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Niekorzystne zmiany demograficzne powodują starzenie i kurczenie się zasobów pracy w Polsce. Jedną z ważnych metod ograniczania tego zjawiska mogą być programy promocji zdrowia w firmach.
Czynnikiem wpływającym na ich jakość jest uwzględnianie różnic
w stanie zdrowia i potrzebach zdrowotnych różnych grup wiekowych
personelu. Raport prezentuje samooceny zdrowia, postrzeganie jego
determinant, niesprzyjające zdrowiu zachowania oraz opinie na temat prozdrowotnych działań pracodawców i oczekiwania wobec
nich młodszych i starszych zatrudnionych. Raport został przygotowany w oparciu o wyniki reprezentatywnego, ogólnopolskiego badania 1015 pracowników przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej
50 osób. Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI.
W przypadku samopoczucia stwierdzono, że nastrój psychiczny pogarsza się wraz z wiekiem. W przypadku dolegliwości somatycznych
starsi pracownicy fizyczni częściej skarżą się na bóle stawów i kości,
dolegliwości kręgosłupa oraz kłopoty z ciśnieniem krwi. Na styl życia
jako zasadniczy czynnik warunkujący stan zdrowia zwracają uwagę
najczęściej pracownicy do 24 roku życia, starsi rzadziej, w tym szczególnie rzadko mający więcej niż 55 lat. Natomiast starsi pracownicy
fizyczni najczęściej są zdania, że ich zdrowie najsilniej kształtują warunki pracy. Najrzadziej też uważają, że prowadzą zdrowy styl życia.
Pracownicy z tej grupy najczęściej przyznają, że palą tytoń, jedzą nieregularnie i niezdrowe potrawy, zbyt mało odpoczywają.
W grupie starszych pracowników fizycznych stwierdzono też największą rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami, by firma dofinansowała abonamenty do lekarzy i usług medycznych, a stopniem ich
zaspokojenia. We wszystkich grupach wiekowych pracownicy znacznie częściej oczekiwali dodatkowych badań profilaktycznych, niż
je otrzymywali. W tym przypadku szczególnie zainteresowani byli
starsi pracownicy umysłowi. Natomiast młodzi pracownicy umysłowi
najczęściej oczekiwali dofinansowania przez firmę kart do obiektów
sportowych. Najrzadziej taką potrzebę zgłaszali starsi pracownicy fizyczni.
Ustalenia badania wykazały, że starsi pracownicy fizyczni są grupą
wymagającą szczególnej uwagi w ramach firmowych programów
promocji zdrowia, przy czym oddziałując na ich prozdrowotne zachowania nie należy zapominać o doskonaleniu szeroko rozumianych
warunków pracy.

The unfavourable demographic changes cause ageing and shrinking
of the workforce in Poland. One of vital ways of mitigating this phenomenon might be health promotion programmes in workplaces. What
affects their quality is taking into account the differences in health
status and needs of various age groups of the personnel. The report
depicts self-assessment of health, perceiving its determinants, unhealthy behaviours, opinions on health promoting activities organised
by employers as well as expectations towards such activities among
younger and older employees. The report was prepared on the basis of data gathered in the national, representative survey of 1015
people employed in enterprises with at least 50 employees. The study was conducted in a form of standardized computer-assisted personal interviews (CAPI).
It was found that mood worsens with age. In case of somatic ailments,
the older employees more frequently complain about aches of bones
and joints, backbone ailments and problems with the blood pressure. The lifestyle as the crucial condition of health is more often considered by employees aged 24 and less. Whereas, older employees
less frequently pay attention to this factor (it is especially observed
among those aged at least 55 years). Older blue-collar workers most
often think that their health is mostly shaped by their occupational
conditions. They less often admit their lifestyle is healthy and most
frequently own up to smoking, irregular and unhealthy diet and insufficient rest.
In a group of older blue collar workers there was observed the biggest difference between their expectations concerning receiving licenses to medical services from their employers and the degree of
satisfying such expectations. In all age groups the employees considerably more often expected non-obligatory medical check-ups in
comparison to what they were receiving. It was especially observed
in a case of older white-collar employees. Whereas younger white-collar employees more frequently expected from their companies
co-financing subscriptions to sports facilities. Such a need was less
often expressed by older blue-collar workers.
The study showed that blue-collar workers are a group requiring
a particular focus in workplace health promotion programmes. While
affecting their health behaviours it should not be forgotten about improving widely understood occupational conditions.

Chociaż oficjalną nazwę Krajowego Centrum Promocji Zdrowia
w Miejscu Pracy przyjęliśmy w 1996 r., to już dekadę wcześniej rozpoczęliśmy szeroko zakrojone badania tego, co pracownicy w Polsce
myślą o sprawach zdrowia i jak je traktują w swoim codziennym postępowaniu. Od tego czasu systematycznie kontynuujemy diagnozy
tych zagadnień – prowadzimy je różnymi metodami i analizujemy
szczegółowo wyodrębnione kwestie. Badamy m.in. czy wszystkich
ludzi w taki sam sposób można skutecznie zachęcić do realizacji zdrowego stylu życia, dlaczego wiele osób nie dba o swoje zdrowie mimo
deklaracji, że jest ono dla nich najwyższą wartością, dlaczego chociaż
wiemy, jakie zachowania sprzyjają zdrowiu a jakie nie, to często nie
wprowadzamy tej wiedzy w życie itp. Interesujemy się szeroko rozumianym stylem życia związanym ze zdrowiem, ale też wyodrębnionymi aktywnościami, takimi jak palenie tytoniu, konsumpcja alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych, odżywianie się, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem czy zachowania w chorobie.
Kolejnym obszarem naszych badań jest aktywność zakładów pracy
podejmowana dla poprawy zdrowia personelu. Od 1998 r. co kilka
lat systematycznie diagnozujemy, jaka jest motywacja pracodawców i menadżerów by to robić, co oferują pracownikom w dziedzinie
zdrowia, jak to robią, jakie uzyskują efekty, co im w tym pomaga, a co
przeszkadza. Badania takie prowadzimy na ogół na reprezentatywnych próbach średnich i dużych firm w Polsce, uzupełniając je także
metodami jakościowymi. Z drugiej strony diagnozujemy, jak pracownicy odnoszą się do takich działań, czy działania te odpowiadają ich

