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Strategiczne podejście do zdrowia/wellbeingu w pracy 

• Stan promocji zdrowia w firmach (gł. akcje, benefity, outsourcing, słaba 
koordynacja) 

• W kierunku rozwiązao strategicznych / holistycznych 
– Po co to robię? 
– Co chcę osiągnąd? 
– Z jakiego miejsca startuję? 
– Jak będę oceniad zmianę/postęp?  
– *…+ 



Zdrowie - ? 

• Potoczne intuicje 

• Ujęcia profesjonalne (koncepcje, trendy, ujęcia „obiektywne” i „subiektywne”) 

• Zdrowie a wellbeing  

• Zdrowie w kontekście pracy 

• Potrzeby oraz oczekiwania zdrowotne 

• Społeczne zróżnicowanie potrzeb i oczekiwao (gł. kontekst wieku) 



Diagnoza zdrowia w firmie/organizacji 

• Czy i jak firmy diagnozują zdrowie / sytuację zdrowotną? 

• Stan zdrowia - drażliwy temat 

• Przedmiot, sposoby, metody i narzędzia diagnozy potrzeb 
zdrowotnych 

• Analizy zbiorcze! 



Ankietowe badania zdrowia 

• Zalety i wady metody 

• Gotowe i samodzielnie konstruowane kwestionariusze 

• Sposoby realizacji ankietowych badao zdrowia 

• Poufnośd, minimalizacja obaw/lęków, komunikacja z 
personelem 

 



Kwestionariusz subiektywnej oceny zdrowia pracowników 
- zawartośd  
• Ogólna samoocena 

• Zdrowie na tle innych, przewidywane zmiany (kontekst zdolności do pracy) 

• Podmiotowy stosunek do zdrowia 

• Szczegółowe aspekty stanu zdrowia (m.in. energia, odpornośd, choroby, 
dolegliwości, sen, seks, sprawnośd, sylwetka, aktywnośd…) 

• Zdrowie psychiczne i społeczne 

• Poczucie zdrowia w pracy 

• Metryczka  

 



Konstrukcja pytao (1) 

bardzo 

złe 

raczej złe takie sobie, 

ani złe, ani 

dobre 

raczej 

dobre 

bardzo 

dobre 

trudno ocenid 

/ nie chcę od-

powiadad 

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia 

Pan(i) stan swojego zdrowia? 

A jak ocenia Pan(i) swoje zdrowie 

psychiczne, samopoczucie, stan 

emocjonalny? 



Konstrukcja pytao (2) 

stanowczo 

TAK 

raczej TAK ani tak, ani 

nie 

raczej NIE stanowczo  

NIE 

trudno ocenid / 

nie chcę od-

powiadad 

Mam w sobie dużo sił życiowych, 

energii, witalności 

Myślę, że jestem odporny(a) na różne 

infekcje, zakażenia, przeziębienia 

Często coś mnie boli (np. głowa, 

kręgosłup, mięśnie, kark, brzuch, oczy) 

Szybko się męczę, brakuje mi tchu, np. 

gdy idę po schodach, podbiegam 

Dobrze śpię, wysypiam się 



  
Kwestionariusz oceny zachowao i postaw 
personelu wobec zdrowia – zawartośd  
 • Używanie wyrobów tytoniowych, alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych 
• Praktyki związane z jedzeniem (także w pracy) 
• Aktywnośd fizyczna 
• Relaks i sen 
• Planowane prozdrowotne zmiany w stylu życia 
• Obszary wsparcia oczekiwanego od firmy 
• Postawy wobec zdrowego stylu życia 
• Metryczka  



Konstrukcja pytao (3) 

Jak często Pan/Pani w minionych 

12 miesiącach: 
 

codziennie 

lub prawie 

codziennie 

kilka razy w 

miesiącu 

kilka razy w 

roku 
w ogóle 

śpi zbyt krótko, nie wysypia się 

przepracowuje się, pracuje zbyt ciężko, 

intensywnie, bierze za dużo zadao 

znajduje czas dla siebie, odpoczywa, 

relaksuje się 

nie radzi sobie ze stresem, nie potrafi 

rozładowywad stresu  



Konstrukcja pytao (4) 
Czy chciałby(aby) Pan(i), aby firma, w 

której Pan(i) pracuje pomagała 

Panu/Pani: 
 

zdecydowa-

nie tak 
raczej tak raczej nie 

zdecydowa-

nie nie 

trudno 

powiedzied/ 

nie dotyczy 

utrzymywad prawidłową wagę (masę 

ciała), schudnąd 

zadbad o kondycję, sprawnośd fizyczną, 

aktywnośd ruchową 

zdrowo się odżywiad 

radzid sobie ze stresem, zmniejszyd stres 



Funkcje ankietowych badao zdrowia 

• Narzędzie komunikacji (intencje/wartości pracodawcy, uwaga/zainteresowanie 

pracowników, ilościowy raport dla zarządu) 

• Szybkie rozpoznanie priorytetowych potrzeb – deficytów 
zdrowia 

• Ewaluacja, ocena skuteczności i impuls do racjonalizacji 
polityk/programów/ofert/działao 

 



Dostęp do kwestionariuszy 

• Otwarty/bezpłatny dostęp (na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - 
użycie niekomercyjne 3.0 Polska) 

• https://pracanazdrowie.pl/wp-
content.uploads/kwestionariusz_subiektywnej_oceny-
zdrowia_2022.pdf  

• Technika PAPI, CAWI 

• Wsparcie IMP (m.in. pomoc w interpretacji ustaleo) 

 



Centrum konsultacyjne - kontakt 

• E-mail: pracanazdrowie@imp.lodz.pl 

• Tel: 42 63 14 686 

mailto:pracanazdrowie@imp.lodz.pl


Dziękujemy za uwagę 


