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� EmiTel jest wiodącym operatorem naziemnej 
infrastruktury radiowo – telewizyjnej w Polsce.

� Firma świadczy usługi w zakresie analogowej oraz 
cyfrowej emisji naziemnej oraz transmisji sygnałów 
telewizyjnych i     radiowych.

� Istotny zakres działań stanowi oferta kompleksowych 
rozwiązań telekomunikacyjnych, budowa infrastruktury 
sieciowej oraz usług bazujących na nowoczesnych 
systemach łączności bezprzewodowej.

� Firma świadczy także usługi najmu powierzchni na 
kilkuset posiadanych wieżach i masztach.



Miejsca pracy 



Struktura demograficzna 

Średnia wieku 46 lat



�2012 - pierwszy biuletyn (informacja o wypadku przy pracy
i prewencji)

�2013 – pierwszy biuletyn poświęcony stresowi

�2015 – wprowadzenie cykliczności biuletynów (pierwsza środa 
miesiąca)

Biuletyn BHP



� Nie łam się!, czyli jak zadbać o swój kręgosłup (ergonomia i praca 
w biurze)

� Życie to ruch, ruch to życie (dieta i aktywność fizyczna)

� Bądź bezpieczny na drodze (bezpieczeństwo ruchu drogowego)

� Wrzuć na luz ( walka ze skutkami stresu)

Tydzień BHP (4 razy w roku)

� Wrzuć na luz ( walka ze skutkami stresu)

� Miej serce i patrzaj w serce (choroby układu krążenia)

� Strach się bać (zagrożenia biologiczne)

� Zachowaj balans (równowaga praca – życie)



� 2006 Pierwszy Rajd Górski (ZFŚS)

� Endomondo (nagrody za aktywność – bony zakupowe)

� Klub biegacza i kolarza (dofinansowanie startów w imprezach, koszulki 
firmowe)

� Rowerem do pracy (Urząd Miasta Kraków)

� Dofinansowanie aktywności pozazawodowej – karty Multisport i Flexi Pass

Aktywność fizyczna i zdrowie

� Dofinansowanie aktywności pozazawodowej – karty Multisport i Flexi Pass

� Szeroki pakiet świadczeń medycznych dla pracowników przy  niskim 
abonamencie, możliwość objęcia pakietem członka rodziny pracownika na 
preferencyjnych warunkach

� Cykliczne szkolenia m.in.: trening antystresowy, przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu, automotywacja, budowanie pewności siebie. Szkolenia są 
dostępne dla wszystkich pracowników.



Endomondo



� 7 defibrylatorów AED

� 8 automatycznych ciśnieniomierzy

� Planujemy systematyczne zakupy

AED i automatyczne ciśnieniomierze



� Program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy pt. 
Przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy 2015

� Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp 2015

� Zdrowie pracowników zyskiem firmy 2016

Udział w kampaniach informacyjnych 
CIOP i PIP

� Bezpiecznie od początku 2017



� Pokonywanie sprzeciwu pracowników wobec zmian. Akceptacja tego, że 
zawarte treści mogą być ciekawe następuje stopniowo.

� Początkowo trudno było przekonać pracowników, że mają czas zapoznać się 
z przesyłaną treścią.

Problemy w czasie kampanii

� Niekiedy są trudności w dopasowaniu „prezentu” do tematu kampanii –
powinien być użyteczny i kojarzyć się z tematem

� Należy zwracać szczególną uwagę, aby treści przekazywane w kampanii nie 
spowodowały dyskomfortu u odbiorców



� Wsparcie ze strony Zarządu i Kierownictwa, modyfikacja sposobu postrzegania 
roli firmy.

� Integracja pracowników.

� Pozytywna zmiana postrzegania służby BHP i HR (czują się zaopiekowani).

� Wzajemne wsparcie pracowników w aktywnościach i doświadczeniach (wspólne 
treningi, wymiana doświadczeń).

Co się udało ?

� Aktywność fizyczna w pracy i poza nią jest pozytywnie postrzegana i wspierana 
przez innych.

� Pracownicy są zainteresowani, jaki będzie temat biuletynu czy tygodnia BHP.

� Świadomi pracownicy chętniej informują o swoich potrzebach w dostosowaniu 
stanowisk pracy  i żądają zmian.

� Często widać u pracowników „biżuterię” – monitor aktywności lub korzystanie 
z krokomierzy w smartfonach – to nowy trend modowy.



Co dalej ?

� Udział w przyszłych kampaniach CIOP – (2018-
Substancje niebezpieczne pod kontrolą), PIP, ZUS

� Współpraca z IMP w Łodzi w zakresie promocji zdrowia 
w miejscu pracy 

� Warsztaty prozdrowotne (zaczynamy od zaproszenia 
fizykoterapeutów do biura)

� Propagowanie czatów z lekarzem, pielęgniarką, dietetykiem – usługa 
partnera usług medycznych

� Kontynuacja biuletynów i tygodni BHP

� Zakupy kolejnych AED i ciśnieniomierzy

� Zakupy urządzeń do pomiaru składu ciała (tłuszcz, mięśnie)

fizykoterapeutów do biura)
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