potrzebom i oczekiwaniom, czy włączają się w te inicjatywy, jak je
oceniają, a nawet czego obawiają się w związku z zainteresowaniem
pracodawcy ich zdrowiem.
Za całokształt tych dokonań w 2009 r. Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Centrum nagrodę „za wybitny wkład w badania z zakresu promocji zdrowia w pracy”.
Wnioski płynące z tych diagnoz wykorzystujemy w praktyce. Pomagamy firmom w konstruowaniu ich strategii zdrowotnych i programów promocji zdrowia personelu, pokazujemy pracodawcom,
jakie efekty może uzyskać firma realizująca dobry program promocji zdrowia. Uczymy też menedżerów, jak takie programy skutecznie wdrażać i oceniać, jak wykorzystywać prozdrowotne inicjatywy
dla realizacji celów biznesowych, rozwoju firmy oraz pracowników.
Współpracujemy z indywidualnymi firmami, ale też angażujemy się
w projekty promocji zdrowia w pracy realizowane w szerszej skali –
dla poszczególnych branż, województw czy całego kraju. W 1995 r.
utworzyliśmy Ogólnopolską Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy,
a od 2018 r. zainicjowaliśmy tworzenie Sieci Menadżerów Promocji
Zdrowia w Pracy.
Działamy nie tylko na terenie kraju, ale prowadzimy rozległą współpracę międzynarodową – zarówno w projektach badawczych, jak
również wdrożeniowych. Przykładowo, w latach 2008-2011 Centrum koordynowało projekt poświęcony diagnozie różnic w sposobach myślenia o zdrowiu i stylach dbania o zdrowie, występujących
pomiędzy niżej i wyżej wykształconymi pracownikami w kilku krajach
europejskich. Z kolei wraz z poszerzaniem się Unii Europejskiej w latach 2005-2007 byliśmy koordynatorem projektu służącego przyłączeniu państw Europy Środkowo-Wschodniej do European Network
for Workplace Health Promotion. Od 2001 r. Centrum pełniło w tej
sieci funkcję polskiego Narodowego Biura Kontaktowego. Ponadto
eksperci Centrum są autorami renomowanych międzynarodowych
poradników i narzędzi ewaluacyjnych mających zastosowanie w promocji zdrowia w firmach.
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Niekorzystne zmiany demograficzne powodują starzenie i kurczenie się zasobów pracy w Polsce. Do 2050 r. liczebność osób 65+
ma stanowić 63% populacji 20-64 latków, co oznacza jej potrojenie w stosunku do 2012 r.1 Ponadto pomiędzy 2020 r. a 2050 r. populacja w osób wieku 15-64 lata zmniejszy się o ponad 6,5 miliona
osób, z czego w samej grupie osób w wieku produkcyjnym mobilnym
(18-44 lata) ubędzie blisko 4,8 miliona osób.2 Z kolei pomiędzy 2020 r.
a 2030 r. udział osób w przedziale wieku 15-64 lata w stosunku do
ogółu populacji spadnie w Polsce z 66,4% do 63,8%.3
Może to spowodować wiele niekorzystnych zjawisk w funkcjonowaniu firm, takich jak np. wzrost kosztów pracy, absencji chorobowej,
spadek wydajności, wiedzy i doświadczenia personelu itp. Istotną
potrzebą jest zatem zatrzymywanie ludzi na rynku pracy, a co za
tym idzie – podejmowanie działań na rzecz zachowywania, a nawet
wzmacniania ich zdolności do pracy.
Najlepszymi metodami osiągania tego celu są przedsięwzięcia nakierowane na polepszanie stanu zdrowia, kreowanie prozdrowotnych
stylów życia oraz tworzenie przyjaznego zdrowiu środowiska pracy
dla populacji w wieku produkcyjnym.4 Sprawdzoną strategią realizacji takich działań jest promocja zdrowia w firmie. Jej istotę dobrze
oddaje hasło „Zdrowy człowiek w zdrowej organizacji”. Aby promocja
zdrowia rzeczywiście miała pozytywny wpływ na zdrowie personelu
firmy i przedłużanie jego sprawności w wykonywaniu obowiązków
służbowych, wymaga długofalowych, wewnętrznie spójnych przedsięwzięć prozdrowotnych, opartych na rzetelnej diagnozie sytuacji
zdrowotnej, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań personelu i skoordynowanych z innymi politykami firmy. Jednym z istotnych czynników decydującym o wysokiej jakości i efektywności programów
promocji zdrowia w firmach jest sprofilowanie ich celów i działań
z punktu widzenia specyfiki stanu zdrowia, potrzeb i oczekiwań różnych generacji personelu. Pomijanie tej determinanty przy planowaniu, wdrożeniu i ocenie firmowego programu promocji zdrowia może

1

OECD. Ageing and Employment Policies: Poland 2015. OECD Publishing, 2015.

2

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Prognozy ludności wg
płci i funkcjonalnych grup wieku (opracowane na bazie NSP 2011). Adres: https://bdl.
stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat [dostęp: 2020-11-20].

3

Eurostat Database. Population projections, Baseline projections: demographic balances and indicators, code: proj_19ndbi. Adres: https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database [dostęp: 2020-11-20].
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(1) Goszczyńska E., Korzeniowska E., Puchalski K. Zarządzanie zdrowiem personelu
w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000
średnich i dużych zakładów pracy w Polsce. Łódź, 2018, (2) Goszczyńska E. Promocja
zdrowia w miejscu pracy jako narzędzie ograniczania skutków starzenia się populacji
pracujących. Medycyna Pracy, 2019, (3) Ilmarinen J., Tuomi K., Seitsamo J. New
dimensions of work ability. International congress series, 2005.

