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I. Wstęp 
 

Renomowane ośrodki badające i prognozujące trendy społeczne zgodnie zauważają, że troska 
pracodawców o zdrowie i szeroko pojęty wellbeing (dobrostan) stopniowo nabiera coraz większego 
znaczenia. Dynamika tego trendu wyraźnie przyspiesza w minionych kilku latach. Ważne miejsce wśród 
kluczowych obszarów wsparcia zdrowia personelu firm (obok ułatwień dostępu do opieki medycznej, 
ponadstandardowej troski o warunki środowiska pracy i – obecnie coraz częściej –  
o kwestie zdrowia psychicznego) zajmują stymulacje i ułatwienia dla prozdrowotnego stylu życia,  
a więc kreowanie prozdrowotnych i wygaszanie ryzykownych dla zdrowia postaw i zachowań. Dobrze 
jest, gdy strategie, programy i działania wspierające zdrowy styl życia pracowników oparte są  
o wcześniejszą diagnozę tego obszaru. 

Kwestionariusz diagnozy zachowań i postaw personelu wobec zdrowia to narzędzie do badań 
ankietowych. Będzie ono użyteczne dlatych zakładów pracy, które są zainteresowane poznaniem stylu 
życia swoich pracowników w aspektach mających istotne znaczenie dla ich zdrowia. Informacje zdobyte 
przy jego zastosowaniu, opracowane w formie zbiorczej, są przydatne w procesach planowania, 
tworzenia i realizacji strategii, programów i działań służących ochronie, promocji zdrowia i dobrostanu 
pracowników zgodnie z dyrektywą EBHP (evidence based health promotion). Zgromadzone informacje 
będą też przydatne w ewaluacji efektów wdrożonych przedsięwzięć prozdrowotnych, w działaniach 
służących rozwijaniu wśród pracowników zainteresowania sprawami zdrowia i wspieraniu ich 
zaangażowania w tym obszarze, doskonaleniu wewnętrznej komunikacji dotyczącej zdrowia, jak również 
przy budowaniu wizerunku pracodawcy jako troszczącego się o zdrowie personelu, które jest dla 
zdecydowanej większości zatrudnionych osób jedną z kluczowych wartości. 

Kwestionariusz umożliwia zebranie deklaratywnych informacji dających obraz związanego  
ze zdrowiem stylu życia personelu – nawyków, działań, praktyk i przekonań kluczowych z punktu 
widzenia wpływu na stan zdrowia. Z uwagi, że wielu pracowników traktuje kwestie dotyczące swojego 
zdrowia bardzo osobiście i nie zawsze chce dzielić się informacjami na ten temat z pracodawcą, 
szczególnie ważne jest, aby rygorystycznie respektować zasady pełnej dobrowolności przekazywania 
tych informacji (odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu) oraz poufności danych. Pracodawca 
może korzystać z informacji zebranych na podstawie tego kwestionariusza wyłącznie w formie 
zagregowanych danych – jako wyniku zbiorczej oceny zachowań i przekonań zdrowotnych personelu 
danej organizacji (lub – jeśli pozwala na to odpowiednio duża wielkość zakładu pracy – wyodrębnionego 
jej działu, grupy o jednorodnej charakterystyce pracy, odrębnej kategorii demograficznej). Także tylko w 
takiej zbiorczej, zagregowanej formie mogą być udostępniane te informacje. 

Kwestionariusz obejmuje zagadnienia najważniejsze z punktu widzenia wiedzy o wpływie stylu życia na 
zdrowie oraz o uwarunkowaniach praktyk składających się na ów styl życia. Wiele z podjętych  
w nim zagadnień może być rozwiniętych za pomocą bardziej szczegółowych pytań, wymagających 
osobnego opracowania. W przypadku takich potrzeb prosimy o kontakt z autorami kwestionariusza. 

Kwestionariusz opracowany został w ramach zadania realizowanego ze środków Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia. Udostępniony jest  
w domenie publicznej i przeznaczony do zastosowań niekomercyjnych.  



