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Co drugi pracownik 
średnich i dużych firm 
w Polsce ma nadmierną 
masę ciała, 
prowadzącą do 
wzrostu ryzyka 
licznych chorób 
przewlekłych.

Co czwartemu 
pracownikowi 
średnich i dużych 
firm w Polsce 
często dokucza złe 
samopoczucie, 
dolegliwości i bóle

Co czwarty pracownik 
średnich i dużych firm w 
Polsce kilka razy w tygodniu 
odczuwa silne zmęczenie.

¾ osób pracujących 
wskazuje na brak 
czasu przeznaczonego 
na rekreację i działania 
prozdrowotne poza 
miejscem pracy.

Na 1 osobę 
dorosłą przypada 
średnio 1,8 chorób 
i dolegliwości 
przewlekłych. 

Co drugi 
pracownik w 
Polsce odczuwa 
długotrwałe 
problemy 
zdrowotne będące 
następstwem 
chorób 
przewlekłych.

Problemy zdrowotne będące wśród pracowników jedną z najczęstszych przyczyn zjawiska 
absenteizmu i prezenteizmu, przekładają się na spadek produktywności i wyników firmy. Kampania 
profilaktyczna daje możliwość zarządzania zdrowiem pracowników, kulturą organizacyjną i 
wizerunkiem firmy, co w końcowym efekcie wpływa na poprawę stanu zdrowia i  spadek fluktuacji 
kadry pracowniczej. 

Z deklaracji Polaków wynika, że zdrowie jest uznawane za jedną z najważniejszych wartości. 
Porównanie nawyków zdrowotnych z obywatelami pozostałych krajów Unii Europejskiej jasno 
wskazuje jednak na to, że w Polsce dużo rzadziej podejmuje się działania prozdrowotne niż w 
sąsiednich państwach. Dodatkowo badania pokazują, że jedyną wartością mogącą powszechnie 
konkurować ze zdrowiem jest szczęście rodzinne. Dlatego w naszej ofercie uwzględnione zostały 
inicjatywy przeznaczone dla partnerów życiowych oraz dzieci pracowników.

1. Dlaczego warto zadbać o 
 zdrowie pracowników?



Głównie korzyści płynące z programów promocji zdrowia:

źródło: 
1).Na zdrowie! Jak dbać o kondycję zdrowotną pracowników. Raport Well.hr, https://well.hr/ (dostęp: 2.05.2020)
2).Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pracowników? Raport z wyników 
reprezentatywnego badania 1000 pracowników średnich i dużych firm w Polsce. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie 
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, https://promocjazdrowiawpracy.pl/ (dostęp: 2.05.2020)
3).GUS (2016). Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa.

Zmniejszenie 
absencji 

chorobowej
nawet o 25%

Wzrost zainteresowania 
pracodawcy zdrowiem swoich 

pracowników indukuje u 
2/3 menedżerów średnich i 

dużych firm w Polsce 

wzrost ich 
integracji z firmą

 50 % przedsiębiorców w 
Polsce dostrzega 

zwiększenie 
wydajności 

pracowników 
po wdrożeniu działań 

prozdrowotnych 

Inwestycje w przedsięwzięcia 
zdrowotne adresowane 

do pracowników przy 
długotrwałym działaniu 

wpływają na 
2,5-krotny zwrot 

poniesionych 
kosztów

Dzięki działaniom 
prozdrowotnym 

obserwowany jest wzrost 
prawdopodobieństwa 

przyciągnięcia dobrych 
kandydatów i 
spadek ilości 

długookresowych 
wakatów.

80% kandydatów 
wybierając pracodawcę w 
przeciągu 10-ciu lat, jako 

decydujący czynnik podawać 
będzie posiadanie przez niego 
strategii wellbeing. 



Ochrona zdrowia pracowników to nie tylko zagwarantowanie dostępu do usług medycznych.
Około 90% kosztów ponoszonych na ochronę zdrowia przeznaczanych jest na medycynę
naprawczą. Tymczasem dostęp do opieki zdrowotnej tylko w 10% determinuje stan zdrowia.
 
Zgodnie z opublikowaną w 1974 r. koncepcją „Pól Zdrowia” opracowaną przez Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej Kanady – Marc’a Lalonde’a, największy wpływ na stan zdrowia człowieka ma
jego styl życia (ok. 50%) oraz środowisko (ok. 20%).
 
Działania firmy mogą mieć wpływ na dwa powyższe - nie tylko poprzez zmniejszanie ryzyka
wystąpienia chorób zawodowych poprzez zmianę “środowiska”, ale także wpływając na styl
życia pracowników. Co  6 polski pracownik przyznaje, że podjął  się zmiany swojego stylu życia
pod  wpływem kampanii prozdrowotnych w  miejscu pracy.

2. W jaki sposób działać, aby

odnieść sukces?

2.1 Zrozumienie determinantów zdrowia

Pola zdrowia wg teorii M. Lalonde'a 

Opieka zdrowotna

Środowisko fizyczne

Styl życia

Czynniki genetyczne



PRZEDMIOT CZĘSTOTLIWOŚĆ 

Badanie stylu życia,
samopoczucia i stanu

zdrowia

Przed rozpoczęciem
oraz po zakończeniu

programu

Ocena skuteczności
interwencji

Badanie bieżących
problemów

zdrowotnych każdego
pracownika

Regularnie, podczas
trwania programu

Indywidualna
rekomendacja udziału w

konkretnych
inicjatywach

Badanie opinii o
przeprowadzonych

inicjatywach
Po zakończeniu każdej

z inicjatyw

Ocena jakości
interwencji w celu
ulepszania jakości

usług

ANKIETA

NR 1

ANKIETA

NR 2

ANKIETA

NR 3

CEL 

2.2 Personalizacja i ewaluacja

Programy wellbeing, stawiając w centrum zainteresowania dobro pracowników, zwiększają ich
motywację i zadowolenie. Warto pamiętać, że jest to także znakomita okazja, by kształtować
kulturę organizacyjną firmy i zwiększyć zaangażowanie zespołu. Możemy to osiągnąć poprzez
włączenie beneficjentów w proces tworzenia programu. 
 