bowiem znacząco obniżyć poziom zainteresowania pracowników
jego ofertą, przeszkadzać w osiąganiu pozytywnych zmian w samopoczuciu i przedłużaniu zdolności do pracy, jak również nie sprzyjać
ich identyfikacji z firmą.
Przygotowaliśmy dla Państwa raport o pracownikach średnich i dużych firm w Polsce. Prezentuje on, jak różniące się wiekiem grupy personelu oceniają swoje zdrowie, postrzegają determinanty jego stanu,
jakie niesprzyjające zdrowiu zachowania realizują oraz jak oceniają
prozdrowotne działania pracodawców i czego od nich oczekują.
Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje pomogą menedżerom
firmowych programów promocji zdrowia w jak najlepszym dostosowaniu ich do specyfiki różnych generacji personelu. Zainspirują
ich do prowadzenia wysokiej jakości prac diagnozujących odmienności w sprawach zdrowia młodszych i starszych pracowników, ułatwią wybór dostosowanych do ich wymogów oddziaływań i pomogą
w skutecznym wdrażaniu prozdrowotnej strategii firmy.
Raport został przygotowany w oparciu o wyniki reprezentatywnego, ogólnopolskiego badania 1015 pracowników przedsiębiorstw
zatrudniających co najmniej 50 osób. Badanie zostało zrealizowane
w grudniu 2019 r. techniką CAPI, czyli wspomaganych komputerowo
wywiadów z wykorzystaniem urządzenia mobilnego (ang. computer
assisted personal interview). Wywiady te były realizowane przez
ankieterów na terenie przedsiębiorstw reprezentujących wszystkie
branże, zlokalizowanych w 16 województwach.
Badanie oraz raport z jego wyników zostały wykonane w ramach projektu pt. 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 jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez
Ministra Zdrowia. Projekt ten koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof.
J. Nofera w Łodzi.

IV.

Jak pracownicy w różnym wieku oceniają swoje zdrowie?

Analizując stan zdrowia pracowników średnich i dużych firm w Polsce i jego zależność od wieku uwzględniono: ogólną autoocenę zdro?
Analizując stan zdrowia pracowników średnich i dużych ﬁrm w Polsce i jego zależność od wieku
wia, odczuwane dolegliwości fizyczne oraz samopoczucie psychiczne.
uwzględniono: ogólną autoocenę zdrowia, odczuwane dolegliwości ﬁzyczne oraz samopoczucie
zależność od wieku psychiczne.
1.1. OGÓLNA SAMOOCENA ZDROWIA
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4.1. Ogólna samoocena zdrowia
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Wykres 1. Ogólna samoocena stanu zdrowia pracowników w różnym wieku.
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szych pracowników kłopoty takie odczuwa co około piaty (nieco częściej wśród pracowników fizycznych).
Wykres 6. Kłopoty z ciśnieniem krwi odczuwane w różnych grupach wieku pracowników ﬁzycznych i
umysłowych
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Polaków. Niski poziom aktywności czy głównie siedzący tryb życia w połączeniu z niewłaściwym
i umysłowych
odżywianiem czy tkwieniem w nałogu nikotynowym stanowią zespół okoliczności, które wymagają
szczególnej uwagi, gdy za cel stawia się zapobieganie występowania poważnych chorób układu
krążenia. Zatem, nawet jeśli większość pracowników nie dostrzega u siebie rozwoju tego rodzaju
Choroby układu krążenie wciąż jeszcze pozostają jedną z głównych
przyczyn przedwczesnej śmierci Polaków. Niski poziom aktywnościStrona 9 z 26
czy głównie siedzący tryb życia w połączeniu z niewłaściwym odżywianiem czy tkwieniem w nałogu nikotynowym stanowią zespół
okoliczności, które wymagają szczególnej uwagi, gdy za cel stawia
się zapobieganie występowania poważnych chorób układu krążenia.
Zatem, nawet jeśli większość pracowników nie dostrzega u siebie
rozwoju tego rodzaju problemów zdrowotnych, to świadomość, że
w środowisku pracy mogą występować czynniki prowadzące do ich
powstawania, jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ niesie ze sobą
potencjał do aktywizowania pracowników w ramach działań prewencyjnych i profilaktycznych.

problemów zdrowotnych, to świadomość, że w środowisku pracy mogą występować czynniki
prowadzące do ich powstawania, jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ niesie ze sobą potencjał do
aktywizowania pracowników w ramach działań prewencyjnych i proﬁlaktycznych.

4.3.

1.3. SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNE
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Wykres 8. Odczuwanie radości i zadowolenia przez pracowników w różnym wieku
wzajemnie się warunkują.
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Wykres 8. Odczuwanie radości i zadowolenia przez pracowników w różnym wieku
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y. Co więcej, sfery te

Odczuwanie radości i zadowolenia to stan niemal powszechny. Tym
niemniej wraz w wiekiem doświadczają go coraz mniejsze odsetki
pracowników. Wśród osób najmłodszych radość i zadowolenie często lub cały czas odczuwa ponad 90%, natomiast powyżej 45 roku
życia już tylko 3/4.
Wykres 9. Odczuwanie przygnębienia i smutku przez pracowników w różnym wieku
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w przypadku respondentów od 45 roku życia wzwyż, a zwłaszcza po
55 roku życia ta mniejszość zwiększa swój procentowy udział do poziomu godnego uwagi. W najwyższym przedziale wiekowym blisko
co czwarty pracownik stale lub często odczuwa przygnębienie bądź
smutek.
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Wykres 10. Przekonania pracowników w różnym wieku na temat głów-
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Do ciekawych wniosków prowadzi zestawienie czynników wpływających na zdrowie z wiekiem i charakterem wykonywanej pracy.
W szczególności warto poświęcić nieco uwagi kwestii przekonań
dotyczących oddziaływania środowiska pracy na stan zdrowia. O ile
zbiorowość pracowników umysłowych było niemal jednorodna pod
względem rozkładu odpowiedzi, to w przypadku pracowników fizycznych zaznaczyło się wyraźne zróżnicowanie między młodszym i stardotyczącychszym
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pracowników ﬁzycznych zaznaczyło się wyraźne zróżnicowanie między młodszym i starszym
wpływu warunków pracy na swoje zdrowie, to w przypadku starszych
pokoleniem. O ile wśród osób poniżej 45 roku życia jedynie nieco ponad jedna trzecia respondentów
pracowników udział takich odpowiedzi przekroczył połowę. Można
potwierdziła istotne znaczenie wpływu warunków pracy na swoje zdrowie, to w przypadku starszych
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W badaniu pogłębiono problematykę stosunku pracowników do zdrowego stylu życia.

