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w opracowaniu  tym  znajdziesz 
niezbędne  informacje  o funkcjonowaniu 

Ogólnopolskiej  Sieci  Ośrodków  Promocji 
Zdrowia  w Miejscu  Pracy.  Dowiesz  się o 

rozwoju  ponadobligatoryjnych  działań 
prozdrowotnych  w przedsiębiorstwach  oraz 

jakiego  wsparcia  ze strony  tej  Sieci  mogą 
oczekiwać  osoby  zainteresowane 

promowaniem  zdrowia  pracujących. 



Promocja zdrowia w miejscu pracy to 
działania na rzecz zdrowia pracowników, 
które wykraczają poza obowiązki praco-
dawcy określone przepisami prawa. 

W Polsce idea promowania zdrowia 
zatrudnionych nie jest jeszcze powszechnie 
znana, chociaż wiele firm realizowało i na-
dal podejmuje ponadobligatoryjne działania 
z zakresu ochrony zdrowia załóg pracowni-
czych. Koncepcja promocji zdrowia w miejs-
cu pracy wnosi do tych działań nowe ele-
menty. Nie koncentruje się na zapobieganiu 
chorobom i narażeniom a na budowaniu 
dobrego samopoczucia personelu, pod-
noszeniu sprawności oraz aktywizowaniu 
pracowników do troski o własne zdrowie. W 
odróżnieniu od np. tradycyjnego bhp po-
sługuje się nowymi, bardziej skutecznymi 
metodami oddziaływania na pracowników, a 
ponadto wiele uwagi poświęca systemowi 
organizacyjnemu oraz relacjom między-
ludzkim w przedsiębiorstwie /"zdrowy 
człowiek  w  zdrowej  organizacji"/. 



Według danych z roku 2000 blisko 54% 
spośród 800 średnich i dużych przedsię-
biorstw w Polsce oprócz określonych 
prawem działań w zakresie ochrony zdro-
wia pracowników podejmowało /dodat-
kowe, ponadobligatoryjne/ inicjatywy słu- ))! 

żące umocnieniu zdrowia personelu. Już 
tylko  46% ograniczało się jedynie do dzia-
łań wymaganych od pracodawcy na mocy 
obowiązujących przepisów ~ 

Badane firmy podawały nastę-
pujące główne powody podejmowa-
nia ponadobligatoryjnych działań 
na rzecz zdrowia pracowników: 

1. posiadanie przez firmę tradycji w reali-
zacji działań umacniających zdrowie /49%/ 

2. przekonanie, że działania takie przy-
czyniają się do poprawy publicznego wize-
runku firmy /37%/ 

3. przekonanie, że ponadobligatoryjna 
troska o zdrowie personelu korzystnie 
wpływa na jakość produkcji lub usług /30%/ . 

4. dążenie do zmniejszenia kosztów ' 
absencji chorobowej, wypadków, poprawy 
wydajności pracy /22%/ 

5. inicjatywa profesjonalistów medycyny 
pracy, bhp /22%/ lub grup pracowniczych 
/21 %/. 



W swej ponadobligatoryjnej działalności 
na rzecz zdrowia pracowników badane 
firmy koncentrowały się na: 

- dbałości o estetykę i wygodę pomiesz-
czeń socjalnych, wybiegającą znacząco 
ponad bieżące remonty /49%/ 

-szczepieniach ochronnych /głównie 
przeciwko grypie i WZW/ /47%/ 

- rozwiązywaniu problemu palenia tyto-
niu /45%/ 

- badaniach diagnostycznych nie uję-
tych w wykazie badań wstępnych 
i okresowych /43%/ 

- organizowaniu zajęć sporto-
wych dla pracowników /42%/ 

- wprowadzaniu niewymaganych 
przepisami prozdrowotnych mo-
dyfikacji stanowisk pracy /31%/ 

- edukacji zdrowotnej nie związanej z 
zagadnieniami bhp /27%/ 

- fundowanych przez firmę usługach le-
czniczych lub rehabilitacyjnych /25%/ 

- szkoleniach dotyczących ra-
dzenia sobie ze stresem /13%/ 

- pomocy dla osób nadużywających 
alkoholu /12%/ 



Dlaczego firmy zajmują się promowa-
niem zdrowia swoich pracowników? 

