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Upowszechnianie promocji zdrowia 
w miejscu pracy w Polsce 

Wstęp 

Promocja zdrowia rozumiana jako proces, który ma umożliwiać ludziom 
coraz lepszą kontrolę nad czynnikami kształtujących ich zdrowie i powodo-
wać by wybory sprzyjające zdrowiu były coraz łatwiejsze (Ottawa Charter, 
1986) jest liczącym się elementem polityki zdrowotnej państw wysokorozwi-
niętych już od około 20. lat. Jeśli idzie o populację dorosłych za szczególnie 
dogodny obszar dla realizowania programów tego rodzaju uznaje się zakład 
pracy. Działalność prozdrowotną w odniesieniu do załóg pracowniczych 
popularyzuje i popiera WHO. Promocja zdrowia pracujących została m.in. 
proklamowana jako integralna część ochrony zdrowia w miejscu pracy na 

II Spotkaniu Ośrodków Zdrowia Pracujących współpracujących z tą organi-
zacją (Światowa Strategia, 1995). 

Począwszy od zapisów traktatu z Maastricht, promocja zdrowia zatrud-
nionych doceniana jest też na gruncie Unii Europejskiej. Szczególne znacze-
nie dla jej rozwoju ma tzw. „Deklaracja Luksemburska" (1997) i powołana w 
jej wyniku Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Zadaniem tej 
Sieci jest m.in. inicjowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej w 

zakresie upowszechniania promocji zdrowia w miejscu pracy oraz wymiana 
informacji  i przykładów na temat tzw. wzorów dobrej praktyki. 

W Polsce koncepcja ta powoli, ale systematycznie również jest upo-
wszechniana. W Narodowym Programie Zdrowia uwzględnia się potrzebę 

realizacji działań prozdrowotnych w miejscu pracy (www.m2.gov.pl). Ustawa 
o służbie medycyny pracy za jedno z podstawowych zadań tej służby uznaje 

inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych 
programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracują-
cych" i powierza je zarówno jednostkom podstawowym jak i WOMP, które 

mają programować działania z zakresu promocji i udzielać pomocy w ich 
realizacji i (Ustawa o służbie medycyny pracy, 1997). 
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W programach promocji zdrowia w miejscu pracy nie idzie jedynie o 
ograniczanie zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy zawodowej. Ozna-
cza to najczęściej, że podejmowane są działania wykraczające poza obowiązki 
pracodawcy. Ich cele to dobre samopoczucie pracowników i rozwój firmy. 
Dlatego kluczową zasadą promocji zdrowia jest poszukiwanie konsensusu 
między potrzebami i oczekiwaniami pracowników, a potrzebami i możliwo-
ściami firmy  w dziedzinie szeroko rozumianych spraw zdrowia. 

W początkowej fazie  rozwoju koncepcji promocji zdrowia w miejscu 
pracy koncentrowano się na realizowaniu ponadstandardowych działań 
(głównie medycznych), rozwiązujących problemy zdrowotne poszczególnych 
członków załogi. Etap ten możemy nazwać „promocją zdrowia w miejscu 
pracy". 

Aktualnie dąży się do wdrażania ujęcia, które określane jest terminem 
„miejsce pracy promujące zdrowie". W jego ramach uwaga skoncentrowana 
jest na firmie,  jako jednym z istotniejszych wyznaczników stanu zdrowia i 
poziomu życia zatrudnionych. Główne zadanie to wprowadzanie w zakładach 
pracy takich rozwiązań (w sferze  materialnej i organizacyjnej), które kreują 
aktywnego w sferze  zdrowia, a więc sprawnego pracownika i tym samym 
traktowane są jako inwestycja istotna dla sukcesu firmy  (Schroer, 1997). 
Zakładowy program promocji zdrowia rozumiany jest wówczas jako - „zor-
ganizowany proces społeczny, wpisany w strategię rozwoju firmy,  jej kulturę, 
organizację i politykę zarządzania, obejmujący ponadstandardowe działania 
na rzecz umocnienia zdrowia załogi, wspierający osiągnięcie celów bizneso-
wych organizacji „ (Puchalski, 2000) 

Jak rozwija się promocja zdrowia pracujących w Polsce? 