Według badań[2], najlepsze inicjatywy wellbeing powstają we współpracy z pracownikami,
którzy dzięki temu dużo silniej identyfikują się z projektem, mają o nim większą wiedzę, a także
chętniej z niego korzystają. Dlatego zakłada się wielokrotne korzystanie z trzech rodzajów
anonimowych ankiet, które będą dystrybuowane poprzez newsletter.

Rodzaje ankiet przeprowadzanych w trakcie trwania programu

Dzięki temu personalizacji projektu, pożądane pozytywne rezultaty osiągamy znacznie
szybciej[3]. Badania dowodzą, że w przypadku ogólnych programów wellbeing na zwrot z
inwestycji pracodawca musi czekać około 2-3 lat. Znacznie szybciej pozytywne rezultaty osiąga
się w przypadku działań dostosowanych do konkretnej grupy docelowej[4].

Korzyści płynące z personalizacji programu

Szybsze rezultaty

[2] Health at Work: Economic Evidence Report 2016
[3] Health at Work: Economic Evidence Report 2016
[4] KORZYŚCI DLA FIRMY z wdrożenia programu promocji zdrowia, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się personelu. Rekomendacje
ekspertów. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera,
https://promocjazdrowiawpracy.pl/ (dostęp: 2.05.2020)



Przygotowując naszą ofertę skupiliśmy się nad czterema głównymi dziedzinami, wokół których
przeprowadzać będziemy poszczególne inicjatywy prozdrowotne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie zgodnie z prioretyzacją oraz dostępnością poszczególnych działań przypisaliśmy
wszystko do odpowiednich pakietów, co pozwoli na wybranie odpowiednich działań zależnych
od budżetu, oraz intencji firmy. Dzięki analizom danych statystycznych i opinii oferowanych na
rynku usług wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski. Jasno wskazują one na niezbędność
inwestowania w zdrowie osób aktywnych zawodowo, których problemy zdrowotne mogą
znacząco obniżyć efektywność przedsiębiorstwa. 
 
Jednak, aby te działania przyniosły oczekiwany skutek bardzo ważne jest wdrożenie
holistycznych długofalowych i dopasowanych do potrzeb działań. Można bowiem wyobrazić
sobie taki program, który ma dobrze zaplanowaną wartość odnoszącą się np. do zdrowia
fizycznego, a jednocześnie nie przynosi korzyści w obszarze zdrowia psychicznego.   Celem
niniejszego opracowania jest przedstawienie zarysu integralnego programu zdrowotnego, który
będąc interdyscyplinarny wpłynie całościowo zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne
pracowników firmy. Nie można skutecznie zapobiegać jakiemukolwiek negatywnemu zjawisku,
dopóki w sposób precyzyjny i całościowy nie poznamy jego przyczyn. Dlatego też bardzo duży
nacisk kładziemy na ewaluację, oraz integralną spójność projektu.

2.3 Szerokie spektrum działań i inkluzywność

Zaangażowanie pracowników

Poprzez anonimowe ankiety pracodawca angażuje pracowników w tworzenie projektu
prozdrowotnego.  Według badań, blisko 60% pracowników chce, by zakład pracy zbierał od nich
informacje o ich oczekiwaniach, by łatwiej prowadzić zdrowy styl życia [5].

Nowe, unikatowe dane

Zagregowane dane mogą zostać wykorzystane przez zarząd i HR firmy w celu precyzyjnego
planowania przyszłych inicjatyw.

[5]“Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pra- cowników? Raport z wyników
reprezentatywnego badania 1000 pracowników średnich i dużych firm w Polsce” opracowana przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra j.
nofera, Krajowe centrum Promocji zdrowia w Miejscu Pracy

ZDROWE ODŻYWIANIE

BÓLE PLECÓW I WADY POSTAWY

PROBLEMY PSYCHICZNE I EMOCJONALNE

PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA



Czynnikiem ryzyka wielu schorzeń z omówionych wcześniej grup są nadwaga i otyłość.Dotyczy
to chociażby chorób układu krążenia (wśród których jako konsekwencje nadmiernej masy ciała
wskazuje się m.in. nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia lipidowe),
kostno-szkieletowego (m.in.choroby zwyrodnieniowe stawów, dolegliwości bólowe mięśni np.
pleców), nerwowego (np.udar mózgu), a także zaburzeń psychicznych (np.niska samoocena,
lęk,depresja) oraz licznych nowotworów (np.sutka, trzonu macicy, jajnika,prostaty,pęcherzyka
żółciowego,żołądka,jelita grubego) (Jarosz i Rychlik,2011; WHO,2007).

Ważne wydaje się więc,zaznaczenie wzajemnych zależności,oddziaływań oraz powiązań, które
jedynie wspólnie mogą przynieść zamierzone efekty.

Źródło: KORZYŚYŚY CI DLA FIRMY z wdrożenia programu promocjcjc izdrowia, aktywnoścififif zycznejizdrowego odżywiania się personelu. Rekomendacjcjc e
ekspertów. Krajowe Centrum Promocjcjc i Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. profofo .f.f J. Nofofo efef ra,
https:///// p/p/ romocjcjc azdrowiawpracy.pl/ (dostęp: 2.05.2020)

alkoholu



Jedną z bardzo ważnych kwestii jest
zbudowanie zainteresowania i poparcie
inicjatyw prozdrowotnych przez kadrę
zarządzającą. Często działania i kampanie
profilaktyczne postrzegane są przez
kierownictwo i zarząd jako działalność
dodatkowa, będąca marginesem
przedsięwzięć w firmie. Niedoceniana
zostaje jednak   rola kampanii zdrowotnych
w budowaniu kierownictwa zespołami czy
zarządzania zakładem. 