Wykres 11. Uznanie warunków pracy za jeden z głównych czynników
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powiedzi były najwyższe w przypadku pracowników umysłowych
Natomiast w tej grupie przeważały odpowiedzi (ponad 60%), że zdrowie staje się przedmiotem troski

(blisko 3/4), nie różniąc się znacząco w wyodrębnionych przedziałach
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wieku. Natomiast pracownicy fizyczni rzadziej deklarowali dbałość
o swoje zdrowie, przy czym wśród najstarszych przyznała to tylko
połowa (52%).
Podobna prawidłowość ujawniła się w rozkładzie deklaracji pracowników, że dla swojego zdrowia są skłonni do trudów i wyrzeczeń nawet wtedy, gdy są zdrowi. Zadeklarowały to 2/3 pracowników umysłowych i mniej niż połowa fizycznych. W tej drugiej grupie do trudów
i wyrzeczeń dla zdrowia najmniej skłonni są pracownicy po 45 roku
życia – gotowość taką deklaruje zaledwie 2/5 z nich. Natomiast w tej
grupie przeważały odpowiedzi (ponad 60%), że zdrowie staje się
przedmiotem troski dopiero wówczas, gdy ujawniają się jakieś doledopiero wówczas,
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starsi częściej niż młodsi dbają o swoje zdrowie dopiero wtedy, gdy coś im dolega.
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Deprecjonowanie znaczenia stylu życia dla zdrowia z powodu wykonywania szkodliwej pracy stwierdzono u niewielu pracowników. Najczęściej przekonanie takie wyrażali starsi pracownicy fizyczni (30%).
Także wśród umysłowych ku temu stanowisku nieznacznie częściej
skłaniali się starsi respondenci.
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odzwierciedlenie w kompleksowych programach prozdrowotnych
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firm. Wyniki te wskazują, że szczególnej uwagi wymaga starsze pokolenie pracowników fizycznych, wśród których co drugi deklaruje,
że odżywia się niezdrowo. Ogólnie pracownicy fizyczni częściej niż
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83,7% odżywianiem się. Wśród tych
umysłowi mają problemy ze zdrowym
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Znacząca część ogółu pracowników była zdania, że w ciągu dnia
Przeciętnie co około trzeci pracownik odczuwający kłopoty z ciśnieniem krwi wiąże je z pracą
wypoczywa o wiele za mało. Wśród pracowników umysłowych bez
zawodową. Warto odnotować, że o ile wśród pracowników ﬁzycznych nieco częściej w tej kwestii
względu na wiek oraz wśród młodszych pracowników fizycznych
przekonani są starsi, to wśród umysłowych wyraźnie częściej pogląd taki deklarują młodsi. Oni też, na
problem niedoboru odpoczynku dotyka mniej więcej dwóch na pięć
tle ogółu, są grupą najczęściej dostrzegającą związek kłopotów z ciśnieniem i wykonywanych
osób. Na tym tle zdecydowanie gorzej wypadają pracownicy fizyczni
obowiązków
służbowych.
gorzej wypadają
pracownicy ﬁzyczni w wieku od 45 lat wzwyż. Niemal trzy na pięć osób w tej grupie
w wieku od 45 lat wzwyż. Niemal trzy na pięć osób w tej grupie popotwierdziło deﬁcyty w zakresie wypoczynku.
twierdziło deficyty w zakresie wypoczynku.

Wykres 7. Wpływ wykonywanej pracy na kłopoty z ciśnieniem krwi, w przekonaniach różnych grup wiekowych
pracowników
i umysłowych
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Natokrążenia. Zatem, nawet jeśli większość pracowników nie dostrzega u siebie rozwoju tego rodzaju
miast wśród starszych respondentów udział takich odpowiedzi rósł,
by w przedziale wieku od 55 roku życia wzwyż przekroczyć połowęStrona 9 z 26
udzielonych odpowiedzi. Dostrzeżenie takiego trendu prowadzi do
wniosku, że w starszym pokoleniu pracowników poziom aktywności
fizycznej stopniowo się obniża.

ą pracownicy w

VII. Jakie prozdrowotne beneﬁty otrzymują i jakich oczekują pracownicy w
Według deklaracji pracowników najczęściej otrzymywanymi od firmy
wieku?
ęściej oczekiwanymi różnymi najczęściej
oczekiwanymi benefitami prozdrowotnymi są dofinan-

h lub ubezpieczeń
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zwiążnice te dotyczą teżbeneﬁtami prozdrowotnymi są doﬁnansowanie abonamentów medycznych lub ubezpieczeń
zane z nimi oczekiwania. Różnice te dotyczą też takich oferowanych
ej w ﬁrmie czy akcjizdrowotnych (49%) oraz kart do obiektów sportowych (44%). Wiek i charakter pracy zatrudnionych
benefitów, jak zapewnienie dostępu do przychodni medycznej w firdostęp do tych form wsparcia i związane z nimi oczekiwania. Różnice te dotyczą też
nić, że w przypadkuosób różnicuje
mie czy akcji badań profilaktycznych (innych niż wstępne i okresowe).
beneﬁtów, jak zapewnienie dostępu do przychodni medycznej w ﬁrmie czy akcji
ików nie różnicowałtakich oferowanych
Warto jednak nadmienić, że w przypadku wielu innych oferowanych