 

 

 

II. Wzór kwestionariusza diagnozującego zachowania zdrowotne                 
i postawy pracowników wobec zdrowia i zdrowego stylu życia,  
służącego pozyskaniu informacji zbiorczych istotnych przy 
planowaniu   i ewaluacji strategii/programu promocji zdrowia 
starzejącego się personelu 

 

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie. 

Uprzejmie prosimy o anonimową odpowiedź na ankietę dotyczącą tego, jak ocenia Pani/Pan wybrane 
elementy swojego stylu życia związanego ze zdrowiem. Zdrowie i związany z nim styl życia to sprawy 
osobiste i dlatego, aby zachować pełną anonimowość i poufność udzielonych informacji, prosimy  
w ankiecie nie podawać swoich danych personalnych. Można też odmówić odpowiedzi na te pytania, 
które uzna Pani/Pan za zbyt osobiste. Zebrane informacje posłużą wyłącznie do tego, by przygotować 
zbiorczy raport o stylu życia ogółu pracowników (ewentualnie w podziale na duże grupy, np. płci  
czy wieku) i nie będą w żaden sposób powiązane z konkretnymi osobami wypełniającymi ankietę.  
W oparciu o taki zbiorczy raport Pracodawca będzie mógł lepiej dopasować inicjatywy na rzecz zdrowia 
pracowników do ich potrzeb, a tym samym bardziej skutecznie chronić i wzmacniać ich zdrowie oraz 
wellbeing. Natomiast pracownicy, po zapoznaniu się z raportem, będą mogli indywidualnie porównać, 
jak wypadają ich zachowania zdrowotne na tle stylu życia pracowników całej organizacji. 

Ankietę opracował zespół ekspertów Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu 
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, prosząc o szczere odpowiedzi. Przy każdym pytaniu prosimy 
zaznaczyć swoją odpowiedź na skali w odpowiednim polu tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kwestionariusz do oceny zachowań i postaw personelu wobec zdrowia 
 

A. Na początek kilka pytań o tzw. używki. Proszę pomyśleć o minionych 12 miesiącach i zaznaczyć w 
każdym wierszu tabeli, jak często Pan/Pani: 

 codzien-
nie lub 
prawie 

codzien-
nie 

kilka razy 
w 

miesiącu 

kilka razy 
w roku 

w ogóle 

1. pali tytoń (np. papierosy, tytoń do 
samodzielnego skręcania, fajkę, cygara) 

    

2. używa elektronicznych papierosów lub urządzeń 
podgrzewających tytoń 

    

3. 

w pracy jest narażony/a na tzw. bierne palenie 
(wdycha dym z papierosów palonych przez inne 
osoby, substancje z elektronicznych papierosów 
lub urządzeń podgrzewających tytoń)  

    

4. w domu jest narażony/a na tzw. bierne palenie      

5. jest narażony/a na tzw. bierne palenie w innych 
miejscach 

    

6. pije napoje alkoholowe (np. piwo, drinki, wódkę, 
wino, nalewki) 

    

7. wypija, według swojej oceny, zbyt dużo alkoholu     

8. 

przyjmuje jakieś inne substancje psychoaktywne, 
które mają dodać energii, znacznie zwiększyć 
wydolność, poprawić nastrój itp. (inne niż te, 
które przepisał lekarz) 

    

 

B. Kolejne pytania dotyczą jedzenia w minionych 12 miesiącach. Jak często Pan/Pani: 

 codzien-
nie lub 
prawie 

codzien-
nie 

kilka razy 
w 

miesiącu 

kilka razy 
w roku 

w ogóle 

9. je warzywa i/lub owoce co najmniej kilka razy w 
ciągu dnia 

    

10. zjada mniej niż trzy posiłki na dobę     
11. je zbyt dużo, zbyt obfite posiłki     
12. zjada posiłek tuż przed snem     

13. 
je dużo słodyczy (ciastek, cukierków) lub/i pije 
dużo słodkich napojów (np. coli, dosładzanych 
soków) 

    

14. przegryza między głównymi posiłkami – np. 
chipsy, słone paluszki, batony, słodycze itp.  

