
Konferencja pt.  
”Doskonalenie programów zarządzania 

zdrowiem różnych generacji personelu firmy” 

Łódź, 13 grudnia 2018 r.  

Projekt finansowany ze środków  
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

Konferencja jest realizowana w ramach Projektu pn. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania 
zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów 
zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. 



Narodowy Program Zdrowia 

Narodowy Program Zdrowia to dokument strategiczny dla 
zdrowia publicznego. Jego przyjęcie należało do głównych 
założeń ustawy o zdrowiu publicznym, która weszła w życie         
3. grudnia 2015 r.  

 

 

 

 

Główne cele NPZ: 

wydłużenie życia 
Polaków 

poprawa jakości ich 
życia związanej ze 

zdrowiem 

ograniczanie 
społecznych 

nierówności w zdrowiu 



Narodowy Program Zdrowia 
 Na podstawie danych dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa, 

w NPZ zostały wskazane najważniejsze obszary działania: 

 

1. Poprawa sposobu żywienia, stanu 
odżywienia oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa 

2.  Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi 

3.  Profilaktyka problemów zdrowia 
psychicznego i poprawa dobrostanu 

psychicznego społeczeństwa 

4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego 
wynikającego z zagrożeń fizycznych, 

chemicznych i biologicznych w 
środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, 

zamieszkania, rekreacji oraz nauki 

5.  Promocja zdrowego i aktywnego 
starzenia się  

6.  Poprawa zdrowia prokreacyjnego 



 1996 r. – formalne powołanie przez Ministra Zdrowia  

 2001 r. – Narodowe Biuro Kontaktowe European Network for Workplace Health Promotion 

 2009 r. – laureat Nagrody Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za wybitny wkład w badania promocji zdrowia 
pracujących (62 sesja Światowego Zgromadzenia Zdrowia, Pałac Narodów, Genewa, 21 maja) 

 Współpraca międzynarodowa: ponad 20 projektów badawczych i wdrożeniowych, cenione poradniki i narzędzia do 
ewaluacji promocji zdrowia w firmach 

 Opracowanie ponad 10 poradników dla pracodawców, realizacja blisko 100 szkoleń dla menadżerów promocji zdrowia  

 



 Opracowanie i pomoc we wdrożeniu kompleksowej strategii zdrowotnej firmy (m.in. Pollena Eva S.A., Koksownia 
Zdzieszowice, Volkswagen Poznań ⃰⃰) 

 Koordynacja, wsparcie wdrożenia i ewaluacja programu promocji zdrowia psychicznego (30 zakładów pracy woj. 
kujawsko-pomorskiego) ⃰⃰ ⃰ 

 Koordynacja, wsparcie wdrożenia i ewaluacja programu profilaktyki palenia tytoniu, konsumpcji alkoholu i środków 
psychoaktywnych (ok. 30 firm i 159 jednostek Służby Więziennej) ⃰ ⃰ ⃰ 

 Upowszechnienie i konsultowanie programów zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej i profilaktyki otyłości             
w zakładach pracy (ok. 25 konsultowanych firm) ⃰ ⃰ ⃰ ⃰   

 Przygotowanie kadry firm (struktur HR, bhp, CSR, etc.) do wdrażania polityk/programów zarządzania zdrowiem 
zróżnicowanego pokoleniowo personelu (ponad 30 konsultowanych firm) ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  

 

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia  
w Miejscu Pracy - współpraca z firmami  

(wybrane przykłady) 

⃰ Niedbalska D., Mielcarek M., Promocja zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej jako element Strategii Zdrowotnej Volkswagen Poznań Sp. z o.o. W: Puchalski K., 
Korzeniowska E. (red.) Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 
2017 http://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2017/12/Promocja_zdrowia_w_zak%C5%82adzie_pracy.pdf 
⃰ ⃰ Puchalski K., Korzeniowska E., Kaczanowska-Burker E., Kurkowska K. (2011). Ewaluacja Kujawsko-Pomorskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w Miejscu Pracy w oparciu                       
o kwestionariusz samooceny organizacji – doświadczenia, wyniki i wnioski z realizacji pierwszego etapu wdrożenia. Medycyna Pracy; 62 (6), s. 609-622 
⃰ ⃰ ⃰ Puchalski K., Korzeniowska E., ZARZĄDZANIE PALENIEM TYTONIU W JEDNOSTKACH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ – OPIS I EFEKTY PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA, Medycyna Pracy 2016;67(5), 
dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00393; Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla pracodawców i menadżerów. 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2013 http://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2014/03/poradnik_pracodawcy.pdf  
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Zarządzanie zdrowiem w zakładach pracy: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się. 
Informator dla pracodawców, dyrektorów HR i menadżerów zarządzających zdrowiem w firmach. http://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2017/09/Zarza%CC%A8dzanie-
zdrowiem-w-zak%C5%82adach-pracy_druk1.pdf 
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu – informator.  
http://pracanazdrowie.pl/wp-content/uploads/2017/11/17_28_WYD_IMP_BROSZURY_broszuraA4-www-3.pdf 
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Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów 
zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia 

pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach 
pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się 

pracowników 
 
 
 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 

 



 

 

• przeprowadzenie dwudniowej konferencji szkoleniowej dla około 100 interesariuszy projektu 

Efektem realizacji zadania w latach  
2016-2017 było m.in.: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY WIDEO Z KONFERENCJI:  

• Wykłady prelegentów z konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”, która miała miejsce      
w Łodzi, w dniach 11-12.12.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wykłady są dostępne na kanale:                     Praca na zdrowie 

Efektem realizacji zadania w latach  
2016-2017 było m.in.: 



Efektem realizacji zadania w latach  
2016-2017 było m.in.: 

• udzielenie blisko 300 doraźnych oraz 31 pogłębionych konsultacji dotyczących wdrażania programów zarządzania 
zdrowiem w zakładach pracy w kontekście starzenia się personelu. Z drugiego typu wsparcia skorzystali przedstawiciele 
zakładów pracy, zatrudniających około 60 tysięcy pracowników.  

• bezpośrednie dotarcie do 2250 firm (oraz pośrednie – poprzez strony www Instytutu Medycyny Pracy i Krajowego 
Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, stronę Projektu, fanpage Projektu na Facebooku) z informacją o problemie 
oraz o realizowanym projekcie 

• uruchomienie strony internetowej poświęconej Projektowi:  

 

 

 

 

 

• uruchomienie kanału Projektu na                                i Fanpage'a Projektu na 

 

• opracowanie pakietu materiałów informacyjnych (ulotka, broszura, wideoclip, łącznie 10050 egzemplarzy) oraz 
rozdystrybuowanie ich bezpośrednio  do 2250 zakładów pracy oraz udostępnienie poprzez strony www szerokiej grupie 
odbiorców 

 

 



Efektem realizacji zadania w latach  
2016-2017 było m.in.: 

 

MATRERIAŁY EDUKACYJNE PT.: 

• broszura pt. „Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu – informator” 

• ulotka pt. „Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu – dlaczego warto wdrożyć w firmie strategię promocji 
zdrowia?” 

 



Efektem realizacji zadania w latach  
2016-2017 było m.in.: 

VIDEOKLIP PT.: 

• „Zarządzanie zdrowiem w firmie w obliczu starzenia się personelu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Videoklip jest dostępny na kanale:                          Praca na Zdrowie 



• Zrealizowano 8 zogniskowanych wywiadów grupowych (ang. focus group interview), w których uczestniczyli 
reprezentanci 64 zakładów pracy (tj. pracodawcy lub ich przedstawiciele biorący udział w podejmowaniu istotnych 
decyzji związanych z funkcjonowaniem i przyszłością swoich firm). Głównym celem badania było rozpoznanie 
stosunku pracodawców i menadżerów do problemów starzenia się społeczeństwa i zarządzania zdrowiem 
personelu w zakładach pracy oraz potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. 

 

 

• Przeprowadzono metodą standaryzowanych wywiadów osobistych (bezpośrednich) z systemowym wspomaganiem 
komputerowym (tzw. CAPI) badanie na reprezentatywnej grupie 1000 średnich i dużych zakładów pracy 
dotyczące sytuacji angażowania się firm w Polsce w zarządzanie zdrowiem/promocję zdrowia w zakładach pracy w 
kontekście starzenia się personelu. 

Efektem realizacji zadania w latach  
2016-2017 było m.in.: 



Dane kontaktowe: 
 
 
 
 

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dra med.  Jerzego Nofera 

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 
tel.: 42 6314 686, tel./fax: 42 6314 685 

e-mail: whpp@imp.lodz.pl 
 

www.promocjazdrowiawpracy.pl 
www.pracanazdrowie.pl 

Dziękuję za uwagę 