badań proﬁlaktycznych (innych niż wstępne i okresowe). Warto jednak nadmienić, że w przypadku
przez firmy benefitów prozdrowotnych wiek pracowników nie różniwielu innychcował
oferowanych
przezdoﬁrmy
prozdrowotnych wiek pracowników nie różnicował
ani dostępu
nich,beneﬁtów
ani oczekiwań.
raﬁa do większościani dostępu do nich, ani oczekiwań.
Dofinansowanie abonamentów medycznych lub ubezpieczeń zdrodo nieco ponad 1/3.Doﬁnansowanie
abonamentów medycznych lub ubezpieczeń zdrowotnych traﬁa do większości
trafia do większości pracowników umysłowych, natomiast
dziej od młodszychpracownikówwotnych
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Strona 17 z 26 niemal 30 punktów
Ponownie
ujawniła się bardzo wyraźna niewspółmierność pomiędzy
faktem uzyskiwania dostępu do firmowej przychodni a oczekiwaniaInną kwestią jest znaczna rozbieżność pomiędzy udziałami odpowiedzi wskazujących na potrzebę
mi respondentów w tym zakresie. Udział osób, które życzyłyby sobie,
zapewnieniabyprzychodni
w ﬁrmie,
a bardzo
wysokimi
deklaracji wskazujących, że
ich pracodawca
zapewniał
dostęp
do takiejodsetkami
placówki medycznej
pracownicy wchcieliby
otrzymywać
doﬁnansowanie
do usługzbliżał
medycznych
realizowanych poza
miejscu pracy
wśród pracowników
umysłowych
się do poprzedsiębiorstwem.
Można
tej podstawie
wysnuć
wniosek,
uczestnicy
badania nie są przekonani,
łowy, zaś
wśródnaosób
pracujących
fizycznie
mniejżewięcej
odpowiadał
że przychodnia
zaspokoiłaby
pełnię ich rozziew
oczekiwań
co do opieki
zdrowotnej.
Niemniej wyraźnie można
dwóm
piątym. Największy
pomiędzy
oczekiwaniami
i stanem
dostrzec głos,
że wewnątrzﬁrmowe
przychodnie
mogłybypokoleniu
pełnić jakąś
istotną rolę, prawdopodobnie
faktycznym
odnotowany
został w starszym
pracowników
poprzez ułatwienie
dostępu
do ta
podstawowej
zdrowotnej.
fizycznych
– luka
wyniosła wopieki
ich przypadku
niemal 30 punktów
procentowych.

osób różnicuje dostęp do tych form wsparcia i związane z nimi oczekiwania. Różnice te dotyczą też
takich oferowanych beneﬁtów, jak zapewnienie dostępu do przychodni medycznej w ﬁrmie czy akcji
badań proﬁlaktycznych (innych niż wstępne i okresowe). Warto jednak nadmienić, że w przypadku
wielu innych oferowanych przez ﬁrmy beneﬁtów prozdrowotnych wiek pracowników nie różnicował
ani dostępu do nich, ani oczekiwań.

Inną kwestią jest znaczna rozbieżność pomiędzy udziałami odpowiedzi wskazujących na potrzebę zapewnienia przychodni w firmie,
Doﬁnansowanie abonamentów
medycznych lub ubezpieczeń zdrowotnych traﬁa do większości
a bardzo wysokimi odsetkami deklaracji wskazujących, że pracownipracowników umysłowych,
natomiast w przypadku pracowników ﬁzycznych tylko do nieco ponad 1/3.
cy chcieliby otrzymywać dofinansowanie do usług medycznych realiWarto też zasygnalizować,
że wprzedsiębiorstwem.
obu grupach pracowników
starsze
rzadziej od młodszych
zowanych poza
Można na tejosoby
podstawie
wysnuć
otrzymują tego rodzaju
Wprawdzie
odnotowana
różnica
jest niewielka,
lecz warto ją
wniosek,wsparcie.
że uczestnicy
badania nie
są przekonani,
że przychodnia
zaspokoiłaby
pełnię
ichże
oczekiwań
co do opieki
zdrowotnej.
Niemniejzapotrzebowanie na
zaakcentować, mając
na uwadze
fakt,
wraz z wiekiem
zwiększa
się obiektywne
wyraźnie można dostrzec głos, że wewnątrzfirmowe przychodnie
wszelkie usługi medyczne.
mogłyby pełnić jakąś istotną rolę, prawdopodobnie poprzez ułatwienie dostępu
do podstawowej
opieki zdrowotnej.
Wykres Wykres
15. Doﬁnansowanie
przez
ﬁrmę
abonamentów
do lekarzy i usług
medycznych
lubi ubezpieczeń
18. Organizowane
przez
ﬁrmę
akcje badań proﬁlaktycznych
(innych
niż wstępne
okresowe),
zdrowotnych
otrzymywane
i oczekiwane
przez pracowników
wiekiem i pracy
charakterem pracy
otrzymywane
i oczekiwane
przez pracowników
różniących różniących
się wiekiem się
i charakterem
0%
18-44