W wielu obszarach związanych z upowszechnianiem tej koncepcji nasze 
rozwiązania są bardzo zbliżone do tych stosowanymi w Unii Europejskiej. 
Stosunkowo wcześnie bo już w 1989 r. rozpoczęto w Instytut Medycyny Pracy 
w Łodzi pierwsze działania popularyzujące tę koncepcję, wśród profesjonali-
stów medycyny pracy. W 1992 r. rozpoczęto w sposób planowy i systema-
tyczny realizować specjalne szkolenia w tym zakresie. Niedługo potem w 
Zakładzie Promocji Zdrowia IMP powstała koncepcja stworzenia ogólnokra-
jowej struktury organizacyjno-kadrowej dla popularyzowania zakładowych 
programów promocji zdrowia i wspierania ich realizacji. Tak więc gdy w 1995 
r., gdy WHO podjęła działania zmierzające do opracowania ogólnej strategii 
upowszechniania promocji zdrowia w miejscu pracy, w tym tworzenia krajo-
wych sieci stwarzających warunki do stymulacji wdrożeń tego rodzaju, byli-



śmy do tego dobrze przygotowani, a nawet wyprzedziliśmy ten pomysł. Za-
awansowane prace nad tworzeniem takiej Sieci spowodowały, że w 1996 r. w 
IMP powołano Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, a w 
1997 r. w ramach projektu finansowanego  przez Bank Światowy opracowano 
strategię rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miej-
scu Pracy. Jej głównym celem jest wdrażanie w jak największej liczbie zakła-
dów pracy w Polsce programów zgodnych z koncept ją „miejsca pracy pro-
mującego zdrowie". Struktura Sieci jest następująca: Krajowe Centrum, 
ośrodki terenowe (najczęściej tę rolę podejmuje WOMP) i liderzy terenowi, 
zakłady pracy oraz ośrodki wspierające. 

Podstawowe zadania funkcjonowania  Sieci to: 1) popularyzowanie kon-
cepcji promocji zdrowia w miejscu pracy, szczególnie wśród kadry zarządza-
jącej, dobrze prosperujących przedsiębiorstw, organizacji pracodawców i 
związków zawodowych, 2) przygotowanie kadr niezbędnych do wdrażania 
programów promocji zdrowia w sferze  pracy, w tym profesjonalistów  medy-
cyny pracy oraz 3) doskonalenie naukowych podstaw i wiedzy typy know-
how, niezbędnych do realizacji promocji zdrowia w skali firmy  i kraju, 4) 
współpraca i realizacja projektów Euroepan Network for  Workplace Health 
Promotion 

Najważniejsze osiągnięcia Sieci i Krajowego Centrum Promocji Zdrowia 
w Miejscu Pracy to m.in.: 

• wydanie i upowszechnienie publikacji z 2 serii wydawniczych: „So-
cjologia w promocji zdrowia" i „Jak promować zdrowie w miejscu pracy?" 
oraz pakietu materiałów informacyjno-reklamowych  dla różnych grup od-
biorców, popularyzujących koncepcję umacniania zdrowia pracujących, 

• przeprowadzenie I Krajowej Konferencji  Promocji Zdrowia w Miej-
scu Pracy i systematyczne organizowanie regionalych spoktań poświęconych 
tej problematyce, 

• opracowanie programów szkoleń i kursów oraz przygotowanie ok. 
1 000 organizatorów promocji zdrowia w miejscu pracy z całego kraju, 

• opracowanie i upowszechnianie kwestionariusza do oceny jakości 
zakładowych programów promocji zdrowia, 

• powstanie i realizowanie czterech regionalnych (wojewódzkich) 
strategii promocji zdrowia pracujących i inicjowanie lokalnych koalicji na 
rzecz upowszechniania programów tego rodzaju, 

• realizacja projektu „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego" w 
ramach którego udostępniono informacje  w tym zakresie, ok. 9 tys. firm  i 
zainicjowano wdrożenie programów tego rodzaju w 30 przedsiębiorstwach. 
Realizacja we współpracy z WHO „Partnership project to reduce tobacco 
dependence", 



• przyjęcie Polski do European Network for  Workplace Health Pro-
motion w 2001 r. i ustanowienie narodowego biura kontaktowego tej Sieci w 
Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny 
Pracy w Lodzi. 

Działalność Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu 
Pracy jest na bieżąco monitorowana i oceniana przez Krajowe Centrum. 
Analizowana jest również aktywność dużych przedsiębiorstw w dziedzinie 
promowania zdrowia zatrudnionych. 

