w przypadku choroby i korzystanie ze zwolnień. 

Niepokojący jest również stan świadomości związanej z procesami decyzyjnymi 
w sprawach zdrowia na stanowisku pracy. Idzie tu przede wszystkim o: 

— nieuświadamianie sobie związków między pracą a zdrowiem, 
— poczucie braku możliwości wpływania na to, co się dzieje z własnym 

zdrowiem w ogóle i w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, 
— oswajanie się z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy (tj. 

subiektywne minimalizowanie ich liczby i siły wpływu), 
— wypieranie ze świadomości groźby zaistnienia wypadku przy pracy. 
Istnieją także istotne powody natury socjotechnicznej, przemawiające za zna-

czącym uwzględnianiem problematyki środowiska pracy i związanych z nim 
zachowań w polskiej strategii promocji zdrowia. Najogólniej mówiąc idzie o to, że 
pracownicy znacznie chętniej, zwłaszcza w początkowych fazach  programu, aprobu-
ją działania, w wyniku których coś otrzymują (np. poprawę tych elementów 
środowiska pracy, na które szczególnie się uskarżają), niż takie w związku z którymi 
sami coś muszą dać lub zrobić (np. dokonać zmian w stylu życia). 

Powyższą tezę ilustrują inne badania Zakładu Promocji Zdrowia IMP w Łodzi. 
Wykazują one, że społeczeństwo polskie ma tendencje do lokalizowania kontroli 
nad sprawami zdrowia na zewnątrz, tj. w instytucjach (głównie służby zdrowia), 
środowisku itp., a nie w działaniach własnych (8). Praktyczne doświadczenia 
z realizacji programów prozdrowotnych w firmach,  z którymi współpracujemy 
dowodzą natomiast, że pracownicy mają skłonność do odsuwania osobistej aktyw-
ności, np. w sferze  odżywiania, palenia tytoniu, ćwiczeń fizycznych  na plan dalszy, 
koncentrując się na zagrożeniach zdrowia tkwiących w środowisku pracy. Z tego 
punktu widzenia podejmowanie działań naprawczych w środowisku pracy i kształ-
towanie tych zachowań zdrowotnych, które się wiążą z warunkami i charakterem 
pracy stanowi odpowiedź na ich zapotrzebowanie, a tym samym może stanowić 
o dalszym uczestnictwie pracowników w programie. 

Dyskusyjną kwestią pozostaje zakres działań tego typu, które winny być 
kształtowane w obrębie programów promocji zdrowia w miejscu pracy. W modelu 
idealnym akcje promocyjne mają mieć na celu kreowanie przede wszystkim takich 
elementów środowiska pracy i zachowań zatrudnionych, które stanowią jakościowy 
krok naprzód w stosunku do klasycznej ochrony, która koncentrowała się na 



narażeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia czy natężenia czyn-
ników szkodliwych bądź uciążliwych. A więc „czysta" promocja to np. działania 
chroniące przed niekorzystnymi czynnikami, których natężenie (stężenie) nie osiąga 
wartości granicznych, czy wdrażanie zaleceń ergonomii i fizjologii  pracy nie 
uwzględnianych w obligatoryjnych normach bhp (np. zapobieganie bólom pleców 
czy kończyn dolnych, spowodowanych wymuszoną pozycją przy pracy, indywidual-
ne stosowanie przerw w pracy, dostosowanie czasu i struktury spożywania posiłków 
do specyfiki  pracy, obniżanie poziomu stresu). 

Zdrowotna charakterystyka warunków pracy , w Polsce nie uzasadnia jednak 
tego modelowego, ale zarazem i wąskiego ujęcia. Aż do radykalnej zmiany sytuacji 
w tym zakresie konieczne jest wpisanie w strategię promocji zdrowia w miejscu pracy 
również przedsięwzięć kształtujących tradycyjne tj. wynikające z przepisów bhp 
zachowania (np. stosowanie sprzętu ochrony osobistej, przestrzeganie reguł bez-
pieczeństwa). Zdecydowanie promocyjne natomiast winny być sposoby ich kształ-
towania. Idzie tu o odejście od nadmiernie uproszczonej wizji człowieka racjonal-
nego, do której odwoływało się tradycyjne szkolenie. Istnieje potrzeba realizowania 
systemowych działań budujących wiedzę, motywację i konkretne prozdrowotne 
umiejętności, jak również stwarzających warunki (np. społeczne i materialne) do ich 
zaistnienia i trwania w dłuższych odcinkach czasowych. 

PILOTOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 
Ustalenia powyżej zarysowanej koncepcji znalazły wyraz w realizacji pilotowe-

go programu promocji zdrowia w fabryce  Kosmetyków Pollena-Ewa SA. Teren 
fabryki  i sam program stały się głównym, choć nie jedynym, „poligonem" dla 
wypracowania, a następnie testowania właściwych i efektywnych  w warunkach 
polskich przedsiębiorstw rozwiązań organizacyjnych oraz socjotechnicznych metod 
działania z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy. 