Fizyczna

Fizyczna

18-44

10%
0%

>44

>44

Umysłowa

18-44

20%
10%

30%
20%
11,3%

40%30%

Umysłowa

80%
60%

90%
70%

37,4%
43,7%63,9%
16,4%

34,2%

46,7%

zapewniane

75,7%

zapewniane

oczekiwane

oczekiwane

14,1%

59,9%

18-44

>44

50%40% 60% 50%70%

54,0%

82,3%
>44

24,8%

56,9%

58,8%

83,0%

Wykres
18. Organizowane
przez udział
firmę akcje
badańbadań
profilaktycznych
(in- organizowanych
Niewielka część
respondentów
potwierdziła
w akcjach
proﬁlaktycznych
nych niż wstępne i okresowe), otrzymywane i oczekiwane przez pracowniw miejscu pracy lub z inicjatywy pracodawcy. Zastrzec należy, że pytanie nie dotyczyło badań
różniących
się wiekiem i charakterem
Chociaż mniej niżków
połowa
pracowników
otrzymuje pracy
doﬁnansowanie do usług medycznych, to
wstępnych i okresowych orzekających o zdolności do wykonywania pracy. Z takich dodatkowych badań
zdecydowana większość oczekuje takiego wsparcia. Wśród pracowników umysłowych bez względu na
skorzystało zaledwie kilkanaście procent pracowników przedsiębiorstw. Częściej starsi niż młodsi, lecz
przedział
wieku potrzebę
taką
cztery
piąte
natomiast
wśród
Niewielka
część
respondentów
potwierdziła
udział
w akcjach
ba- pomiędzy
odnotowana
różnica nie
byławyraziło
znaczna. ponad
Ponownie
ujawniły
się respondentów,
pewne
różnice
grupami
pracowników
ﬁzycznych
ok. 70%. Młodsi
pracownicy
ﬁzyczni
najrzadziej
potrzebę
dańwyodrębnionymi
profilaktycznych
w
miejscu
pracy lubpracy.
zdeklarowali
inicjarespondentów
zeorganizowanych
względu
na charakter
wykonywanej
Podobnietaką
jak miało
to
tywy
pracodawcy.
Zastrzec
należy,
że
pytanie
nie
dotyczyło
badań
(64%). miejsce w odniesieniu do pozostałych kwestii związanych z dostępem do usług medycznych, ogólnie
i okresowych
orzekających
o zdolnoścido
dokorzystania
wykonywania
rzecz biorąc wstępnych
to pracownicy
umysłowi częściej
mieli sposobność
z dodatkowych badań
pracy.
Z
takich
dodatkowych
badań
skorzystało
zaledwie
kilkanaście
W każdej
z
wyszczególnionych
grup
pracowników
widać
wyraźny
rozziew
pomiędzy
proﬁlaktycznych. W przypadku starszego pokolenia w grupie umysłowych udziałzapewnieniem
odpowiedzi
procent pracowników
przedsiębiorstw.
Częściej
starsi niż dało
młodsi,
beneﬁtupotwierdzających
a wyartykułowanym
oczekiwaniem.
Zjawisko
to
najmocniej
o
sobie
znać
wśród
ten fakt zbliżył się do jednej czwartej. Biorąc pod uwagę to, jak ważny jest
regularny
lecz odnotowana różnica nie była znaczna. Ponownie ujawniły się
udział w badaniach proﬁlaktycznych, wynik ten należy uznać za nie w pełni satysfakcjonujący. Jednak
pewne różnice pomiędzy grupami respondentów wyodrębnionymi
jeszcze bardziej niepokojący jest znacząco niższy udział odnotowany w starszym pokoleniu
ze względu na charakter wykonywanej pracy. Podobnie jak miało to
pracowników
ﬁzycznych.
W ich wypadku
charakter wykonywanej
pracy sugeruje
występowanie
Stronajeszcze
17 z 26
miejsce
w odniesieniu
do pozostałych
kwestii związanych
z dostęwiększej liczby
przesłanek
częstebiorąc
kierowanie
tych osóbumyna różnorodne badania
pem
do usług sugerujących
medycznych, możliwie
ogólnie rzecz
to pracownicy
proﬁlaktyczne.
słowi częściej mieli sposobność do korzystania z dodatkowych badań

profilaktycznych. W przypadku starszego pokolenia w grupie umyGodna uwagi jest duża luka pomiędzy udziałem pracowników w badaniach proﬁlaktycznych a ich
słowych udział odpowiedzi potwierdzających ten fakt zbliżył się do
oczekiwaniami w tym zakresie. W każdej z wyróżnionych grup różnica pomiędzy odsetkiem odpowiedzi
wyrażających oczekiwanie, a deklaracji potwierdzających skorzystanie z oferty wyniosła ponad 30
punktów procentowych. W młodszym pokoleniu niemal osiągnęła 40 punktów procentowych.
Większość pracowników umysłowych bez względu na przedział wieku życzyłaby sobie, by ich
pracodawcy kierowali ich na dodatkowe badania proﬁlaktyczne, zaś wśród osób wykonujących zawody

jednej czwartej. Biorąc pod uwagę to, jak ważny jest regularny udział
w badaniach profilaktycznych, wynik ten należy uznać za nie w pełni
satysfakcjonujący. Jednak jeszcze bardziej niepokojący jest znacząco
niższy udział odnotowany w starszym pokoleniu pracowników fizycznych. W ich wypadku charakter wykonywanej pracy sugeruje występowanie jeszcze większej liczby przesłanek sugerujących możliwie
częste kierowanie tych osób na różnorodne badania profilaktyczne.
Godna uwagi jest duża luka pomiędzy udziałem pracowników w badaniach profilaktycznych a ich oczekiwaniami w tym zakresie. W każdej z wyróżnionych grup różnica pomiędzy odsetkiem odpowiedzi
wyrażających oczekiwanie a deklaracji potwierdzających skorzystanie z oferty wyniosła ponad 30 punktów procentowych. W młodszym
pokoleniu niemal osiągnęła 40 punktów procentowych. Większość
pracowników umysłowych bez względu na przedział wieku życzyłaby sobie, by ich pracodawcy kierowali ich na dodatkowe badania
profilaktyczne, zaś wśród osób wykonujących zawody fizyczne udział
takich deklaracji zbliżył się do połowy. Zatem wyniki te sugerują, by
pracodawcy w dużo większym stopniu włączali takie akcje w zakres
realizowanych działań prozdrowotnych – w szczególności adresując
je do tych kategorii pracowników, którzy z racji wieku czy wieloletniego stażu pracy w warunkach niekorzystnych dla zdrowia powinni
być takim badaniom poddani w pierwszej kolejności.
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19. Oczekiwania pracowników dotyczące form przekazywania informacji o sprawach zdrowia
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IX. Jak pracownicy różniący się wiekiem oceniają działania prozdrowotne
realizowane w ich ﬁrmach?
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realizowanych przez ich pracodawców. Wiek pracowników nie miał znaczącego wpływu na te oceny.
W przypadku opinii o trzech negatywnych aspektach organizacji
W przypadku opinii o trzech negatywnych aspektach organizacji działań na rzecz zdrowia personelu,
działań na rzecz zdrowia personelu, zaprezentowanych w raporcie,
zaprezentowanych w raporcie, stwierdzono różnice związane z wiekiem pracowników.
stwierdzono różnice związane z wiekiem pracowników.
Wykres 21. Ocena, że działania prozdrowotne ﬁrmy zwykle były oferowane w mało dogodnym czasie lub
miejscu, dokonana przez pracowników różniących się wiekiem i charakterem pracy
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pokoleniu pracowników ﬁzycznych jedynie nieco
ponad jedna piąta respondentów potwierdziła, że znane im programy prozdrowotne posiadają taki
mankament. Częściej na problem ten wskazywali jednak starsi pracownicy ﬁzyczni: w ich wypadku
udział takich odpowiedzi przekroczył jedną trzecią.