2.4 Efektywne przywództwo

Dlatego też w naszych działaniach chodzi
również o to, aby zaangażować kadrę wyższego
szczebla w promocję, przekaz informacji oraz
mentoring w swoich zespołach. Uzyskać to
chcemy poprzez dedykowane szkolenia i
wykłady z profesjonalistami.  Ponadto
managerowie powinni być czynnie
wykorzystywani do popularyzowania ponad
obligatoryjnej działalności prozdrowotnej.
Dzięki dodatkowym spotkaniom możliwe będzie
udoskonalenie relacji interpersonalnych
poprzez wzmocnienie więzi międzyludzkich w
zespołach pracowniczych, co przeniesie się na
większą integrację personelu z firmą.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej
pracowników” opracowana przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Korzyści płynące z dodatkowego  szkolenia kadry menadżerskiej

Właściwy dobór i
efektywna 

współpraca w zespołach

Lepsza realizacja działań
na rzecz promocji

zdrowego odżywiania i
aktywności fizycznej w

firmie.

Sprawny obieg informacji
na temat programu i
poszczególnych jego

fragmentów
Funkcjonowanie
mechanizmów

stymulujących personel
firmy do korzystania z
prozdrowotnej oferty

pracodawcy.

Doskonalenie jakości
prozdrowotnej aktywności

firmy poprzez bieżący
monitoring prowadzonych

działań oraz ocenę ich
efektów

Kreowanie wśród
personelu atmosfery

współpracy, tolerancji i
życzliwego wsparcia

Traktowanie aktywności
na rzecz zdrowia

personelu w kategoriach
spójnego systemu



2.5. Rozpoznanie potrzeb
Jedny z kluczowych czynników sukcesu jest planowanie działań w  oparciu o  dobre rozpoznanie 
potrzeb (tych wynikających z oceny stanu zdrowia) i oczekiwań (preferencji, dążeń, wartości) 
wszystkich grup personelu firmy.

Podstawowe informacje na temat klienta

W związku z profilem pracowników kluczem powinna być 

Większość zespołu to osoby młode  
(20-40 lat stanowią 85% wszystkich pracowników)

dlatego skupiamy się na rocznych działaniach profilaktycznych
(aby wyrobić dobre nawyki na wczesnym etapie; łatwiej edukować niż leczyć)

Firma licząca 

776 osób

Osoby w przedziale 
wiekowym 

20-40 lat 
stanowią 85% 

wszystkich pracowników, 
a wśród nich blisko 74% to 

kobiety. 

49 osób 
dedykowanych jest do 

funkcji zarządzających
 

co stanowi 6,3% wszystkich 
pracowników firmy (ok. 47% 
kobiet na stanowisku kadry 

zarządzającej). 

Pracownicy 

powyżej 50 roku 
życia stanowią 

jedynie 2,7% 
personelu firmy.  

Kobiety 
stanowią ok. 

71% 
wszystkich pracowników 

firmy.

Wszyscy pracownicy narażeni 
są na 

pracę w wymuszonej 
pozycji ciała 

oraz 
pracę przy komputerze 

powyżej 4 h. 

Wśród czynników narażenia 
wynikających z zarządzania 

zespołem pracodawca 
wskazuje 

stres 
oraz 

kierowanie samochodem 
kategorii B. 



Środki komunikacji 
międzyludzkiej, wzajemne 
oddziaływania, oraz 
powiązania są w stanie 
szybko wpływać na postawy, 
zachowania, działania i wiedzę 
prozdrowotną pracownika. 
W związku z tym w obecnych 
warunkach konieczne wydaje 
się połączenie sił mass mediów 
z działaniami związanymi z 
promocją zdrowia. 

Zgodnie z badaniami 
przeprowadzonymi przez PMP 
Research, wskazującymi, że 
najczęstszymi użytkownikami 
portali społecznościowych 
wśród osób dorosłych jest 
grupa osób w wieku 35–64 

lat. Biorąc pod uwagę średnią 
oraz medianę wieku w 
firmie  uważamy że działania 
marketingowe oparte powinny 
zostać głównie na działaniach 
online tj. Intranet lub media 
społecznościowe.

Dzięki stymulowaniu i 
wspieraniu pracowników 
w zakresie zdrowego 
odżywiania i aktywności 
fizycznej wpisującymi  się w 
działalność naszego projektu 
osiągniemy wzbudzanie 
motywacji pracowników 
w miejscu pracy (kadry 
kierowniczej i menedżerów) do 
wspierania takich działań, oraz 
potencjalnych uczestników 

do udziału w nich. Jednym z 
głównych założeń kampanii 
marketingowej jest stworzenie 
wspólnego systemu 
identyfikacji wizualnej [SIW] 
obowiązującego podczas 
całorocznej kampanii 
profilaktycznej. SIW pełniąc 
wiele funkcji pozwala na 
wyróżnienie, oraz nawigację 
pracowników, umożliwia 
tworzenie zaangażowania oraz 
daje pewność co do jakości 
usług. Taki zabieg umożliwi 
zbudowanie marki, dzięki której 
możliwe będzie wprowadzenie 
w kolejnych latach akcji o innym 
przebiegu z uwspólnieniem 
ideologii naszego projektu.

2.6. Dobrze zorganizowana komunikacja

Wykorzystanie intranetu jako 
zasobu wiedzy - stworzenie 
dedykowanej strony, w 
której każdy z  4 głównych 
aspektów naszego działania 
miałaby swoje miejsce. Strona 
służyłaby też popularyzowaniu 
akcji, oraz działaniom 
prozdrowotnym. Umożliwiłaby 
dostęp do informacji (np. 
szeroko rozumianych 
zasobów, materiałów 
edukacyjnych), sprawozdań 
z akcji i podsumowań 
prelegentów. Nowe media 
mogą być wykorzystywane 
również jako narzędzia do 
samokontroli - przypomnienia, 
mikro informacje,ogłoszenia 
o powstaniu drużyn 
pracowniczych i informacje 
o otwartych spotkaniach z 
fachowcami w danej dziedzinie. 
Wszystkie powyższe inicjatywy 
proponujemy skondensować w 

aplikacji mobilnej, która będzie 
pewnego rodzaju historią 
udziału w poszczególnych 
inicjatywach przez konkretne 
osoby. Podczas dni zdrowia 
zachęcające byłoby otrzymanie 
przez pracowników recepty na 
zdrowie. Korzystne okazuje 
się również stworzenie 
jednoczącego całą akcję 
sloganu / hasztagu dzięki, 
któremu akcja będzie łatwo 
kojarzona.