Najważniejsze przedsięwzięcie ewaluacyjne to: 
a) 1999 r. - badanie aktywności terenowych liderów w realizacji ich za-

dań, 
b) 1999, 2002 - badania działalności WOMP w dziedzinie promocji 

zdrowia zatrudnionych, 
c) 1998, 2000, 2001 - badania zaangażowania zakładów pracy w Polsce 

w promocję zdrowia personelu, 
d) 2002 r. - badanie nastawienia lekarzy służby medycyny pracy do 

promocji zdrowia w populacji pracujących. 
Analizy działalności liderów terenowych oraz ich uwarunkowań spowo-

dowały zmianę w strategii funkcjonowania  Sieci. Za najważniejszy kierunek 
stymulowania ich aktywności uznano kreowanie sprzyjających warunków i 
klimatu organizacyjnego dla promocji zdrowia w placówkach, ich zatrudnia-
jących. Zmodyfikowano  też zakres zadań dla liderów, koncentrując się na 
podejmowaniu przez nich działalności popularyzującej promowanie zdrowia 
w zakładach pracy, innych instytucjach i organizacjach na ich terenie działa-
nia oraz realizacji wąskich, głównie sprofilowanych  medycznie, przedsię-
wzięć prozdrowotnych (Korzeniowska, 2000). Jeśli idzie o WOMP to wobec 
faktu  posiadania przez nie przeszkolonych kadr, niezbędnych do zaktywizo-
wania się w dziedzinie promocji zdrowia i powszechnie deklarowanej goto-
wości do tego założono, że stanowić będą one regionalne centra upowszech-
niania tej koncepcji, co oznaczać ma m.in. przejmowanie przez nie roli ini-
cjatora i koordynatora lokalnych koalicji na rzecz promocji zdrowia pracują-
cych (Korzeniowska i in., 2002). 

Diagnoza nastawienia lekarzy służby medycyny pracy do promowania 
zdrowia zatrudnionych wykazała, że zbiorowość ta jak dotychczas w niewiel-
kim stopniu realizuje działania związane z umacnianiem zdrowia populacji 
pracujących oraz ma braki w przygotowaniu do tego rodzaju aktywności. 
Lekarze służby medycyny pracy wprawdzie aż w 90% zgadzają się co do tego, 
że powinni zajmować się promocją zdrowia, ale aż 80% uważa, że nie ma do 
tego w Polsce dogodnych warunków, a ponad polowa jest przekonanych, że 
to tylko nowa nazwa dla profilaktyki  i oświaty zdrowotnej. Tylko co dziesiąty 



przedstawiciel tego środowiska jest gotów zostać liderem zakładowego pro-
gramu tego rodzaju, a ponad 60% przyznaje, że nie umie pozyskiwać fundu-
szy na takie przedsięwzięcia. Oznacza to m.in. konieczność stałego intensyfi-
kowania i doskonalenia kształcenia lekarzy służby medycyny pracy w dzie-
dzinie promocji zdrowia m.in. poprzez aktywizowanie WOMP do organizo-
wania szkoleń tego typu, a przede wszystkim wspieranie przedstawicieli tej 
specjalizacji medycznej w podejmowaniu wdrożeń programów prozdrowot-
nych (Puchalski, 2003, Korzeniowska, 2003). 