Pollena-Ewa SA., to firma  o 70-letniej tradycji, aktualnie będąca dobrze 
prosperującą spółką akcyjną. Zatrudnia około 400 pracowników, w większości 
kobiety. Średnia wieku załogi to 37 lat. 50% pracowników legitymuje się wykształ-
ceniem średnim lub wyższym. Zakład nie posiada stanowisk, na których prze-
kroczone byłyby NDS lub NDN, nie stwierdza się też od kilku lat nowych 
przypadków chorób zawodowych. Jak wykazały prace diagnostyczne znaczna część 
pracowników bezpośrednio produkcyjnych pracuje w wymuszonej pozycji ciała, 
a kadra kierownicza narażona jest na rozmaite sytuacje stresogenne, związane 
z nagromadzeniem procesów innowacyjnych w funkcjonowaniu  firmy. 

Promocja zdrowia na użytek tego programu została zdefiniowana  jako zorga-
nizowany proces społeczny, inicjowany w celu kształtowania na terenie zakładu 
z jednej strony środowiska społecznego i organizacyjno-technicznego, a z drugiej 
świadomości zdrowotnej zatrudnionych, sprzyjających prozdrowotnym działaniom 
pracowników, tak na stanowiskach pracy jak i życiu poza pracą. 

Wprowadzenie sprzyjających zdrowiu zmian w szeroko rozumianym środo-
wisku pracy oraz świadomości członków załogi uznano za elementy wpływające na 
inne uwarunkowania zdrowia i genetycznie pierwotny warunek wystąpienia i trwa-
nia zachowań zdrowotnych. Opowiedziano się też za podmiotową koncepcją 
człowieka, co oznacza wybór metod oddziaływania dalekich od technicznego 
programowania zachowań, a nastawionych na kreowanie aktywnego pracownika, 



podejmującego świadome decyzje w sprawach zdrowia. Przyjęto zatem następującą 
gradację celów programu: 

— świadomość zdrowotna załogi i sprzyjające zdrowiu warunki pracy, 
— zachowania prozdrowotne, 
— zdrowie członków załogi, 
— inne efekty  (np. wzrost poczucia więzi z zakładem, zadowolenia z pracy, 

efektywności  pracy, przeniesienie prozdrowotnych wzorów myślenia i postępowania 
na członków rodzin pracowników). 

Realizacja pierwszego z celów to dostarczanie: a) pozytywnej motywacji do 
działań sprzyjających zdrowiu jak i włączenia się w proces prozdrowotnych 
przekształceń środowiska pracy, b) wzorów prozdrowotnego postępowania i umie-
jętności realizacji określonych zachowań sprzyjających zdrowiu, c) możliwie wszech-
stronnego (uwzględniającego jakość warunków pracy) wsparcia dla podejmowanych 
i realizowanych zmian w stylach życia. 

Jeśli idzie o zachowania zdrowotne to ich lista sporządzona została w oparciu 
o subiektywne i obiektywne potrzeby załogi, zidentyfikowane  w fazie  diagnostycznej 

programu. 
Zdrowie — jako cel omawianego procesu promocyjnego — rozumiane jest jako 

wieloaspektowa charakterystyka człowieka, wyrażona nie tylko w kategoriach 
biomedycznych (brak choroby), ale również psycho- i socjologicznych (4,7). Idzie tu 
więc o promowanie subiektywnego stanu dobrego samopoczucia członków załogi 

i ich sprawnego funkcjonowania  w rolach społecznych. 
W oparciu o diagnozę sytuacji zdrowotnej w firmie  (analiza materiałów 

zastanych, sondaże socjologiczne, negocjacje z prezesem Spółki, pracownikami 
działu bhp, przychodni zakładowej) specjalnie powołana Zakładowa Rada Promocji 
Zdrowia przyjęła następujące cele operacyjne programu: 

1. Stworzenie przyjaznego zdrowiu środowiska pracy: 
a) w sferze  tradycyjnie rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) w wymiarze ergonomicznym, 
c) w sferze  organizacji i stosunków międzyludzkich (redukcja sytuacji generują-

cych stres). 
2. Ukształtowanie prozdrowotnych zachowań i treści myślenia związanych 

z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. 
3. Ograniczenie, a docelowo zlikwidowanie, palenia tytoniu na terenie zakładu. 
4. Upowszechnienie wśród członków załogi wzorów myślenia i działania 

sprzyjających zdrowiu w zakresie: 
a) profilaktyki  chorób nowotworowych (głównie nowotwory piersi i narządów 

rodnych), 
b) aktywności fizycznej, 
c) odżywiania się. 
5. Powstanie interdyscyplinarnego zespołu do rozwiązywania problemów zdro-

wotnych w fabryce. 
Pełne wdrożenie programu zaplanowano na trzy lata. 
Jeśli idzie o subprogram przyjaznego środowiska pracy i zachowań w sferze 