Spajającym elementem 
byłby również zakup, bądź 
wykorzystanie ekranów 
informacyjnych. Stworzenie 
TV-Health, które umieszczone 
byłyby w strategicznych 
miejsach w firmie. 

W celu zachęcenia do 
efektywnego działania 
proponujemy konkursy, które 
angażować będą całe rodziny 

pracowników do działań 
prozdrowotnych. 

Powołanym grupom 
sportowym proponujemy 
zakup jednolitych strojów z 
logo kampanii, dzięki którym 
duch działania i zdrowego 
trybu życia towarzyszyć będzie 
pracownikom również w czasie 
wolnym.

Dodatkiem do wszelkich 
wcześniejszych działań 
powinny być mikro-inicjatywy 
umieszczane w strategicznych 
punktach w siedzibie firmy- 
przypominające o regularnym 
dbaniu o zdrowie. Jedynie 
przy wielokrotnym działaniu i 
wdrażaniu akcji cyklicznych o 
częstej intensyfikacji możemy 
mieć nadzieję na wyrobienie 
wśród pracowników nawyków 
prozdrowotnych.

Poniżej przedstawione zostały następujące inicjatywy:



Opis Stworzenie jednolitego, uwspólnionego systemu dzięki któremu możliwe będzie 
zaprezentowanie w sposób należyty całego projektu. [Logo + pełen system]

Uzasadnienie

W dzisiejszych czasach ludzie mają ogromną możliwość wyboru, jednak coraz mniej czasu. 
Codziennie są bombardowani ogromną ilością przekazu marketingowego, dlatego niezwykle 
ważny jest odpowiedni poziom wyróżnienia. To z czym chcemy być kojarzeni oraz czym się 
wyróżniamy musi być odpowiednio zaprezentowane. 

Koszt 10 tyś zł

Czas cały okres trwania kampanii

System Identyfikacji Wizualnej

Opis

Dedykowana strona internetowa łącząca 
1) zdrowe odżywianie 
2) bóle pleców i wady postawy
3) problemy psychiczne i emocjonalne (depresja, wypalenie itd.) 
4) profilaktyka onkologiczna 

Uzasadnienie

Strona służyłaby popularyzowaniu akcji oraz działaniom prozdrowotnym. Umożliwi dostęp do 
informacji (np. szeroko rozumianych zasobów, materiałów edukacyjnych), sprawozdań z akcji i 
podsumowań prelegentów. Jako główne miejsce informacji pozwoliłoby na szerokie spektrum 
działania. Wysyłanie przypomnień np. e-mailowych, smsowych, internetem (np. w formie 
e-mailowej jak i poprzez sms-y) ma elastyczny (np. dostosowany do możliwości czasowych), 
wygodny (np. nie wymagający fizycznej obecności) i zapewniający dyskrecję charakter 
(szczególnie w kwestiach osobistych, wrażliwych).

Koszt 5-7 tyś zł

Czas cały okres trwania kampanii

Strona internetowa

Opis
Aplikacja stworzona na rzecz projektu umożliwia personalizację działań. Jako oprogramowanie 
na telefon umożliwia automatyczne powiadomienia, przypomnienia oraz wpływa na 
mobilizację pracowników.

Uzasadnienie

Stworzenie aplikacji pozwoli na wytworzenie nawyku prozdrowotnego u pracownikach, 
umożliwi zbieranie niezbędnych informacji zdrowotnych każdemu pracownikowi. Dzięki 
posiadaniu aplikacji możliwe byłoby zrealizowanie “Recepty na zdrowie”. 
Aplikacja sama w sobie umożliwi ograniczenie ilości zużytego papieru.
Scalając ze sobą wiele aspektów naszej kampanii mogłaby być niejako możliwością zbierania 
punktów za podjęty wysiłek w zmianę nawyków lub uczestnictwo w całym projekcie. Dzięki 
zebranym punktom możliwa byłaby ich wymiana na upominki sportowe.

Koszt ok 50 000 zł, przy stworzeniu tego przez zespół IT firmy lub wykupienie licencji aplikacji już 
istniejącej koszty diametralnie spadają.

Czas cały okres trwania kampanii

Aplikacja Mobilna

Opis

Podczas porad/ badań diagnostycznych oferowanych w naszym pakiecie,  każdy z 
pracowników posiadałby “receptę na zdrowie” czyli dokument lub aplikacje, gdzie po wizycie 
u danego specjalisty byłaby uzupełniana zaleceniami, które powinien przestrzegać w celu 
polepszenia swojego stanu zdrowia.

Uzasadnienie

Przez cały okres trwania kampanii podczas działań profilaktycznych i spotkań ze specjalistami 
następowałoby zapisywanie progresu lub spadku wydolności organizmu. Śledzenie postępów 
umożliwiłoby krytyczne spojrzenie na całokształt działań, oraz wspomogłoby samo zapał 
i zaangażowanie pracowników. W zależności od działań, które zostaną wybrane: receptę 
proponujemy w formie elektronicznej (aplikacja) lub papierowej (książeczka zdrowia)

Koszt jeżeli aplikacja- koszt powyżej/ jeżeli forma papierowa 20 zł/ os 

Czas cały okres trwania kampanii

Recepta na zdrowie

Poniżej rozwinięcie kosztowe i pełna specyfikacja powyższych działań.



Opis

Umieszczone w strategicznych miejscach w firmie.  Umożliwia to udostępnianie 
najważniejszych wiadomości z Polski i ze świata, informowanie o  aktualnej pogodzie czy 
kalendarzu najciekawszych wydarzeń z regionu, ale przede wszystkim służyłoby jako narzędzie 
informacyjne i edukacyjne o tematyce prozdrowotnej. ( 6-8 ekranów w firmie)

Uzasadnienie
Ekrany wykorzystywane jako nośnik audiowizualny pozwolą na umieszczenie online infografik, 
plakatów oraz ogłoszeń związanych z  kampanią. Jako działanie długotrwałe pozwolą na 
zwiększenie możliwości dotarcia do grupy pracowników i wdrożenia nawyków prozdrowotnych.

