
Dostępne opracowania dotyczące palenia papierosów i spożywania alkoholu 

Grupy docelowe Tytuł opracowania Adres opracowania 

Edukacja 
pracodawców 

Materiały KC – poradnik „Zarządzanie problemem 
konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych w firmie” 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-
content/uploads/2021/05/poradnik_pracodawcy.pdf  

Materiały PARPA dotyczące nietrzeźwości w miejscu 
pracy 

https://www.parpa.pl/index.php/zagrozenia-zycia-publicznego/nietrzezwosc-w-
miejscu-pracy 

Ulotka dla pracodawcy – profilaktyka chorób układu 
krążenia u osób pracujących 

https://npz.net.pl/wp-content/uploads/2019/03/ulotka-dla-pracodawcy-npz.pdf 

Edukacja 
pracowników  

PARPA, Czy moje picie jest już problemem?  
O zaburzeniach związanych z używaniem alkoholu 

https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/Czy%20moje%20picie%
20jest%20juz%20problemem.%20O%20zaburzeniach%20zwiazanych%20z%20uz
ywaniem%20alkoholu%20-%20broszura.pdf 

PARPA, Czy warto podjąd leczenie odwykowe?  
O leczeniu osób pijących alkohol szkodliwie  
i uzależnionych 

https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/Czy%20warto%20podja
c%20leczenie%20odwykowe.%20O%20leczeniu%20osob%20pijacych%20alkohol
%20szkodliwie%20i%20uzaleznionych%20-%20broszura.pdf 

PARPA, Alkohol – czy można pid bezpiecznie? Sprawdź, 
czy Twoje picie mieści się w granicach niskiego ryzyka 
szkód 

https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/Alkohol%20-
%20czy%20mozna%20pic%20bezpiecznie.%20Sprawdz,%20czy%20Twoje%20pici
e%20miesci%20sie%20w%20granicach%20niskiego%20ryzyka%20szkod%20-
%20broszura.pdf 

PARPA, Wzory spożywania alkoholu. Leczenie osób 
uzależnionych od alkoholu 

https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/Wzory%20spozywania
%20alkoholu.%20Leczenie%20osob%20uzaleznionych%20od%20alkoholu%20-
%20broszura.pdf 

Materiały stacji sanitarno epidemiologicznej w Pile nt. 
profilaktyki uzależnieo (tytoo) – zawierają tekst 
informacyjny oraz ulotki i broszury 

https://www.gov.pl/web/psse-pila/swiatowy-dzien-rzucania-palenia-2021 

Materiały wojewódzkiej stacji sanitarno 
epidemiologicznej w Białymstoku nt. profilaktyki 
uzależnieo (tytoo i e-papierosy) – zawierają tekst 
informacyjny oraz ulotki i broszury 

https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/profilaktyka-uzywania-tytoniu-i-e-
papierosow 

Materiały wojewódzkiej stacji sanitarno 
epidemiologicznej w Gdaosku nt. profilaktyki uzależnieo 

https://www.gov.pl/web/wsse-gdansk/programy 
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(tytoo) – zawierają ulotki i broszury stworzone w 
ramach Programu ograniczania zdrowotnych następstw 
palenia tytoniu w Polsce 

Materiały wojewódzkiej stacji sanitarno 
epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim nt. 
profilaktyki uzależnieo (tytoo) zawierają ulotki i broszury 
stworzone w ramach kampanii ABC rzucenia palenia 

https://www.gov.pl/web/wsse-gorzowwlkp/dziekuje-nie-pale 

Materiały stacji sanitarno epidemiologicznej w 
Katowicach nt. profilaktyki uzależnieo (tytoo) – 
zawierają tekst informacyjny oraz ulotki i broszury oraz 
spot filmowy 

https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/profilaktyka-palenia-tytoniu 

Profilaktyka chorób układu krążenia u osób pracujących pracownicy.cdr (npz.net.pl) 

Materiały KC – broszura „Przeciwdziałanie nadużywania 
leków. Czy uspokajające leki ziołowe mogą szkodzid? Co 
warto wiedzied o leku, zanim się go weźmie? Czy leki 
przeciwbólowe zawsze służą zdrowiu?” 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-
content/uploads/2021/05/1_przeciwdzialanie_naduzywania_lekow.pdf 
 

