
Dostępne opracowania dotyczące aktywności fizycznej 

Grupy docelowe Tytuł opracowania Adres opracowania 

Pracodawcy 
- edukacja w zakresie 
znaczenia i korzyści 
zdrowotnych aktywności 
fizycznej 

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf (europa.eu) 

Wytyczne WHO dotyczące aktywności 
fizycznej i siedzącego trybu życia 

WHO-EURO-2021-1204-40953-58211-pol.pdf 

Krajowe Rekomendacje Prozdrowotnej 
Aktywności Fizycznej - Ministerstwo Sportu i 
Turystyki  

https://www.gov.pl/web/sport/krajowe-rekomendacje-prozdrowotnej-
aktywnosci-fizycznej55 

Życie zaczyna się po 40-tce”  
K. Prusik, K. Prusik   

https://kordian.uck.pl/wp-content/uploads/2019/12/aktywno%C5%9B%C4%87-
fizyczna-dla-os%C3%B3b-40.pdf 

Choroby układu ruchu związane z pracą – 
broszura informacyjna dla pracowników, 
pracodawców i służb BHP  

https://npz.net.pl/wp-content/uploads/2021/01/Broszura-informacyjna-dla-
pracownikow-i-pracodawcow-na-temat-profilaktyki-chorob-ukladu-ruchu.pdf 

Jak zakład pracy może zadbad o kondycję 
fizyczną personelu?  
Rekomendacje ekspertów 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/Jak-zaklad-
pracy-moze-zadbac-o-kondycjee-fizyczna-personelu.pdf 

Korzyści dla firmy z wdrożenia programu 
promocji zdrowia, aktywności fizycznej 
i zdrowego odżywiania się personelu. 
Rekomendacje ekspertów 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/Korzyssci-dla-
firmy-z-wdrozenia-programu-promocji-zdrowia.pdf 

Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy: 
aktywnośd fizyczna i zdrowe odżywianie się. 
Informator dla pracodawców, dyrektorów HR 
i menadżerów zarządzających zdrowiem w 
firmach 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zarzaadzanie-
zdrowiem-w-zakladach-pracy.pdf 

Kto wymaga szczególnej uwagi w promocji 
zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w 
firmach? 
K. Puchalski, E. Korzeniowska, E. Goszczyoska, 
A. Petrykowska 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-
content/uploads/2020/12/kto_wymaga_szczegolnej_uwagi.pdf 

Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/Promocja-
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dla zdrowego odżywiania się i aktywności 
fizycznej pracowników. 
K. Puchalski, E. Korzeniowska 

zdrowia-w-zak%C5%82adzie-pracy2.pdf 

Co firmy powinny wiedzied, by skutecznie 
promowad zdrowe odżywianie i aktywnośd 
fizyczną pracowników? Raport z wyników 
reprezentatywnego badania1000 
pracowników średnich i dużych firm w Polsce 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-
content/uploads/2019/10/raport2019.pdf 

Korzyści zdrowotne z podejmowania 
aktywności fizycznej w wieku dojrzałym 
J. Dobosz 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Korzyści zdrowotne z podejmowania 
aktywności fizycznej w wieku dojrzałym (pzh.gov.pl) 

Aktywnośd fizyczna osób w podeszłym wieku 
T. Kostka 

Aktywnośd fizyczna u osób w podeszłym wieku | Dieta i ruch - mp.pl 

Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport 
w odniesieniu do ponoszonych kosztów. 
Raport metodologiczny. 
J. Baran, P. Lewandowski, M. Lis, I. Magda 

https://msit.gov.pl/download.php?s=1&id=11914  

Niedostateczny poziom aktywności fizycznej 
w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla 
zdrowia publicznego 
W.  Drygas, M. Gajewska, T. Zdrojewski 

Monografia_aktywnosc_fizyczna.pdf (gumed.edu.pl) 

Pracownicy i pracodawcy 
- zwiększenie wiedzy i 
umiejętności w zakresie 
wykonywania dwiczeo 
fizycznych 

Dwiczenia fizyczne w profilaktyce dolegliwości 
mięśniowo-szkieletowych 
M. Malioska, M. Smirnow 

Cwiczenia-fizyczne-Malinska-Smirnow.pdf (ciop.pl) 

Jak zadbad o kondycję fizyczną w pracy 
umysłowej 
J. Kamioska, P. Łach, S. Sumioska 

Materialy-informacyjne-I-N-02-J-Kaminska.pdf (ciop.pl) 

Zdrowy kręgosłup 
Film CIOP-PIB 

"Zdrowy kręgosłup" - film CIOP-PIB - YouTube 

Dwiczenia na kręgosłup. Wzmocnią odcinek 
lędźwiowy i uśmierzą ból 
K. Bigos 

https://www.hellozdrowie.pl/artykul-cwiczenia-na-kregoslup-zaczynasz-
dzis/amp/ 

Aktywnośd fizyczna w profilaktyce i leczeniu https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/download/103