Koszt 7-10 tyś / szt

Czas cały okres trwania kampanii

TV-Health

Opis
Dzięki stworzeniu jednolitych strojów, możliwe będzie łatwe dotarcie do pracowników 
poza pracą. Umocni to postawę wspierającą firmy, oraz umożliwi dodatkową reklamę 
przedsięwzięcia poza firmą.

Uzasadnienie Dzięki temu, większa ilość osób dowie się o projekcie;  da to również większą  przynależność do 
inicjatywy i pozwoli osiągać lepsze efekty przez pracowników.

Koszt 120-150zł/os

Czas podczas powoływania grup sportowych

Zakup strojów dla  członków grup sportowych

Opis Cykliczne przeprowadzanie konkursów np. na największą ilość kroków w miesiącu; najlepsze 
zdjęcie z rodziną podczas ćwiczeń; najsmaczniejszy przepis

Uzasadnienie

System nagradzania pracowników poprzez przyznawanie nagród w odpowiednich kategoriach 
sprawi, że większość pracowników zacznie angażować się z większym zapałem w akcje 
profilaktyczne. Wśród pracowników wzbudzi pozytywny efekt rywalizacji, który przełoży się na 
efektywność pracowników przy poprawie wydolności ich organizmu.

Koszt zależne od zakupionych nagród ok. 12 000 zł

Czas cały okres trwania kampanii

Konkursy

Opis Motywacyjne napisy, grafiki oraz zwroty bezpośrednie do pracowników umieszczane wielu 
punktach tj. winda, kuchnia, schody.

Uzasadnienie

System opracowanych napisów, grafik, i zwrotów umożliwiający przypominanie o 
wyrobionych już wcześniej nawykach w sposób łatwy i nienachalny wpływa na mobilizację 
pracowników podświadomie. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe będzie spotęgowanie efektów 
prozdrowotnych. 

Koszt 100 zł/szt, ok. 3000 zł

Czas cały okres trwania kampanii

Mikro-inicjatywy

Opis Tworzenie plików wizualnych tj. plakaty, infografiki, artykuły, przepisy, wideo - ćwiczenia. 

Uzasadnienie
Tego typu pliki wizualne umożliwią łatwiejsze trafienie wszystkich odbiorców kampanii. To 
także stały kontakt pracowników z elementami kampanii oraz dodatkowa motywacja. Krótkie 
materiały pozwolą na powrót do treści i większe zaangażowanie.

Koszt 500zł - artykuł, 1 tyś - grafika   2tyś - wideo / w zależności od zapotrzebowania

Czas cały okres trwania kampanii

Koszty dodatkowe 



3. Pakiety profilaktyczne

Poniższa tabela prezentuje zawartość proponowanych w naszym programie pakietów



4. Szczegółowy zakres pakietów

4.1. Pakiet podstawowy

Opis

Indywidualne badanie znamion skórnych u każdego pracownika przeprowadzone przez 
dermatologa z możliwością wystawienia skierowania lekarskiego na dalsze badania. 
Konsultacje zostaną poprzedzone 45-minutową prelekcją dotyczącą profilaktyki 
antynowotworowej związanej z właściwym zabezpieczeniem się przed szkodliwymi 
promieniami UV. 

Uzasadnienie

Nowotwory skóry stanowią 1/3 wszystkich nowotworów diagnozowanych u ludzi. Szybko 
rosnąca zachorowalność spowodowana jest głównie nadmierną ekspozycją na promieniowanie 
ultrafioletowe, która wynika nierzadko z nieprawidłowych działań profilaktycznych. Rak skóry 
rozwija się wieloogniskowo oraz przez długi czas bezobjawowo. Rozwinięcie nowotworu 
niejednokrotnie oznacza konieczność uczęszczania na dodatkowe badania lekarskie do końca 
życia, nawet po wyleczeniu, generując absencję chorobową oraz niższą produktywność 
spowodowaną obniżeniem m.in. jakości życia.

Koszt 3 000 zł

Czas wykład: 45 minut
indywidualna konsultacja: 15 minut / pracownik

1. Profilaktyka nowotworów skóry

Opis
Prelekcja “Czym jest nowotwór szyjki macicy i jak się możemy przed nim chronić?” oraz 
wystawienie skierowania na badanie cytologiczne u dostawcy prywatnej opieki medycznej dla 
każdej zatrudnionej kobiety.

Uzasadnienie

Rak szyjki macicy jest w skali świata drugim pod względem częstości występowania 
nowotworem kobiet, po raku piersi. Rocznie zapada na niego około 500 tysięcy kobiet, a 
umierają 233 tysiące. Na szczęście badania profilaktyczne, głównie cytologia wykonywana raz 
do roku, pozwala uchronić przed rozwojem choroby i wykryć ją w stadium o wysokiej wartości 
wskaźnika uleczalności.

Koszt 2 000 zł

Czas 45 minut

2. Profilaktyka nowotworów szyjki macicy



Opis
Możliwość wykonania badania morfologicznego krwi przez dwóch pielęgniarzy w miejscu pracy 
oraz udostępnienie wyników poprzez portal internetowy dostawcy. morfologii krwi z rozmazem 
na skrzynki elektroniczne.

Uzasadnienie

Nieprawidłowości wykryte w trakcie badania mogą mieć znaczenie w diagnozie nie tylko chorób 
krwi, w tym onkologicznych, ale również schorzeń innych układów. W przypadku nowotworów 
krwi, które charakteryzują się niekorzystnym rokowaniem oraz szybkim rozwojem, badanie to 
może uratować życie. 

Koszt 800 zł 

Czas 5 minut / pracownik

3. Morfologia krwi z rozmazem

Opis
Instruktaż w miejscu pracy, poprzedzony krótką prelekcją, prowadzony przez ginekologa lub 
położną z możliwością sprawdzenia poprawności wykonywanego badania na fantomach i 
korekcją błędu przez osobę prowadzącą szkolenie.