    

15. zwraca dużą uwagę na to, co je, jakie jedzenie 
kupuje, jaki jest skład produktów i posiłków  

    

16. w pracy jada w pośpiechu     
17. pracuje z uczuciem głodu     
18. stara się, by w pracy zdrowo się odżywiać     
 



 

 

 

C. Kolejny temat to aktywność fizyczna i rekreacja w minionych 12 miesiącach. Jak często Pan/Pani: 

 codzien-
nie lub 
prawie 

codzien-
nie 

kilka razy 
w 

miesiącu 

kilka razy 
w roku 

w ogóle 

19. 
w pracy zawodowej wykonuje czynności 
wymagające dużego wysiłku fizycznego przez 
większość dnia/zmiany 

    

20. siedzi przez większość czasu pracy     
21. po pracy dużo siedzi lub odpoczywa leżąc     

22. 
chodzi pieszo lub dojeżdża rowerem do pracy, 
do sklepów lub w innych sprawach, co 
jednorazowo zajmuje przynajmniej pół godziny 

    

23. 

w czasie wolnym co najmniej pół godziny 
przeznacza na rekreacyjny ruch, sport, 
ćwiczenia, które wymagają wysiłku, lecz nie 
męczą nadmiernie (np. lekki bieg, szybki spacer, 
spokojne pływanie, jazdę rowerem, grę w piłkę, 
taniec, jogę, ćwiczenia siłowe, wędrówki) 

    

24. 

w czasie wolnym intensywnie trenuje, uprawia 
sport lub energicznie ćwiczy co najmniej 15 
minut bez przerwy (tak, że ma bardzo szybki 
oddech i szybkie bicie serca) 

    

25. 
w domu/mieszkaniu wykonuje intensywne 
prace (np. sprzątanie, prace w ogrodzie), które 
jednorazowo zajmują przynajmniej pół godziny 

    

 

D. Kolejne pytania dotyczą spraw odprężenia i relaksu. Jak często Pan/Pani w minionych 12 
miesiącach: 

 codzien-
nie lub 
prawie 

codzien-
nie 

kilka razy 
w 

miesiącu 

kilka razy 
w roku 

w ogóle 

26. śpi zbyt krótko, tak że nie wysypia się     

27. przepracowuje się, pracuje zbyt ciężko, 
intensywnie, bierze za dużo zadań 

    

28. znajduje czas dla siebie, odpoczywa, relaksuje 
się 

    

29. nie radzi sobie ze stresem, nie potrafi 
rozładowywać stresu  

    

 

 

 



 

 

 

E. Teraz proszę pomyśleć o swojej aktualnej sytuacji i nadchodzących kilku miesiącach. Jak ważne są 
dla Pana/Pani następujące działania, tak że intencjonalnie będzie je Pan/Pani realizować 
w najbliższym czasie? 

 

bardzo 
ważne 

raczej 
ważne 

mało 
ważne 

zupeł-
nie 

niewa-
żne 

trudno 
powie-
dzieć/ 

nie 
doty-
czy 

30. utrzymanie prawidłowej wagi (masy ciała)      

31. ruch, ćwiczenia, troska o kondycję, sprawność 
fizyczną 

     

32. zdrowe odżywianie się, 
jedzeniezdrowychposiłków 

     

33. kontrolowanie swojego zdrowia, badania 
profilaktyczne  

     

34. relaks, odpoczynek      

35. zmniejszenie stresu, skuteczne radzenie sobie ze 
stresem 

     

36. troska o zdrowie psychiczne, o dobry nastrój      

37. zaprzestanie lub ograniczenie palenia tytoniu, 
używania wyrobów tytoniowych 

     

38. 
zaprzestanie lub ograniczenie picia alkoholu, 
używania innych substancji psychoaktywnych 
(poza tymi, które przepisał lekarz) 

     

 

F. Czy chciałby(aby) Pan(i), aby firma, w której Pan(i) pracuje pomagała Panu/Pani: 

 
zdecy-
dowa-
nie tak 

raczej 
tak 

raczej 
nie 

zdecy-
dowa-
nie nie 

trudno 
powie-
dzieć/ 

nie 
dotyczy 

39. utrzymywać prawidłową wagę (masę ciała), 
schudnąć 

     