Diagnoza aktywności przedsiębiorstw w dziedzinie promocji zdrowia 
wykazała, że na przestrzeni lat 1998-2001 wzrasta zainteresowanie firm  taką 
działalnością i realizuje ją ok. 60% ankietowanych dużych przedsiębiorstw, 
wobec 25% w roku 1998. Działania te na ogół spełniają jednak w pełni tylko 
jedno z kryteriów charakterystycznych dla promocji zdrowia w miejscu pra-
cy. Są to mianowicie przedsięwzięcia ponadobligatoryjne, podejmowane 
przez przedsiębiorstwa z własnej woli, a nie na mocy wymagań prawa. Nie-
stety nadal wciąż bardziej przypominają krótkotrwale akcje (znane z oświaty 
zdrowotnej), związane z rozwiązaniem wąskiego problemu zdrowotnego niż 
programy, a pracownicy traktowani są w ich ramach jako obiekty (przed-
mioty) oddziaływania i nie mają większego wpływu na to co i jak będzie 
przeprowadzane. Przede wszystkim jednak przedsięwzięcia te realizowane są 
jako cel sam w sobie, wyabstrahowany z normalnego funkcjonowania  firmy. 
Nie powstają więc w ich wyniku nowe rozwiązania organizacyjne, czy zmiany 
w kulturze, wartościach i misji firm,  stwarzające stałe podstawy do zmiany 
stylu życia pracowników. W świadomości polskich pracodawców podejmo-
wanie dodatkowych działań dla zdrowia załogi to wciąż przede wszystkim, 
swego rodzaju działalność charytatywna, opiekuńcza, wynikająca z tradycji, 
coś na kształt reliktu minionego systemu. Angażują się w nią, bo sądzą, że 
załodze należą się pewne świadczenia, chociażby wobec niewydolności sys-
temu opieki medycznej. Inny motyw to zdobycie uznania i wdzięczności 
swoich podwładnych. Tak więc rzadka jest postawa, w której działania na 
rzecz zdrowia traktowane są jako inwestycje, sposób na sukces i rozwój 
przedsiębiorstwa. Ponadto, generalnie firmy  realizujące przedsięwzięcia 
prozdrowotne niechętnie oceniają ich przebieg oraz efekty.  Osobnym pro-
blemem jest promocja zdrowia w małych zakładach pracy. Wraz ze spadkiem 
liczby zatrudnionych maleje zaangażowanie firm  w przedsięwzięcia proz-
drowotne, tak jeśli idzie o ich odsetek jak i ilość podejmowanych przedsię-
wzięć. Im mniejsza firma  tym częściej narzeka na brak środków finansowych 
na promocję zdrowia. Zważywszy, że małe zakłady pracy zatrudniają coraz 
mniej pracowników jest to poważny problem (Puchalski, Korzeniowska, 
2003). 



Przyszłe działania 

Prowadzone przez Krajowe Centrum obserwacje i analizy uprawniają do 
stwierdzenia, że w Polsce skutecznie zainicjowano proces upowszechniania 
promocji zdrowia pracujących. Między innymi poczyniono znaczne postępy 
w procesie popularyzowania koncepcji promocji zdrowia. Przeszkolono po-
kaźną grupę osób wyposażonych w wiedzę na temat tej koncepcji i umiejęt-
ności organizowania zakładowych programów prozdrowotnych. Aktualnie 
kwestią kluczową wydaje się być gromadzenie empirycznych danych dowo-
dzących jak opłacalne (finansowo  i społecznie) w skali kraju i przedsiębior-
stwa są szeroko rozumiane programy promocji zdrowia oraz budowanie 
porozumień (w tym na szczeblu ogólnopolskim) dla lobbyingu rozwiązań 
stymulujących zainteresowanie pracodawców zdrowiem pracowników. Kon-
tynuowania wymagają również procesy wspierające powstawanie lokalnych 
koalicji na rzecz promocji zdrowia pracujących. 

Najważniejsze działania wspierające len proces to: a) intensyfikacja 
przedsięwzięć edukacyjnych, kierowanych do pracodawców, mających na 
celu przekonanie ich, że promocja zdrowia „opłaca się", czyli, że nie kosztuje 
dużo, a pomaga firmie  realizować jej podstawowe cele biznesowe, b) prowa-
dzenie i popularyzowanie analiz i opisów przykładów dobrej praktyki z za-
kresu promocji zdrowia w miejscu pracy oraz analiz kosztów, efektów  i ko-
rzyści związanych z tego typu przedsięwzięciami, c) zintensyfikowanie  dzia-
łań przygotowujących do roli propagatorów (rzeczników) promocji zdrowia 
w miejscu pracy profesjonalistów  medycznych, inspekcji pracy, inspekcji 
sanitarnej, działaczy związków zawodowych, d) wprowadzanie problematyki 
promocji zdrowia w miejscu pracy do programów kształcenia przyszłych 
menedżerów (a więc m.in. specjalistów od organizacji i zarządzania, inżynie-
rów, ekonomistów) i rozwój podyplomowego kształcenia specjalistów - pro-
motorów zdrowia. 
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w opiece nad  pracującymi 

- Elżbiety  Mielczarek-Pankiewicz, 

z różnych względów  nie mogącej uczestniczyć 
w tym 

- niewątpliwie interesującym, owocnym, tradycyjnie  świetnie 
zorganizowanym, udanym  i radosnym  dla  wszystkich  -

spotkaniu 

Łódź,  czerwiec 2003 