Uzasadnienie

Zachorowalność wśród kobiet na nowotwór piersi wynosi 1.2% w skali roku, z kolei liczba 
mężczyzn chorych na nowotwór prostaty każdego roku wzrasta o 2.5%. W przypadku 
obydwu płci wspomniane nowotwory należą do drugich najczęściej występujących chorób 
onkologicznych. Inicjatywa zwiększy świadomość pracowników w zakresie comiesięcznego 
samobadania i jego wpływu na rozwój i wykrywalność nowotworów.

Koszt 2000 zł

Czas 60 minut

4. Instruktaż samobadania piersi i jąder

Opis

Cykl prelekcji z farmaceutą podczas Dni Zdrowia.   
Proponowane tematy (do wyboru):
I: podstawowe zagadnienia, o których powinien wiedzieć każdy pacjent udający się do apteki np. 
lek a suplement diety, wyrób medyczny, środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lek 
generyczny, lek oryginalny
II: realizacja recept w aptece  
III: jak sobie radzić z bólem? jak sobie radzić z objawami alergii? 
IV: interakcje leków z pożywieniem i alkoholem
V: bezpieczne opalanie (również pod kątem profilaktyki czerniaka)
VI: przeziębienie a grypa, bezpieczna antybiotykoterapia

Uzasadnienie

Wykorzystanie wiedzy farmaceuty w procesie edukacji pacjenta jest usługą jak dotąd rzadko 
spotykaną w oferowanych rozwiązaniach profilaktyki prozdrowotnej w miejscu pracy. To 
innowacyjne rozwiązanie pozwoli na pogłębienie wiedzy pracowników jako potencjalnych 
pacjentów, a jednocześnie pozytywnie wpłynie na całokształt oferowanego pakietu.

Koszt 500 zł/wykład

Czas 45 minut

5. Opieka farmaceutyczna - prelekcje na temat zdrowia oraz prawidłowej 
farmakoterapii



Opis Prelekcja prezentująca korzyści dla dziecka i matki wynikające z karmienia piersią, a także 
zaprezentowanie informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków trakcie karmienia. 

Uzasadnienie

Inicjatywa skierowana do kobiet w wieku reprodukcyjnym, które stanowią znaczną część 
struktury firmy. 
Karmienie piersią to najbardziej naturalny sposób żywienia noworodków i niemowląt, który 
zapewnia ich właściwy rozwój już od pierwszych chwil jego życia. Jest ono korzystne również 
dla kobiety: chroni przed rakiem piersi i wieloma innymi chorobami kobiecymi oraz powoduje 
prawidłowe kurczenie się macicy po porodzie. Podczas karmienia matka i dziecko pozostają w 
bardzo bliskim kontakcie fizycznym i emocjonalnym, który wpływa pozytywnie na dalszy rozwój 
dziecka.

Koszt 1 000 zł/wykład

Czas 60 minut

6. Opieka farmaceutyczna - promocja karmienia piersią oraz bezpieczeństwo 
farmakoterapii w trakcie karmienia piersią

Opis Promocja rozwiązań telemedycznych oferowanych przez operatora medycznego w ramach 
cyklicznego newslettera. Promocja przyjmie formę powtarzalnego komunikatu. 

Uzasadnienie

Operatorzy medyczni rozwijają i promują korzystanie z telemedycyny, która długofalowo 
wiąże się z oszczędnościami. Ponadto to rozwiązanie wykazuje korzyści dla pracownika, 
odpowiadając na najbardziej dotkliwe problemy związane z dostępnością ochrony zdrowia 
takie jak trudności w umówieniu się na wizytę u specjalisty czy dostępność wizyt w dogodnych 
godzinach (przekonanie odpowiednio 13% i 34% Polaków).

Koszt nie dotyczy [koszt ujęty w koszcie newslettera]

Czas nie dotyczy

7. Promocja telemedycyny

Opis

Wysyłka comiesięcznych newsletterów na skrzynki mailowe pracowników. 
W comiesięcznym newsletterze zostaną przedstawione:

- harmonogram najbliższych inicjatyw 
- informacja o darmowych (dostępnych w ramach NFZ) badaniach profilaktycznych - w miarę 

dostępności danych wiadomość o odbywających się inicjatywach takich jak np. mammobusy 
(opis badania + informacja o osobach, które ze względu na czynniki ryzyka powinny je 
wykonać) / w przypadku braku danych - informacje oparte o Real World Evidence dotyczące 
badań profilaktycznych (jakie badanie, w jakim kierunku wykonywane, grupa osób, która ze 
względu na czynniki ryzyka powinna je wykonać).

Uzasadnienie

Inicjatywa wspierająca promocję całokształtu kampanii profilaktycznej, dzięki której pracownicy 
w szybki i skuteczny sposób będą otrzymywać aktualizacje dotyczące przebiegu kampanii. 
Dodatkowo zawarte informacje na temat badań profilaktycznych dostępnych w ramach NFZ
W obecnych czasach, żyjąc w ciągłym biegu wiele osób nie poświęca wystarczającej ilości czasu 
i uwagi swojemu zdrowiu. Coraz rzadziej wykonujemy badania profilaktyczne, inne niż badania 
wstępne i okresowe - obowiązkowe w pracy. Jak wynika z sondaży aż 25% osób nie wie, czy 
w jego wieku są zalecane badania profilaktyczne, natomiast 10% nie planuje robić ich w ogóle 
(najwyższy odsetek osób nieplanujących wykonanie badań profilaktycznych znajduje się wśród 
grupy czterdziestolatków - 12%). Tymczasem to właśnie regularne badania są kluczowe w 
rozpoznaniu choroby w jej wczesnym stadium i tym samym jej skuteczniejszym leczeniu.

Koszt 6 000 zł / rok

Czas nie dotyczy

8. Miesięczny newsletter



Opis
Dokonanie oceny wad postawy przez fizjoterapeutę, a także przedstawienie propozycji 
ćwiczeń poprawiających funkcjonowanie organizmu. Fizjoterapeuta koordynuje wykonywanie 
pierwszych ćwiczeń przez pracownika, poprawia ewentualne błędy i daje porady.