40. zadbać o kondycję, sprawność fizyczną, 
aktywność ruchową 

     

41. zdrowo się odżywiać      

42. wykonywać badania profilaktyczne niezwiązane 
z medycyną pracy (inne niż wstępne i okresowe) 

     

43. relaksować się, wypoczywać      
44. radzić sobie ze stresem, zmniejszyć stres      
45. zadbać o zdrowie psychiczne, o dobry nastrój      
46. dostać się do lekarzy, uzyskać pomoc medyczną      

47. ograniczyć palenie tytoniu, używanie wyrobów 
tytoniowych 

     

48. 
ograniczyć picie alkoholu, używanie innych 
substancji psychoaktywnych (poza tymi, które 
przepisał lekarz) 

     

 



 

 

 

G. Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami? 

 zdecy-
dowa-
nie tak 

raczej 
tak 

raczej 
nie 

zdecy-
dowa-
nie nie 

trudno 
powie-
dzieć 

49. prowadzę zdrowy styl życia      

50. zdrowy styl życia ma dla mojego zdrowia małe 
znaczenie 

     

51. moja praca utrudnia mi prowadzenie zdrowego 
stylu życia 

     

52. 
jestem zadowolony(a) z tego, jak moja firma 
pomaga mi dbać o zdrowie, prowadzić zdrowy 
styl życia 

     

 

H. Na zakończenie prosimy o kilka informacji potrzebnych do analiz statystycznych. Jeżeli z jakichś 
powodów nie chce Pani/Pan odpowiedzieć na któreś z tych pytań, to może Pani/Pan  
je pominąć. 

53. Płeć 

Kobieta Mężczyzna Inna odpowiedź 

   

 

54. Rok urodzenia:  ………………………………….. 

 

55. Poziom wykształcenia (proszę wybrać jedną odpowiedź): 

Podstawowe lub gimnazjalne  

Zasadnicze zawodowe  

Średnie i policealne  

Wyższe licencjackie  

Wyższe magisterskie i równorzędne  

 

Dziękujemy za poświęcony czas i odpowiedzi w ankiecie. 

 

  

 



 

 

 

 
III. Rekomendacje dotyczące sposobu opracowania, interpretacji i 

wykorzystania zgromadzonych danych 
 

 

Szeroka diagnoza zachowań i postaw zdrowotnych personelu, na poziomie zbiorowym, jest ważną 
przesłanką dla planowania strategii i interwencji służących racjonalnej i efektywnej promocji zdrowia i 
rozwiązań wspierających wellbeing. Ukazuje te kwestie w obszarze stylu życia pracowników, które  
z powodu niekorzystnej oceny stają się deficytem przedsiębiorstwa/instytucji i w związku z tym 
wymagają szczególnej uwagi. Pokazuje też potencjały dla wzmacniania zdrowia, które mogą być 
wykorzystane w strategiach rozwojowych firmy. Diagnoza ta może być przeprowadzona zarówno  
w zakładach pracy, które dopiero zamierzają podjąć aktywność na rzecz zdrowia swojego personelu, jak 
również w tych, które są już aktywne i zamierzają doskonalić swoje działania lepiej dostosowując je do 
aktualnej sytuacji i potrzeb. 

Rekomenduje się, by tego typu diagnozy w zakładzie pracy prowadzone były cyklicznie. Optymalnym 
przedziałem mogą być roczne lub dwuletnie okresy (w zależności od sytuacji rynkowej,  
w jakiej znajduje się organizacja, od jej kultury organizacyjnej, od zmian zachodzących w niej i jej 
otoczeniu, etc.). Zestawienie ustaleń z kolejnych pomiarów pozwala na obserwację skuteczności strategii 
i działań prozdrowotnych wdrożonych w zakładzie pracy (przy kontroli innych, zewnętrznych czynników 
wpływających na zachowania zdrowotne personelu), a w konsekwencji na ich optymalizację. 