pracy to do chwili obecnej zrealizowano m.in. takie działania, jak: 
a) wprowadzenie, po konsultacjach z pracownikami produkcyjnymi, wybra-

nych przez nich wzorów odzieży roboczej, b) przeprowadzenie ergonomicznej 
analizy stanowisk pracy i wyposażenie ich w krzesła zgodne z jej zaleceniami, 



c) zamontowanie na wydziałach produkcyjnych drabinek wraz z instruktażem do 
wykonywania ćwiczeń fizycznych  ograniczających skutki pracy w wymuszonej 
pozycji ciała, d) kolportaż materiałów instruktażowych z analogicznymi propo-
zycjami dla pracowników biurowych, e) szkolenie dla kadry zarządzającej na temat 
stresu i prostych technik radzenia sobie z nim. 

Program antynikotynowy polegał na stopniowym popularyzowaniu negatyw-
nej opinii Zarządu Spółki na temat palenia tytoniu i wprowadzeniu całkowi-
tego jego zakazu na terenie zakładu. Proces ten obejmował m.in. a) akcję informa-
cyjną o programie stymulacji finansowej  dla osób decydujących się na niepale-
nie, b) podpisanie deklaracji oznaczającej roczny akces do programu i związany 
z tym obowiązek noszenia identyfikatora  z symbolem przekreślonego papierosa 
oraz przywilej w postaci comiesięcznego dodatku za niepalenie, c) pięciodniowy 
kurs odzwyczajania się od palenia prowadzony przez pastora Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego. Za złamanie zasad programu groziły surowe sankcje. Aktualnie 
w zakładzie nie pali się i nie zatrudnia nowych pracowników uzależnionych od 
tytoniu. 

Działania w zakresie zdrowych stylów życia polegały m.in. na: a) zrealizo-
waniu na koszt firmy  i w czasie pracy kompleksu profilaktycznych  badań gineko-
logicznych i mammografii  dla kobiet, b) przeprowadzeniu warsztatów samobadania 
piersi, c) wykupieniu przez firmę  pakietu usług medycznych, np. wizyt u reuma-
tologa czy rehabilitanta, jak również d) usług związanych z promocją aktywności 
fizycznej,  np. wynajęcie sali gimnastycznej wraz z instruktorem, czy możliwości 
bezpłatnego korzystania z basenu. Odbyło się też plenerowe spotkanie kadry 
kierowniczej. 

Rolę interdyscyplinarnego zespołu ds. zdrowia pełni chwilowo, z różnym 
powodzeniem, Rada Promocji Zdrowia. 

W najbliższym czasie realizowane będą kolejne działania, szczególnie w zakresie 
zdrowego żywienia oraz ograniczania sytuacji stresowych, jak również umiejętności 
radzenia sobie ze stresem. 

Bieżąca, systematyczna obserwacja przebiegu realizowanych przedsięwzięć, ich 
sukcesów i niepowodzeń, a następnie drobiazgowa analiza ich przyczyn oraz 
eksperymentalne testowanie „poprawek" pozwoliły opracować już szereg modelo-
wych rozwiązań w dziedzinie wdrażania promocji zdrowia w polskich przedsiębior-
stwach oraz socjotechnicznych zasad ich realizacji. Prace te są oczywiście kon-
tynuowane. 

SIEĆ OŚRODKÓW PROMUJĄCYCH ZDROWIE 
Drugim obszarem podstawowych działań, obok wypracowania modelowych 

rozwiązań wdrożeniowych, jest możliwie szerokie upowszechnienie praktyki promo-
cji zdrowia w miejscu pracy. Termin „upowszechnienie" nie jest rozumiany jedynie 
jako popularyzacja zasad tej koncepcji, ale jako zainicjowanie i pomyślny przebieg 
procesów wdrożeniowych tego typu w zakładach pracy. Zatem obok działań 
informacyjno-szkoleniowych  (kursów, wydawnictw, prelekcji, ofert  współpracy roze-
słanych do najlepszych firm)  przystąpiono do tworzenia struktury organizacyjno-
-kadrowej, obejmującej teren całego kraju. Idzie tu mianowicie o sieć ośrodków 
promujących zdrowie w miejscu pracy. Obejmuje ona: centralny ośrodek koor-
dynacyjny (na bazie IMP w Łodzi) oraz sieci terenowe, w skład których wchodzą 



The Department of  Health Promotion, the Nofer  Institute of  Occupational Medicine, Lodź, has 
carried out a number of  empirical investigations of  health behaviours of  employees, and has been involved 
in numerous activities aimed at encouraging and implementing health promotion programs at the 
workplace. 

The paper contains some remarks and generał conclusions drawn from  the implementation of 
three-year project: "Health Promotion at the Workplace" including inter alia monitoring the pilot 
implementation of  the model health promotion programme in a selected industrial plant The second 
objective of  the project was to set up and animate the national network of  leaders in health promotion and 
companies involved in the implementation of  health promotion programs. 
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