Uzasadnienie
Konsultacje z fizjoterapeutą pozwolą na zmniejszenie progresji wad postawy i poprawę 
komfortu pracy. Mogą również skutkować rozluźnieniem organizmu, a co za tym idzie redukcją 
stresu u pracowników.

Koszt ok.60 zł/os

Czas ok. 30 min

9. Konsultacje fizjoterapeutyczne

Opis

Konsultacje dietetyczne online dla pracowników. Możliwość zapisania się na 30-minutową 
wizytę. Doradztwo w obszarze redukcji masy ciała, poprawienia nawyków żywieniowych, alergii 
pokarmowych, suplementacji czy wprowadzenia diety zmniejszającej ryzyko zachorowania na 
nowotwory przewodu pokarmowego.

Uzasadnienie

Konsultacja dietetyka wraz z oceną wyników badań będzie podstawą zmiany w zdrowym 
odżywianiu pracowników. Dietetyk będzie w stanie ocenić stan organizmu, nawyki żywieniowe 
oraz zaproponować nowe spersonalizowane rozwiązania. Kolejne spotkania pozwolą na 
sprawdzenie rezultatów, modyfikację planów i dodatkowe konsultacje. Zdrowe odżywianie 
uważa się za podstawę dobrego samopoczucia oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych, ma 
ono także pozytywny wpływ na redukcję stresu.

Koszt 100 zł/os.

Czas Jedno spotkanie na kwartał (około 30 min)

10. Konsultacje dietetyka online

Opis Jednorazowa akcja dostawy świeżych owoców dla całego biura (jabłka, banany, cytryny).

Uzasadnienie
Owocowe dni stały się w ostatnich latach standardem benefitów pracowniczych. Zachęcają one 
do zmiany nawyków żywieniowych pracowników, co stanowi wzmocnienie przekazu kampanii 
w tematyce zdrowego odżywiania.

Koszt 1500 zł/dzień

Czas Owoce dostarczane 3 razy w tygodniu przez cały rok.

11. Owocowy dzień

Opis Instalacja w biurze dystrybutorów wody umożliwiających korzystanie z czystej przefiltrowanej 
wody ciepłej i zimnej. 

Uzasadnienie

Odpowiednie nawodnienie organizmu zapewnia prawidłowe jego funkcjonowanie, dobre 
samopoczucie, a także podtrzymuje koncentrację i energię pracownika. Stały dostęp pozwoli 
każdemu pracownikowi dostosować ilość do swoich potrzeb. Inicjatywa ta uzupełni takżę 
kampanię w zakresie tematyki zdrowego odżywiania.

Koszt 2000 zł/ujęcie

Czas nie dotyczy

12. Dystrybutory wody (filtrujące)



Opis Wynajem sal gimnastycznych poza miejscem pracy w celu odbywania treningów sportowych 
przez pracowników.

Uzasadnienie
Stworzenie możliwości realizacji zainteresowań sportowych pracowników. Rozwiązanie to 
dostarcza pozytywny wpływ nie tylko na kondycję, ale również na pracę zespołową oraz 
integrację pracowników. Oferowana inicjatywa to także możliwość na relaks po dniu pracy.

Koszt 300 zł/tydzień (1,5h wyjęcia sali gimnastycznej dla jednej grupy sportowej)

Czas inicjatywa ciągła

16. Powołanie grup sportowych

Opis
Cykl warsztatów antystresowych dla pracowników firmy. Proponowana tematyka to: 
mindfulness, techniki relaksacyjne, zarządzanie energią, czasem, efektywność osobista, 
zarządzanie stresem, work-life balance, prelekcja z psychologiem.

Uzasadnienie

Działanie mające na celu profilaktykę zdrowia psychicznego - zapobieganie stresowi u 
pracowników, poprawa ich work-life balance, co przyczyni się do ich lepszej efektywności w 
pracy. Według raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019” przygotowanego na zlecenie 
Koalicji Bezpieczni w Pracy wśród pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych, 29 proc. 
odczuwa stres w miejscu pracy od czasu do czasu, 42. proc. często, a 14 proc. praktycznie cały 
czas. Ma to negatywny wpływ nie tylko na atmosferę w miejscu pracy, ale również zwiększa 
ryzyko wypadków. respondenci wśród czynników mających wpływ na efektywność pracy na 
pierwszym miejscu wskazywali atmosferę pracy (53 proc.), a na drugim stres (49 proc).

Koszt 3000 zł

Czas 60 - 90 min/warsztat

13. Warsztaty “Anty-stres”

Opis

Inicjatywa obejmująca przeprowadzenie audytu ergonomii stanowiska pracy każdego 
pracownika oraz uzupełnienie ich wiedzy o ten temat. Działanie prowadzone przez specjalistów 
BHP oraz fizjoterapeutę. Zawiera analizę postawy pracowników przy biurkach i wszelkie 
czynniki (dostosowanie wysokości ekranów do danego pracownika, prawidłowe ustawienie 
krzesła do wzrostu osoby oraz położenia biurka, wydzielenie przestrzeni wokół biurka, 
Rekomendacje do zagospodarowania przestrzeni na biurku) oraz prelekcję na temat ergonomii 
pracy.

Uzasadnienie

Pracownicy narażeni są na pracę w wymuszonej pozycji oraz przy komputerze powyżej 4h. 
Czynniki te przyczyniają się do zwiększonego ryzyku problemów związanych z nieprawidłową 
postawą, bólami pleców. Ponadto ergonomia pracy odgrywa istotną rolę w efektywności pracy 
oraz samopoczuciu pracowników. Nieprawidłowe warunki pracy zwiększają również narażenie 
na stres. 49% pracowników odczuwa bóle pleców i kręgosłupa w miejscu pracy.
Audyt ergonomii pracy zapewnia także wprowadzenie bezpiecznych warunków pracy.