Przygotowany kwestionariusz służy do diagnozy zbiorczo ujętego obrazu związanych ze zdrowiem 
zachowań i postaw personelu zakładu pracy (organizacji, instytucji, firmy). Diagnoza ta, w swojej 
warstwie koncepcyjnej, odwołuje się do szerokiego pojęcia stylu życia związanego ze zdrowiem. 
Ponadto, z uwagi na założony cel diagnozowania (rozpoznanie zachowań zdrowotnych jako podstawa 
działań interwencyjnych w sferze promocji zdrowia w zakładzie pracy) rozbudowane zostały pytania 
dotyczące zachowań zdrowotnych w kontekście pracy.  

Za pomocą przedstawionego kwestionariusza można przeprowadzić obiektywną – choć opartą  
na danych deklaratywnych – ocenę zachowań zdrowotnych (sekcje A-D), a także poznać subiektywnie 
deklarowane potrzeby związane z prozdrowotnym stylem życia (sekcje E-F). 

 

Kwestionariusz składa się z 8 części, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. 

 

Część A to pytania o konsumpcję substancji psychoaktywnych, głównie używanie wyrobów tytoniowych 
i picie alkoholu, ale także innych środków (legalnych lub nie) stymulujących organizm, poprawiających 
nastrój. Dla niektórych osób mogą to być pytania drażliwe, stąd należy liczyć się  
z relatywnie dużą skalą braków odpowiedzi (warto uprzedzić wystąpienie tego problemu poprzez dobrą 
komunikację wewnętrzną poprzedzającą badanie ankietowe).  



 

 

 

 

Część B grupuje pytania dotyczące jedzenia. Odnoszą się one do ogólnych praktyk żywieniowych, 
pozwalając zidentyfikować zarówno ryzykowne dla zdrowia (m.in. przejadanie się, nadmierna 
konsumpcja cukru, nieregularność posiłków), jak i te korzystne (konsumpcja warzyw, zainteresowanie 
zdrowym odżywianiem). Osobne trzy pytania odnoszą się do jedzenia w czasie pracy.Pomogą one 
zidentyfikować ewentualne potrzeby zmian organizacyjnych ułatwiających pracownikom zdrowe 
odżywianie się. 

 

Część C to pytania charakteryzujące aktywność fizyczną. Zwłaszcza w tej sekcji, ale także  
w pozostałych, odpowiedzi na poszczególne pytania warto analizować we wzajemnych relacjach. 
Przykładowo, inaczej trzeba oceniać aktywność osób pracujących i spędzających po pracy czas  
w pozycji siedzącej, inaczej zaś tych, których praca lub czas po pracy wiąże się z dużym wysiłkiem 
fizycznym. Warto też łącznie ujmować aktywność umiarkowaną i intensywną (prawdopodobnie starsze 
pokolenia będą deklarować częściej tę pierwszą). Dopiero takie kontekstowe analizy pozwolą określić 
potrzeby dotyczące promocji aktywności fizycznej personelu. 

 

Część D odnosi się do zachowań związanych z relaksem. Pytania te pozwalają zidentyfikować główne 
deficyty w tym zakresie dostrzegane przez respondentów (zbyt mało snu, przepracowanie, czas  
na relaks, radzenie sobie ze stresem). Zwłaszcza te kwestie są w dużym stopniu zależne od sposobu 
organizacji pracy, stąd warto je interpretować w tym kontekście. Tu warto zwrócić uwagę na różnice 
pokoleniowe – młodzi są zdecydowanie bardziej skłonni ujawniać swoje stany psychiczne 
(np. te związane ze stresem), starsi mają natomiast tendencję do ich skrywania, zwłaszcza w kontekście 
pracy. Warto rozważyć możliwość głębszego rozpoznania tego typu zagadnień poprzez wykorzystanie 
„miękkich” metod (np. pogłębionych wywiadów) lub wykorzystanie narzędzi dedykowanych konkretnym 
problemom (np. wypaleniu zawodowemu). 