Zdecydowana większość respondentów nie przychyliła się do zarzutu, że działania prozdrowotne w ich firmie były organizowane zwykle
w mało dogodnym czasie lub miejscu. Wśród pracowników umysłowych bez względu na wiek oraz w młodszym pokoleniu pracowników
fizycznych jedynie nieco ponad jedna piąta respondentów potwierdziła, że znane im programy prozdrowotne posiadają taki mankament. Częściej na problem ten wskazywali jednak starsi pracownicy
fizyczni: w ich wypadku udział takich odpowiedzi przekroczył jedną
trzecią.
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Jedynie niewielka część uczestników badania kwestionowała jakość
produktów i usług zapewnianych w ramach działań prozdrowotnych.
Ponownie jednak na tle pozostałych grup wyróżniali się pracownicy
fizyczni od 45 roku życia wzwyż. W ich przypadku blisko jedna osoba
na cztery odniosła się krytycznie do tej kwestii.

Wyniki prezentowanego badania pokazały, że pomiędzy młodszymi
i starszymi pracownikami (także gdy rozpatruje się wąsko wyodrębnione kategorie wieku, co dla uproszczenia zostało pominięte w raporcie) brak jest spektakularnych różnic w ich stosunku do zdrowia
i działań pracodawców na jego rzecz. Różnice ujawniają się dopiero
wtedy, gdy uwzględni się charakter pracy – umysłowy lub fizyczny.
Okazało się, że szczególnej uwagi wymagają zwłaszcza starsi pracownicy wykonujący pracę fizyczną, ponieważ na tle pozostałych cechują się najsłabszym stanem zdrowia, prowadzą najmniej korzystny
dla zdrowia styl życia, ich przekonania i postawy dotyczące zdrowia
mało sprzyjają osobistej trosce o jego stan, ich oczekiwania związane
z promocją zdrowia w firmie znacząco przewyższają wsparcie, które
realnie otrzymują od pracodawców.
Dane te pokazują, że programy prozdrowotne w zakładach pracy powinny w większym stopniu uwzględniać specyfikę odmiennych grup
pracowników i w miejsce uniwersalnych działań oferować rozwiązania
lepiej sprofilowane pod kątem właściwych im potrzeb i oczekiwań.
Przy generalnie pozytywnych ocenach stanu zdrowia dokonywanych
przez pracowników średnich i dużych firm w Polsce pracownicy starsi wiekiem, zwłaszcza pracujący fizycznie, częściej dokonują niższych
jego ocen i narzekają na dolegliwości, takie jak bóle kostno-stawowe,
bóle kręgosłupa, problemy z niewłaściwym ciśnieniem krwi. Częściej
wskazują na wpływ pracy jako przyczynę swoich problemów zdrowotnych (z wyjątkiem kłopotów z ciśnieniem krwi). Starsi pracownicy rzadziej odczuwają radość i zadowolenie, nieco częściej deklarują
przygnębienie i smutek.
Wynika z tego wniosek, że programy prozdrowotne w firmach zatrudniających starszych pracowników, zwłaszcza na stanowiskach
fizycznych, powinny być bardziej sprofilowane na problemy zdrowotne tych osób, odczuwane przez nich dolegliwości oraz obniżony
nastrój. Oznacza to potrzebę udzielania w ich ramach wsparcia dla
korzystania z usług umożliwiających diagnozę stanu zdrowia oraz
leczenie i rehabilitację zdiagnozowanych problemów (zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej). Warto, by w programach tych były
także w większym stopniu uwzględniane kwestie zdrowotnej jakości szeroko rozumianego środowiska pracy – zarówno od strony fizjologii i ergonomii, jak również zarządzania i atmosfery społecznej
w zakładzie pracy. Wsparcie społeczne w firmie może być istotne
o tyle, że starsi pracownicy fizyczni, mimo obniżonego nastroju, mogą
przejawiać małą gotowość do korzystania z pomocy psychologicznej.
Wniosek ten wypływa z ustaleń, że wraz z wiekiem wzrastają odsetki
osób przekonanych, że ich zdrowie zależy w dużym stopniu od pracy
zawodowej.

Chociaż styl życia jest najczęściej postrzegany jako ważna determinanta zdrowia, to najstarsi pracownicy (55 lat i więcej) niewiele
rzadziej kluczowy wpływ na swoje zdrowie przypisują wykonywanej pracy. Częściej też usprawiedliwiają swój brak troski o zdrowie
szkodliwym charakterem pracy. Równocześnie starsi pracownicy
fizyczni znacząco rzadziej przyznają, że prowadzą zdrowy styl życia
i dbają o swoje zdrowie. Osoby wykonujące pracę fizyczną w wieku
45 lat i więcej częściej niż młodsi pracownicy fizyczni i zdecydowanie
częściej niż ogół umysłowych palą tytoń, przyznają, że niezdrowo się
odżywiają i za mało wypoczywają. Niezależnie od charakteru pracy
starsi częściej deklarują, że mają za mało rekreacyjnej aktywności
fizycznej. Starsi rzadziej też są skłonni do trudów i wyrzeczeń dla
zdrowia, gdy nie odczuwają dolegliwości. Natomiast częściej zaczynają o nie dbać dopiero wtedy, gdy coś im dokucza lub szkodzi. Warto
zatem rozwijać ich świadomość dotyczącą wpływu stylu życia na doświadczane problemy zdrowotne (dyskomfort, dolegliwości, choroby)
oraz pokazywać, jak zmiana zachowań może pomóc w przeciwdziałaniu im i ograniczaniu ich skutków. Zachęcając ich do dbania o zdrowie
dobrze byłoby skupiać się głównie na ułatwieniach dla realizowania
prozdrowotnych praktyk (zwłaszcza w czasie pracy – m.in. odpowiednie przerwy i miejsca do relaksu, spożywania posiłków), a mniej mobilizować ich do różnego typu ograniczeń lub wysiłków i rywalizacji (co
może być interesujące dla najmłodszych pracowników, którzy szczególnie często akcentują styl życia jako główną determinantę zdrowia). Ponadto w firmowych programach promocji zdrowia powinno
się zwrócić większą uwagę na zbalansowanie oddziaływań dotyczących stylu życia z zaangażowaniem firmy w doskonalenie warunków
pracy. Stąd w programach skupionych na kreowaniu prozdrowotnych
stylów życia wśród pracowników należy uwzględniać zróżnicowanie
potrzeb i oczekiwań różnych grup wiekowych.
Starsi pracownicy fizyczni są tą grupą, która najrzadziej otrzymuje w swoich firmach dostęp do najbardziej popularnych benefitów
prozdrowotnych, takich jak abonamenty medyczne i sportowe. Jednocześnie najrzadziej też na tle innych grup oczekują finansowania
lub współfinansowania kart sportowych przez pracodawców. Z kolei
w kwestii abonamentów medycznych wśród starszych pracowników fizycznych ujawnia się największy rozdźwięk pomiędzy odsetkiem oczekujących ich i otrzymujących. Stąd dobrze byłoby zadbać,
by starsi pracownicy nie odczuwali, że ich potrzeby zdrowotne są
gorzej zaspokajane niż młodszych. Jeżeli firma oferuje abonamenty
medyczne to warto zadbać, by właśnie starszy personel wykonujący
prace fizyczne miał do nich ułatwiony dostęp. Z kolei, gdy w ofercie
benefitowej firmy są abonamenty sportowe, to wskazane byłoby rozważenie, jak uzupełnić tę ofertę o ćwiczenia rehabilitacyjne i relaksacyjne, dostosowane do charakterystyki wykonywanej pracy.

