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Volkswagen Poznań to: 

 Część  międzynarodowego koncernu Volkswagen AG 

 Największa w Polsce fabryka samochodów użytkowych 

     i komponentów 

 Największy prywatny pracodawca w regionie zatrudniający 
ponad 11 tysięcy osób 

 4 różne lokalizacje fabryk, produkujące auta dostawcze oraz 
odlewy 

 



Nasi pracownicy 

Czego 
potrzebują? 

Jak im pomóc? 

Skąd czerpać 
wiedzę o stanie 
ich zdrowia? 



Badania medycyny pracy 

 

 Wstępne 

 Okresowe 

 Kontrolne  



Checkup – zdrowotny kierunkowskaz 

Koncernowy program 

dodatkowych badań 

profilaktycznych– 

osobista analiza 

zdrowotna 

dobrowolny 

bezpłatny 

dla wszystkich 

pracowników 

Co 3 lata 

poufny 

W ramach badań 

okresowych  

CO? KIEDY? JAK? CEL? 

Monitoring stanu swojego 

zdrowia 

Wczesna diagnostyka 

Profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych 

Wzrost świadomości 

zdrowotnej 

Realizacja celów 

strategicznych VW i VWP 

 



• Nadmierna masa ciała  

• Nadciśnienie tętnicze  

• Choroby układu krążenia  

• Choroby narządu ruchu  

• Pogarszający się słuch  

 

 

 

Problemy zdrowotne 

Dane: grudzień 2018 

 



Program zapobiegania i przeciwdziałania chorobom 
cywilizacyjnym 

 

Nadmierna masa ciała 

 

Wszyscy pracownicy 

  Porady w ramach 
Tygodni Zdrowia 

 Częstotliwość:  1 x 
kwartał 

 Grupa docelowa: 

Wszyscy pracownicy 
zainteresowani poradami 

 

 

BMI >25 (nadwaga) 

 Porady regularne 

 Częstotliwość: 1 x m-c  

 Grupa docelowa: 

> 25 BMI 

BMI >40 (otyłość 
kliniczna) 

 Kierowanie pracowników 
w ramach gabinetu 
internistycznego do 
programu wsparcia osób 
otyłych UMP Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, zaburzeń 
Metabolicznych oraz 
Nadciśnienia Tętniczego 

 Częstotliwość: cały rok 

 Grupa docelowa: > 40 
BMI 



Nadmierna masa ciała 

Centrum sportowe w miejscu pracy 

Darmowy wstęp oraz zajęcia grupowe  

Konsultacje z trenerami personalnymi 



Nadciśnienie tętnicze oraz choroby układu krążenia 

• Konsultacje u internisty oraz indywidualne zalecenia zdrowotne 

• Edukacja zdrowotna w gabinecie 

• Skierowanie do specjalisty w ramach pakietu medycznego 



Choroby narządu ruchu 

 Aktywności ergonomiczne: obchody i ocena stanowisk 
pracy, ergocoaching, projekty 

 Konsultacje ortopedyczne 
 Porady fizjoterapeutyczne 
 Centrum sportowe w miejscu pracy 



Projekt automatycznego masażera 

 Idea masażerów to 
profilaktyka i redukcja 
dolegliwości bólowych 

 Ból zlokalizowany głównie w 
odcinku lędźwiowym, 
piersiowym i szyjnym 
kręgosłupa 

 Ocena poprawy za pomocą 
m in. testu Otto-Wurmana 
oraz testu Thomayera 
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Redukcja bólu po regularnym 
stosowaniu masażera 



Pogarszający się słuch 

 Konsultacje laryngologiczne w wszystkich Ambulatoriach 

 Współpraca z działem BHP 

 Przesunięcia pracowników/poszukiwania odpowiedniego stanowiska 

pracy 

 Współpraca z UAM – Badanie szumów usznych 



Czy nasze działania przynoszą oczekiwane efekty? 



Wyniki 

Porównanie wyników Raportu stanu zdrowia z lat 2015 vs. 2018 

• Zmniejszenie ilości pracowników z nadmierną masą ciała o 7% 

• Zmniejszenie ilości pracowników z nadciśnieniem tętniczym o 17% 

• Brak zmian istotnych statystycznie w chorobach układu krążenia 

• Zwiększenie ilości pracowników z chorobami układu ruchu o 3 % 

• Zmniejszenie ilości pracowników z pogarszającym się słuchem o 9 % 

 

 

 



Ocena pracy Ochrony Zdrowia 

 Ankieta elektroniczna do 
wypełnienia w wszystkich 
przychodniach 

 Ankieta złożona z pytań 
zamkniętych oraz otwartych 

 Ocena pracy Ambulatorium w 
skali 1-5 

 Średnia ocen wystawionych za 
obsługę pacjenta oraz pracę 
przychodni jest powyżej 4,75. 

 

 



Podsumowanie 

Podejmowane przez nas działania przynoszą realne efekty i 
korzyści, które są dla nas motywacją do dalszej pracy o zdrowie 

wszystkich pracowników. 

 

 



Kontakt 

Paulina Zastawa 

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 

Tel: 883-399-317 

Mail: paulina.zastawa@vw-poznan.pl 

Dziękuję za uwagę! 



Źródła fotografii 

 

1. Grafiki na slajdach 3,4,5,6,8,12,13,15,16,18 

2. Pozostałe zdjęcia oraz obrazy – własność Volkswagen Poznań 
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