 

Część E to bezpośrednie pytania o wartości dotyczące zdrowia behawioralnego. Pozwalają one 
diagnozować te obszary stylu życia związanego ze zdrowiem, które są szczególnie istotne  
dla pracowników, w których zamierzają intencjonalnie podejmować działania w najbliższych miesiącach. 
Warto, by firma rozważyła możliwości wspierania pracowników w najczęściej wskazywanych obszarach 
oraz w tych, które często wskazywane są przez grupy wrażliwe, zwłaszcza starsze pokolenia. Planowanie 
w tym zakresie powinno uwzględniać dane pochodzące z kolejnej części kwestionariusza (F). Tu warto 
zwrócić uwagę na potencjalne różnice pokoleniowe. Młodsze grupy mogą w deklaracjach być bardziej 
nastawione na aktywność, podczas gdy starsze mogą być bardziej powściągliwe w swoich deklaracjach, 
co nie musi oznaczać, że nie mają potrzeb w badanych obszarach. Warto zatem pogłębić rozpoznanie 
potrzeb, zwłaszcza starszych grup pracowników, np. w badaniach fokusowych.  

 

 



 

 

 

 

Część F to pytania o oczekiwania pracowników kierowane pod adresem pracodawcy, dotyczące wsparcia 
ich zdrowego stylu życia w wyodrębnionych obszarach. Uzyskane odpowiedzi można interpretować nie 
tylko w kategoriach oczekiwań, ale również jako wyraz gotowości do korzystania  
ze wsparcia, jakiego mógłby udzielić pracodawca. Tu warto zwrócić uwagę, że starsze pokolenia mogą 
mieć opory z artykułowaniem swoich potrzeb nie tyle z ich braku, ale niechęci do aktywności wspólnych 
z innymi, zwłaszcza młodszymi grupami (powodowanej np. wstydem związanym  
ze słabszą wydolnością, wyglądem ciała, ograniczonymi umiejętnościami cyfrowymi itp.). Tu też ma 
zastosowanie rekomendacja dotycząca potrzeby pogłębienia ustaleń. 

 

Część G pozwala poznać ogólne postawy dotyczące indywidualnej troski o zdrowie oraz pracy jako 
kontekstu dla zdrowego stylu życia. Tu warto zwrócić uwagę, że dla starszych pokoleń zdrowy styl życia 
może częściej oznaczać „zachowawczy” sposób postępowania (leczenie, unikanie ryzyk zdrowotnych, 
dbanie o siebie), natomiast dla młodszych bardziej „aktywny” (intensywny ruch, rywalizacja w 
aktywnościach prozdrowotnych), i w tym kontekście należy interpretować uzyskane odpowiedzi. 

 

Część H (tzw. „metryczka”) grupuje pytania dotyczące usytuowania respondenta w strukturze 
społecznej. Dane te będą użyteczne w analizie zróżnicowań stanu zdrowia pomiędzy wyodrębnionymi 
grupami pracowników (np. w odmiennych pokoleniach). Warto jednak pamiętać, by pytania  
te wykorzystywać tylko wtedy, gdy poszczególne grupy w danym zakładzie pracy są wystarczająco liczne. 
Jeżeli kwestionariusz do oceny zachowań i postaw personelu wobec zdrowiabędzie wykorzystywany w 
dużych organizacjach, to można rozważyć uzupełnienie metryczki o dodatkowe zmienne, dokładniej 
ukazujące pozycję w strukturze społeczno-demograficznej lub charakterystykę pracy wykonywanej przez 
respondentów. Odpowiedzi na pytanie dotyczące roku urodzenia najlepiej pogrupować w takie 
kategorie, które będą najbardziej adekwatne do struktury wiekowej w firmie (gdy mniejsza jej 
rozpiętość, tym mniejsze przedziały). 

W interpretacji całości ustaleń warto spoglądać na nie w kontekście różnic wiekowych. Odpowiedzi 
młodszych wyrażają głównie ich świadome potrzeby i oczekiwania, których zaspokojenie może sprzyjać 
retencji. W przypadku starszych grup ich potrzeby mogą nie być wyraźnie uświadomione  
i ujawnione. Tutaj działania prozdrowotne firmy będą służyć nie tyle zapobieganiu nasilającym się 
tendencjom do częstych zmian pracodawcy, ile podtrzymaniu i przedłużeniu zdolności do pracy 
w dotychczasowej organizacji. 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Opis rekomendowanej metodyki wykorzystania 
kwestionariusza w organizacji 