Pracownicy w różnym wieku nie odróżniają się znacząco między sobą,
gdy idzie o formy edukacji zdrowotnej preferowane w zakładzie pracy. Największe odsetki wśród ogółu cenią sobie szczególnie bezpośrednie kontakty ze specjalistami od spraw zdrowia. Jednak młodsi
wyróżniają się o tyle, że cenią sobie też kontakty za pośrednictwem
internetu, gdzie mogą wymieniać się informacjami ze specjalistami.
Na tradycyjne, drukowane przekazy edukacyjne otwarci są jeszcze
tylko starsi pracownicy fizyczni. Pokazuje to, że minęła już era komunikacji adresowanej do przeciętnego odbiorcy. Współcześni pracownicy w większości zainteresowani są bardziej spersonalizowanymi
przekazami. W przypadku młodszych grup komunikacja ta może być
realizowana za pośrednictwem internetu, natomiast w odniesieniu
do starszych warto organizować ją także w bezpośrednich kontaktach, wspomaganych materiałami drukowanymi.
Chociaż generalnie pracownicy dość dobrze oceniają prozdrowotne
działania w swoich zakładach pracy i wiek nie różnicuje wielu takich
ocen, to jednak starsi pracownicy fizyczni są nieco bardziej krytyczni,
gdy idzie o dostęp do informacji o ofercie prozdrowotnej, czas i miejsce oferowanych wdrożeń oraz ocenę ich jakości. Dobrze byłoby zatem zwrócić większą uwagę, by informacje o działaniach prozdrowotnych skutecznie docierały do wszystkich grup pracowników (m.in.
warto zweryfikować dotychczasowe praktyki i kanały komunikacyjne), by działania te odbywały się w miejscach dogodnych dla wszystkich (np. nie wymagały szybkiej mobilności) oraz w większym stopniu
odpowiadały oczekiwaniom i możliwościom starszych pracowników
fizycznych (warto je na bieżąco weryfikować). Zatem monitorowanie
przebiegu programu w trakcie realizacji może przyczynić się do zdiagnozowania wszelkich organizacyjnych trudności, które mogą powodować, że część pracowników ma utrudniony dostęp do oferowanych
działań i tym samym ich uczestnictwo jest mniejsze, niż było to zakładane na etapie opracowywania programu.
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POTRZEBUJESZ
POMOCY PRZY PLANOWANIU
DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH
ZDROWIA PRACOWNIKÓW?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
tworzyło się pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia. Pod obecną nazwą działa od 1996 r., zachowując część ówczesnego składu osobowego. Od 1995 r. Centrum animuje Ogólnopolską Sieć Promocji Zdrowia w Pracy. W 2001 r.
zostało Narodowym Biurem Kontaktowym utworzonej w 1996 r. Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy
(ENWHP). W latach 2005-2006 koordynowało projekt przyłączenia do ENWHP państw z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, a później uczestniczyło w kolejnych międzynarodowych inicjatywach tej sieci, dotyczących
m.in. przedłużania zdolności do pracy starzejących się pracowników, promocji zdrowego stylu życia pracujących,
profilaktyki otyłości w miejscu pracy, wzmacniania kompetencji zdrowotnych nisko wykształconego personelu,
rozwiązywania w firmach problemów dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu, zdrowia psychicznego. Projekty
realizowane w kraju dotyczyły m.in. badania przemian i uwarunkowań związanego ze zdrowiem stylu życia pracowników, dynamiki i uwarunkowań aktywności przedsiębiorstw w sferze promocji zdrowia personelu, oceny jakości
i efektów programów prozdrowotnych w firmach, tworzenia metodologii i narzędzi wdrażania takich programów.
Eksperci Centrum są autorami podręczników, monografii i artykułów oraz licznych materiałów i narzędzi dotyczących
promocji zdrowia w pracy. Na zaproszenie przedsiębiorstw i wojewódzkich ośrodków medycyny pracy konsultują,
wspierają i popularyzują realizowane w nich programy prozdrowotne. W 2009 r. Światowa Organizacja Zdrowia
przyznała Centrum nagrodę za badania w dziedzinie promocji zdrowia, w uznaniu wybitnych zasług w tym obszarze
(statuetka nagrody wręczona podczas 62. Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie).
Zapraszamy na stronę internetową Projektu i profil na Facebooku:
pracanazdrowie.pl
Praca na zdrowie
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Odwiedź także nasz kanał na YouTube:
Praca na zdrowie

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia