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/Promocja-zdrowia-w-zak%C5%82adzie-pracy2.pdf
https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2019/10/raport2019.pdf
https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2019/10/raport2019.pdf
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https://ncez.pzh.gov.pl/aktywnosc-fizyczna/korzysci-zdrowotne-z-podejmowania-aktywnosci-fizycznej-w-wieku-dojrzalym/
https://www.mp.pl/pacjent/dieta/sport/73803,aktywnosc-fizyczna-uosob-wpodeszlym-wieku
https://msit.gov.pl/download.php?s=1&id=11914
https://gumed.edu.pl/attachment/attachment/75626/Monografia_aktywnosc_fizyczna.pdf
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/92884/Cwiczenia-fizyczne-Malinska-Smirnow.pdf
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89522/Materialy-informacyjne-I-N-02-J-Kaminska.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k9y21xsrXTk
https://www.hellozdrowie.pl/artykul-cwiczenia-na-kregoslup-zaczynasz-dzis/amp/
https://www.hellozdrowie.pl/artykul-cwiczenia-na-kregoslup-zaczynasz-dzis/amp/
https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/download/10309/8809


otyłości (Czas trwania i częstotliwośd dwiczeo) 
M. Plewa, A. Markiewicz 

09/8809 

Dwiczenia przed pracą fizyczną Dwiczenia przed pracą fizyczną - Physio Profit 

Dwiczenia na kręgosłup lędźwiowy Dwiczenia na kręgosłup lędźwiowy - Physio Profit 

Dwiczenia dla osób wykonujących pracę 
siedzącą. 
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej 

Dwiczenia dla osób wykonujących pracę siedzącą - YouTube 

Gimnastyka "Zdrowy kręgosłup" - częśd 1 
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w 
Łodzi 

Gimnastyka "Zdrowy kręgosłup" - częśd 1 - YouTube 

Dwiczenia w domu na drabince gimnastycznej 
– pomysł na trening 
K. Bench 

Dwiczenia w domu na drabince gimnastycznej - pomysł na trening (benchk.com) 

Pracodawcy i pracownicy 
- edukacja w zakresie 
organizacji aktywnych 
przerw w pracy  
 

Propozycja dwiczeo , które można 
wykonywad, np. podczas przerwy w pracy. 
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 

Propozycja dwiczeo , które można wykonywad, np. podczas przerwy w pracy. - 
YouTube 

Aktywna przerwa w pracy Rusza program dwiczeo dla pracowników biurowych „Aktywna przerwa w pracy” 
- Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Aktywna przerwa w pracy 
Program profilaktyczny Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia 

Fizjoterapia porusza 

Zdrowa przerwa w pracy cz.1 Wstęp i zestaw 
dwiczeo na siedząco. 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
WUM 

ZDROWA PRZERWA W PRACY cz.1 Wstęp i zestaw dwiczeo na siedząco - YouTube 

Zdrowa przerwa w pracy cz.2 Dwiczenia na 
stojąco. 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
WUM 

ZDROWA PRZERWA W PRACY cz.2 Dwiczenia na stojąco - YouTube 

Dwiczenia w pracy biurowej – wszystko, co 
warto wiedzied 
M. Liszka-Piwowarczyk 

Dwiczenia w pracy biurowej - wszystko, co warto wiedzied - Holistycznie 
(fizjoterapiaholistycznie.pl) 

Joga za biurkiem 7 minut - Joga za biurkiem | Zdrowy kręgosłup | Ola Żelazo - YouTube 

https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/download/10309/8809
http://physioprofit.pl/cwiczenia-przed-praca-fizyczna/
http://physioprofit.pl/cwiczenia-na-kregoslup-ledzwiowy/
https://www.youtube.com/watch?v=r_qN7KNfZ0w
https://www.youtube.com/watch?v=SY9rViO7Udc
https://benchk.com/author/benchk/
https://benchk.com/cwiczenia-w-domu-na-drabince-gimnastycznej/
https://www.youtube.com/watch?v=WRrBJirKZjE
https://www.youtube.com/watch?v=WRrBJirKZjE
https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-program-cwiczen-dla-pracownikow-biurowych-aktywna-przerwa-w-pracy
https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-program-cwiczen-dla-pracownikow-biurowych-aktywna-przerwa-w-pracy
https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywna-przerwa-w-pracy
https://www.youtube.com/watch?v=Q2UnP8y0GQ4
https://www.youtube.com/watch?v=BFkaNdOM6zk
https://fizjoterapiaholistycznie.pl/cwiczenia-w-pracy-biurowej-wszystko-co-warto-wiedziec/
https://fizjoterapiaholistycznie.pl/cwiczenia-w-pracy-biurowej-wszystko-co-warto-wiedziec/
https://www.youtube.com/watch?v=-hAehwPooj0


O. Żelazo 

Pracodawcy i pracownicy 
- edukacja w zakresie 
możliwości sprawdzenia 
kondycji fizycznej  

Wydolnośd - Sposoby pomiarów - testy 
aerobowe 

http://blog.fullprogress.com/wydolno%C5%9B%C4%87-sposoby-
pomiar%C3%B3w-testy-aerobowe 

Test Astrand -Ryhming - Test wydolności http://blog.fullprogress.com/test-astrand-ryhming-test-wydolno%C5%9Bci 

W-F offline - Test sprawności fizycznej 
 

W-F offline - Test sprawności fizycznej - YouTube 

 

http://blog.fullprogress.com/wydolno%C5%9B%C4%87-sposoby-pomiar%C3%B3w-testy-aerobowe
http://blog.fullprogress.com/wydolno%C5%9B%C4%87-sposoby-pomiar%C3%B3w-testy-aerobowe
http://blog.fullprogress.com/test-astrand-ryhming-test-wydolno%C5%9Bci
https://www.youtube.com/watch?v=pJG2vFIJIFQ