Badania naukowe i doświadczenia prak-
tyczne pokazują, że zakłady  pracy 

promujące  zdrowie 
zyskają. 

- poprawę i rozwój jakości personelu 
- oszczędności kapitałowe 
- usprawnienie wewnętrznych 
relacji społecznych 
- dobry publiczny wizerunek 
- wsparcie dla działań marketingowych. 

W sferze ekonomicznej oszczędności 
uzyskiwane przez firmę promującą zdrowie 
polegają na: 

- zmniejszeniu kosztów absencji cho-
robowej, fluktuacji, wypadków przy pracy, 

- oszczędności czasu pracy 
- zmniejszeniu kosztów ubezpieczeń 
- większej możliwości sterowania obcią-

żeniami podatkowymi 
- zracjonalizowaniu wydatków na ochro-

nę zdrowia, bhp, szkolenia i świadczenia 
socjalne. 
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Promocję zdrowia w miejscu pracy reali-
zuje się w formie programów. Są to spe-
cjalnie zaplanowane i wdrażane 
procesy społeczno-organiza-
cyjne polegające na: 

- dostarczaniu wiedzy pracow-
nikom nt. prozdrowotnych i bezpiecznych 
sposobów postępowania 

- rozwijaniu motywacji do ich realizacji 

- kształtowaniu umiejętności niezbęd-
nych do podejmowania sprzyjających 
zdrowiu zachowań w miejscu pracy i w 
życiu codziennym 

- ułatwianiu realizacji prozdrowotnych 
stylów życia m.in. poprzez usprawnianie 
stanowisk i organizacji pracy, 
sponsorowanie dodatko-
wych usług medycznych i 
rekreacyjnych oraz tworzenie 
mody na "zdrowie". 



Lokalizacja firm najbardziej 
zaangażowanych w 
promowanie 
zdrowia 
pracowników. 
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Ośrodkiem koordynującym popularyzo-
wanie i wspieranie działań na rzecz promo-
wania zdrowia pracujących w Polsce jest 
Krajowe Centrum Promocji 
Zdrowia  w Miejscu Pracy -
komórka organizacyjna Instytutu 
Medycyny Pracy im. prof.  dra J. Nofera 
w Łodzi 

Realizację zadań Centrum 
wspiera Ogólnopolska 
Sieć Ośrodków Promocji 

Zdrowia  w Miejscu Pracy. 
Główną rolę w strukturach tej Sieci odgry-
wają terenowi  liderzy  promocji  zdrowia, 
czyli osoby profesjonalnie przygotowane 
do kontaktów z pracodawcami zaintere-
sowanymi wdrażaniem programów pro-
zdrowotnych dla swoich załóg. Liderzy 
najczęściej są zatrudnieni w Wojewódz-
kich Ośrodkach Medycyny Pracy bądź 
placówkach Inspekcji Sanitarnej. 
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główne  zadania  Krajowego  Centrum 
Promocji  Zdrowia  w Miejscu  Pracy:  1. Popularyzacja koncepcji promo-

cji zdrowia w miejscu pracy w śro-
JTa dowiskach strategicznych dla jej urze-

czywistnienia /m.in. wśród władz szcze-
bla krajowego i lokalnego, profesjonalistów 
systemu ochrony zdrowia, pracodawców, me-
nedżerów, przedstawicieli związków zawo-
dowych, służb bhp, środków społecznego 
przekazu, instytucji ubezpieczeniowych/. 