 

 

Kwestionariusz jest narzędziem przeznaczonym nie tyle do badań populacyjnych, ile dla pracodawców i 
menedżerów zarządzających kapitałem ludzkim i zdrowiem w zakładzie pracy. Może być wykorzystany 
praktycznie w dowolnym typie organizacji – niezależnie od jej wielkości, formy własności, profilu 
działalności, struktury organizacyjnej. Warto jednak zwrócić uwagę, żew organizacjach posiadających 
nieliczny personel ankietowe metody diagnoz społecznych mają niewielkie zastosowanie. W takim 
przypadku lepsze będzie wykorzystanie metod jakościowych, gdzie opracowany kwestionariusz może 
być inspiracją dla określenia szczegółowej problematyki wywiadów bądź wypracowania innych narzędzi. 

Badanie zagadnień zdrowia – zarówno w sensie obiektywnym (np. poprzez obserwację,  
e-monitoring), jak w aspekcie subiektywnych ocen (np. poprzez wywiady, ankiety) – wkracza na grunt 
zagadnień, które mogą być traktowane przez badane osoby jako osobiste, drażliwe, skrywane przed 
pracodawcą, współpracownikami, okryte tajemnicą. Stąd w badaniach takich szczególnie istotne stają 
się trzy wzajemnie powiązane kwestie: 

1. skrupulatne przestrzeganie przez podmioty prowadzące diagnozę i mające dostęp  
do indywidualnych danych takich zasad i procedur, które w pełni gwarantują pracownikom 
dobrowolność udzielania informacji dotyczących spraw zdrowia oraz depersonalizację 
(anonimowość) w procesie ich pozyskiwania, opracowywania i gromadzenia; 

2. minimalizowanie obaw/lęków dotyczących możliwości ujawnienia danych wrażliwych  
oraz zbudowanie społecznego klimatu zaufania, że informacje zbierane od poszczególnych 
pracowników traktowane będą jako poufne; 

3. wdrożenie mechanizmów kreujących motywację pracowników do uczestnictwa (w roli 
respondentów)w diagnozie zachowań i postaw zdrowotnych personelu. 

W odpowiedzi na te potrzeby w zakładzie pracy przystępującym do diagnozy zachowań zdrowotnych 
personelu warto zadbać o dobrą wewnętrzną komunikację. To przede wszystkim dobre (wiarygodne, 
zrozumiałe, docierające do wszystkich pracowników, wykorzystujące wielorakie kanały komunikacji) 
wyjaśnienie potrzeby i celów takiej diagnozy, sposobu i harmonogramu przeprowadzenia badania 
ankietowego, procedur zapewnienia anonimowości/poufności indywidualnych odpowiedzi, 
sposobu/trybu opracowania i prezentowania zebranych ustaleń. 

Komunikując kwestie zapewnienia poufności gromadzonych informacji warto przed uruchomieniem 
badania zapoznać pracowników z kwestionariuszem ankiety (treścią pytań). Warto poinformować,  
że odpowiadając na ankietę mogą zrezygnować z odpowiedzi na niektóre pytania (uwzględniono to  
w kwestionariuszu), że w całym procesie badania nigdzie nie powinni podawać swoich danych 
personalnych, że sposób gromadzenia ankiet uniemożliwia identyfikację respondenta  
(np. ogólnodostępne urny przy zbieraniu ankiet dystrybuowanych w formie papierowej  
lub zapewniające anonimowość renomowane elektroniczne systemy do prowadzenia badań 
ankietowych online). Warto zadbać, by komunikacja ta miała charakter otwarty i dwustronny,  



 

 

tzn. by pracownicy mogli publicznie wyrażać swoje obawy, zadawać pytania i uzyskiwać 
satysfakcjonujące ich odpowiedzi. 

Warto by diagnoza ta była oficjalnie wspierana przez pracodawcę (zarząd, dyrekcję, najwyższe 
kierownictwo), natomiast logistycznie organizowana przez tę komórkę, która w danej organizacji jest 
wyspecjalizowana w tego typu aktywnościach. Przy braku takiej komórki lub doświadczeń  
w tym obszarze warto skorzystać ze wsparcia zewnętrznych, doświadczonych ekspertów. 