Materiały KC – broszura, „Jak działa paracetamol popity 
alkoholem? Jak długo po wypiciu piwa alkohol 
utrzymuje się we krwi? Jak sprawdzid, czy picie wymyka 
się spod kontroli?” 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2013/05/3_alkohol.pdf 

Materiały KC – broszura, „Czy od palenia papierosów 
traci się słuch? Czy niepalący mają zdrowsze dzieci? Czy 
papierosy „light” są mniej szkodliwe dla zdrowia? Czy 
każdy, kto przestał palid musi przytyd?” 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-
content/uploads/2021/05/4_papierosy.pdf 

Materiały KC – broszura „Czy istnieje jedna skuteczna 
metoda rzucenia palenia? Czy po wielu nieudanych 
próbach można jeszcze rzucid palenie? Co zrobid, by 
rzucając palenie, nie przytyd?” 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-
content/uploads/2021/05/5_papierosy_metody.pdf 
 

Materiały KC – broszura „Jak działają narkotyki? Czy 
wiadomo co zawierają dopalacze? Co grozi za 
wykonywanie pracy pod wpływem narkotyków lub 
dopalaczy?” 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-
content/uploads/2021/05/6_narkotyki.pdf 
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Materiały KC – broszura „Interakcje leków z dymem 
tytoniowym. Wpływ palenia tytoniu na działanie leków” 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-
content/uploads/2021/05/7_interakcja.pdf 

Materiały KC – broszura „Czy znana jest ilośd alkoholu, 
która może wypid kobieta w ciąży bez szkody dla 
dziecka? Co to jest FAS? W jaki sposób wychowuje się 
dziecko z FAS?” 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2021/05/2_fas.pdf 

Edukacja 
pracowników - 
testy wiedzy 

Materiały KC – Test wiedzy na temat metod rzucania 
palenia 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/test-wiedzy-na-temat-metod-rzucania-
palenia/ 

Materiały KC – Test wiedzy na temat alkoholu https://promocjazdrowiawpracy.pl/test-wiedzy-na-temat-alkoholu/ 

Materiały KC – Test wiedzy na temat narkotyków https://promocjazdrowiawpracy.pl/test-wiedzy-na-temat-narkotykow/ 

Materiały KC – Test wiedzy na temat papierosów https://promocjazdrowiawpracy.pl/test-wiedzy-na-temat-papierosow/ 

Materiały KC – Test wiedzy na temat e-papierosów https://promocjazdrowiawpracy.pl/test-wiedzy-na-temat-e-papierosow/ 

Materiały KC – Test wiedzy na temat płodowego zespołu 
alkoholowego (FAS) 

https://promocjazdrowiawpracy.pl/test-wiedzy-na-temat-plodowego-zespolu-
alkoholowego-fas/ 

Materiały KC  – Test wiedzy na temat leków https://promocjazdrowiawpracy.pl/test-wiedzy-na-temat-lekow/ 

Edukacja 
pracowników - 
aplikacje 

Licznik trzeźwości, przestao pid 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herzberg.easyquitsdrinking
&hl=pl&gl=US 

I m sober – jestem trzeźwy https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thehungrywasp.iamsober&
hl=pl&gl=US 

Nie pije, nie biorę – anioł stróż https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kwazir.angel&pcampaignid=
MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 

E- pop – aplikacja oraz projekt https://e-pop.pl/#/welcome 
 

Flamy rzud palenie https://play.google.com/store/apps/details?id=net.offlinefirst.flamy&hl=pl&gl=
US 

Rzud palenia - smoker stop https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agt.smokerstop&hl=pl&gl=
US 

Rzud Palenie https://play.google.com/store/apps/details?id=com.despdev.quitsmoking&hl=pl
&gl=US 

QuitNow! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EAGINsoftware.dejaloYa&hl
=pl&gl=US 

Edukacja PARPA, Środowisko pracy a alkohol. Działania https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Problemy_alkoholowe/srodowisko%
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pracodawców i 
pracowników 

profilaktyczne i aspekty prawne 20pracy%20a%20alkohol.%20Dzialania%20profilaktyczne%20i%20aspekty%20pr
awne.pdf 
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