2. Analizowanie stanu i uwarunkowań 
rozwoju promocji zdrowia w sferze pracy 

3. Doskonalenie metod i technik wdraża-
nia zakładowych programów prozdrowotnych 

4. Szkolenie osób zaangażowanych w pro-
mowanie zdrowia populacji pracujących 

5. Opracowywanie i upowszechnianie pu-
blikacji i materiałów wspierających rozwój 
promocji zdrowia w miejscu pracy 

6. Animowanie, koordynowanie i ocena 
działalności Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków 
Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 

7. Współpraca międzynarodowa w za-
kresie projektów dotyczących promocji 
zdrowia w miejscu pracy 



Główne zadania terenowych liderów 
promocji zdrowia w miejscu pracy: 

1. Upowszechnianie informacji  o promo-
cji zdrowia wśród przedstawicieli firm 
zlokalizowanych w obszarze ich działania 

2. Udzielanie zakładom pracy pomocy w 
zakresie wdrażania programów promocji 
zdrowia 

3. Identyfikowanie i popularyzowanie za-
kładowych programów promocji zdrowia 
stanowiących "wzory dobrej praktyki" 

4. Koordynowanie działań związanych z 
realizacją przedsięwzięć promujących 
zdrowie pracowników na terenie objętym 
kompetencjami lidera 

Jeżeli  zainteresowała Cię 
koncepcja promocji zdrowia 
w miejscu pracy możesz (liczyć 
na naszą pomoc i wsparcie w 
zakresie: 

• Szkolenia kadr na potrzeby promocji 
zdrowia w miejscu pracy 

- Przeprowadzamy szkolenia dla konkret-
nej firmy, w ramach których pomagamy 



opracować zakładowy program promocji 
zdrowia, budujemy zespół jego wykonaw-
ców i uczymy ich umiejętności niezbędnych 
do wdrożenia tego programu. 

- Realizujemy otwarte szkolenia dla 
) przedstawicieli służb medycyny pracy, 

kadry kierowniczej, działów bhp, związków 
zawodowych, w ramach których uczymy jak 
opracować oraz w jaki sposób wdrażać i 
oceniać zakładowe przedsięwzięcia pro-
zdrowotne. 

- Prowadzimy otwarte szkolenia 
poświęcone realizacji wybranych 
typów programów (np. rozwiązy-
waniu problemu palenia tytoniu, 
stresu w pracy, czy profilaktyki 
nowotworowej). 

- Organizujemy kursy doskonalące 
umiejętności profesjonalne personelu me-
dycznego, menedżerów, służb bhp w zakre-
sie kształtowania prozdrowotnych zacho-
wań pracowników. 

- Przygotowujemy do funkcjonowania w 
roli terenowego lidera promocji zdrowia w 
miejscu pracy w ramach Ogólnopolskiej Sieci. 

• Popularyzowania koncepcji promocji 
zdrowia w miejscu pracy 



- Dysponujemy publikacjami i materiała-
mi nt. istoty oraz metod wdrażania promocji 
zdrowia w sferze pracy 

- Prezentujemy zagadnienia promocji zdro-
wia w zainteresowanych nimi zakładach 
pracy oraz na otwartych seminariach i kon- » 
ferencjach skupiających środowiska bizne-
su, nauki, ochrony zdrowia, ubezpieczeń itp. 

• Konsultowania zakładowych i tereno-
wych programów promocji zdrowia dla 
pracujących 

- Pomagamy doskonalić diagnozowanie 
problemów zdrowotnych, metody ich roz-
wiązywania oraz sposoby oceny jakości 
programu 

- Opracowujemy ekspertyzy i opinie na 
temat programów 

« Wspieramy działania public relations 
firm zaangażowanych w promocję zdrowia )) 
w miejscu pracy 

- Gromadzimy informacje od firm reali-
zujących działania prozdrowotne i analizu-
jemy je z punktu widzenia "wzorów dobrej 
praktyki" 
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- Popularyzujemy dokonania firm w środ-
kach masowego przekazu, w strukturach 
Sieci, publikacjach i materiałach Krajowego 
Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu 
Pracy, na konferencjach krajowych i za-

) granicznych. 