Z kolei samą organizację/realizację procesu zbierania indywidualnych ankiet warto powierzyć: 

 osobie, która z racji swej roli zawodowej lub pełnionej funkcji jest zobligowana  
do zapewnienia poufności informacji dotyczących indywidualnego stanu zdrowia  
(np. lekarzowi współpracującemu z danym zakładem pracy); 

 osobie (lub osobom) spośród personelu, która cieszy się wśród ogółu lub większości 
pracowników bardzo dużym, niekwestionowanym zaufaniem (jeżeli jest w zakładzie taka osoba); 

 zewnętrznej instytucji, posiadającej dużą renomę, która jest wyspecjalizowana w tego typu 
diagnozach i nie jest powiązana z pracodawcą (m.in. znany ośrodek badania opinii społecznej, 
doświadczony dostawca usługmedycznych lub prozdrowotnych, instytucja naukowa- 
- np. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, który łączy obie te kwestie). 

Warto zadbać, by badanie ankietowe przeprowadzić w odpowiednim czasie. Traumatyzujące wydarzenia 
w otoczeniu, np. epidemia i towarzyszące jej restrykcje, działania wojenneczy reorganizacje w zakładzie 
pracy, zwłaszcza procesy redukcji zatrudnienia, na ogół nie będą temu sprzyjać. Nie będzie też dobry 
czas, w którym większość pracowników wykorzystuje urlopy, dochodzi do spiętrzenia pracy, prowadzone 
są okresowe oceny pracowników lub realizowane inne badania ankietowe. 

Trudno jednoznacznie rekomendować, czy w przypadku dużych zakładów pracy ankietę kierować  
do wszystkich, czy do losowo wybranych pracowników (w oparciu o zasady doboru reprezentatywnego). 
Ankieta dla wszystkich może zwiększyć zbiór uzyskanych odpowiedzi, ale może też dać odwrotny efekt, 
gdy pojawią się „teorie spiskowe” na temat przyczyn prowadzenia takiej diagnozy i podejrzenia o brak 
anonimowości. Dobór losowo-reprezentatywny może minimalizować tego typu zagrożenia, ale nie 
będzie dobrym w firmie, gdzie występuje ogólny problem niskiej zwrotności ankiet. 

W zakładach pracy, gdzie poziom zaufania do pracodawcy nie jest wysoki, a także w małych 
organizacjach, warto unikać nadmiernego rozbudowania „metryczki” w kwestionariuszu. Nadmiar 
danych opisujących strukturalną pozycję pracownika może rodzić obawy o łatwą identyfikację 
respondenta, mimo zapewnienia innych warunków anonimowości. 

Przedstawione rekomendacje mają charakter ogólny. Decydującą kwestią dla powodzenia diagnozy 
zagadnień dotyczących zdrowia personelu jest zawsze kultura organizacyjna konkretnej firmy/instytucji. 
To kadra zarządzająca obszarem HR na ogół najlepiej wie, w jaki sposób komunikować się z jej 
personelem. Można rekomendować, by w razie potrzeby kadra korzystałaz konsultacji ekspertów 
doświadczonych w badaniach świadomości zdrowotnej i komunikacji dotyczącej spraw zdrowia w 
zakładach pracy.  

 

 



 

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera oferuje firmom/instytucjom bezpłatne konsultacje  
w tym zakresie. Oferuje także swoją pomoc w przystosowaniu przedstawionego wzoru kwestionariusza 
do specyficznych potrzeb organizacji planującej jego wykorzystanie  
(np. w rozwinięciu niektórych wątków analizy, dopasowaniu pytań do charakterystyki zawodowej 
personelu), a także w przeprowadzeniu procesu diagnozy, raportowaniu ustaleń oraz opracowaniu 
rekomendacji dla strategii prozdrowotnej firmy. W tym celu prosimy o kontakt z Centrum 
Konsultacyjnym projektu „Praca na zdrowie”: tel. 426314686, e-mail: pracanazdrowie@imp.lodz.pl; 
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