) 



ktualnie dostępne publikacje Krajo-
wego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu 
Pracy: 

1. Gniazdowski A., Promocja zdrowia w 
miejscu pracy, Teoria i zagadnienia prakty-
czne, IMP Łódź 1997 

2. Gniazdowski A., (red.) Promocja zdro-
wia w miejscu pracy. Wybrane programy, IMP 
Łódź 1998 

3. Gniazdowski A, Sibiński J., Kształ-
towanie zachowań pracowników w dziedzi-
nie bezpieczeństwa i higieny pracy, IMP 
Łódź 1999 

4. Korzeniowska E., Jak promować zdro-
wie w miejscu pracy. Program przyjaznego 
zdrowiu środowiska pracy, IMR Łódź 1996 

5. Korzeniowska E., Zachowania i świa-
domość zdrowotna w sferze pracy, IMP 
Łódź 1997 

6. Korzeniowska E., Puchalski K., Jak pro-
mować zdrowie w miejscu pracy. Program 
interwencji medycznych, IMP Łódź 1999 



7. Marczyńska A., Jak promować 
zdrowie w miejscu pracy. Program radzenia 
sobie ze stresem, IMP Łódź 1998 

8. Puchalski K., Jak promować zdrowie 
w miejscu pracy .Program uwolnienia od 
dymu tytoniowego, IMP Łódź 1996 

9. Puchalski K., Zdrowie w świadomości 
społecznej, IMP Łódź 1997 

10. Puchalski K., Korzeniowska E., Jak 
promować zdrowie w miejscu pracy. Pro-
gram zdrowego odżywiania się, IMP Łódź 
1999 

11. Puchalski K., Korzeniowska E,, 
Piwowarska-Pościk L, Aktywność zdrowot-
na a świadomość potoczna, IMP Łódź 1999 



KRAJOWE  CENTRUM  PROMOCJI  ZDROWIA  W  MIEJSCU 
PRACY  przy Instytucie  Medycyny  Pracy  w Łodzi  jest 
czołowym w kraju ośrodkiem koordynującym wdraża-
nie programów promocji zdrowia w miejscu pracy. Pro-
wadzi badania dotyczące stanu i czynników warunku-
jących zachowania zdrowotne społeczeństwa polskiego 
oraz realizuje działania mające na celu upowszechnień 
nie programów promocji zdrowia w miejscu pracy. 
Opracował i wydał pierwszy w naszym kraju poradnik 
poświęcony działaniom tego typu pt. "Promocja  zdro-
wia  w miejscu  pracy.  Teoria  i  zagadnienia  prakty-
czne"  (Łódź,  1994). Ma bogate doświadczenia w szko-
leniu organizatorów przedsięwzięć promocyjnych. 
Realizuje i konsultuje pilotowe wdrożenia modelowych 
programów promocji zdrowia w zakładach pracy. 

KRAJOWE  CENTRUM  PROMOCJI  ZDROWIA  W  MIEJSCU 
PRACY  oferuje firmie wdrażającej program promocji 
zdrowia współpracę w zakresie: 
/ Profesjonalnej diagnozy społecznych i zdrowot-

nych problemów zakładu pracy. 
• Konstruowania zakładowego programu promo-

cji zdrowia dostosowanego do specyfiki i koncepcji 
rozwoju firmy. 
• Pozyskiwania akceptacji załogi dla programu 

oraz zadań i celów firmy. 
/ Doboru i szkolenia kadr organizujących program 

na terenie firmy. 
/ Konsultowania realizacji programu oraz ewalu-

acji jego przebiegu i efektów. 
/ Popularyzacji programu, a tym samym reklamy ! 

firmy w środowiskach: nauki, biznesu, administracji! 
i środkach masowego przekazu. 

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 
INSTYTUT MEDYCYNY PRACY im. prof. dra med. Janusza Nofera 

ul. Św. Teresy 8, 90-950 Łódź 
tel. (0-42) 6314 686, tel./fax (0-42) 6314 685 