Koszt 1500 zł

Czas 5-10 min/stanowisko pracy + 60 min prelekcji

14. Ergonomia stanowiska pracy

Opis
Audyt biura pod względem warunków pracy. Obejmuje m.in.: pomiar natężenia oświetlenia, 
poziom hałasu, ocena przestrzeni, ocenę temperatury otoczenia, narzędzi pracy itd. Może 
zawierać także ocenę przestrzeni do relaksu oraz odpoczynku czy integracji pracowników.

Uzasadnienie

Takie czynniki jak środowisko i wyposażenie zapewnione przez pracodawcę wpływają na 
poziom stresu/frustracji pracownika. Jest to istotne także w kwestii bezpieczeństwa warunków 
pracy. Odpowiednie warunki przyczyniają się do zmniejszenia dekoncentracji, nerwowości, 
bólów głowy, redukcji popełnianych błędów podczas pracy, obniżenia zmęczenia wzroku.

Koszt 500 zł

Czas ok. 2h

15. Ocena warunków pracy



4.2. Pakiet Manager

Opis
Zajęcia dla Managerów mające na celu zapoznanie ich z tematyką motywacji i integracji 
pracowników, rozpoznawania u pracowników objawów stresu/wypalenia zawodowego oraz 
dotyczące stylu zarządzania, kultury organizacyjnej, komunikacji z pracownikami, feedbacku.

Uzasadnienie

Raporty wskazują, że przyczyną stresu pracowników jest słaba kultura organizacyjna, kwestia 
awansów, pozycji w firmie, obowiązków i problemów z tym związanych. Osoby, które mają na 
to wpływ to szefowie działów - poprzez ich wiedzę, styl zarządzania będzie lepszy, a atmosfera 
pracy lepsza. U 39% pracowników stres wywołuje presja czasu w pracy, u 37% - nadmiar 
pracy, u 25% - oczekiwania i wymagania pracodawcy, u 23% - atmosfera w miejscu pracy. 
Występowanie zjawiska depresji u 33% pracowników było mocno skorelowane z obecnym 
miejscem pracy, natomiast aż u 55% powiązane było wypalenie zawodowe.

Koszt 4000 zł

Czas 2x 2,5h

18. Akademia Zarządzania Stresem dla Managerów

Opis Zajęcia o tematyce zarządzania stresem dla kadry zarządzającej obejmujące techniki 
antystresowe, work-life balance, elementy coachingu.

Uzasadnienie Pracodawca wskazuje, że kadra zarządzająca jest szczególnie narażona na stres wynikający z 
obejmowanego stanowiska.

Koszt 1500 zł

Czas 2h

19. Zarządzanie stresem dla Managerów

Opis Managerowie otrzymają przykładowy tygodniowy jadłospis z zaleceniami dotyczącymi 
żywienia.

Uzasadnienie
Przygotowane jadłospisy pozwolą na utrzymanie zdrowych nawyków żywieniowych. Dzięki 
personalizacji planu umożliwia on realizację własnych celów. Jest to ogromna oszczędność 
czasu dla pracownika oraz motywacja do zmiany stylu odżywiania.

Koszt 100 zł/pracownik

Czas jednorazowo

17. Jadłospisy na tydzień 



4.3. Usługi dodatkowe

Opis

Program antynikotynowy dla pracowników, którzy zgłoszą się do udziału. Składa się z 
jednodniowego, całodziennego warsztatu antynikotynowego dla grupy uczestników, którzy 
następnie pozostają pod opieką terapeuty uzależnień przez 3 miesiące. Uczestnicy otrzymują 
również materiały dodatkowe do pracy własnej. 

Uzasadnienie

Palenie papierosów to jeden z głównych powodów zachorowań na nowotwory, a także na 
choroby płuc i układu krążenia. Palacze przeznaczają więcej czasu na przerwy w miejscu pracy, 
również ich absencja chorobowa jest często wyższa. Nałogowiec pali nawet 7 papierosów w 
ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy –  łącznie przeznacza na przerwy na palenie ok. 40 minut, 
co w skali roku daje ponad 20 dni „puszczonych z dymem”. Według publikacji NCBI w procesie 
rzucania palenia najskuteczniejsze są profilowane programy wsparcia, uwzględniające 
współpracę z terapeutą, doborem odpowiednich środków oraz kontrolą postępów.  [https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK206893/]

Koszt ok. 700 zł/uczestnik

Czas warsztat: 8-10 godzin
następnie 3-miesięczna, zdalna opieka terapeutyczna

20. Program rzucania palenia - profilaktyka nowotworów (przede wszystkim płuc)



Opis Do biura będą dostarczane świeże owoce (jabłka, banany, cytryny, owoce sezonowe).

Uzasadnienie
Owocowe dni stały się w ostatnich latach standardem benefitów pracowniczych. Zachęcają one 
do zmiany nawyków żywieniowych pracowników, co stanowi wzmocnienie przekazu kampanii 
w tematyce zdrowego odżywiania.

Koszt 2500 zł/tydz.

Czas Owoce dostarczane przez 3 wybrane dni jednego tygodnia

22. Owocowy tydzień

Opis

Indywidualne, profesjonalne konsultacje pracowników z farmaceutami, na temat 
bezpieczeństwa stosowanych przez nich leków. 
Podczas spotkania farmaceuta dokona weryfikacji czy pracownik przyjmuje na stałe leki, czy 
prawidłowo je stosuje, czy występują interakcje pomiędzy nimi, a dodatkowo będzie mógł 
rozwiać wszelkie wątpliwości na temat często przyjmowanych leków takich jak. np. leki 
przeciwbólowe czy leki do objawowego leczenia przeziębienia, antykoncepcji hormonalnej. 
Omówione zostaną również potencjalne działania niepożądane danych leków, jak również 
zwrócona zostanie uwaga, czy posiłek ma wpływ na terapię. 
Proponowana inicjatywa daje szansę na kompleksową opiekę. Pracownik uzyska  możliwość 
zapisania się na konsultację, która będzie odbywała się w specjalnie wydzielonym pokoju. Z 
usługi będzie można skorzystać również w celu omówienia bezpieczeństwa farmakoterapii 
rodziców oraz dziadków pracownika. 

Uzasadnienie

Aktualnie coraz częściej w społeczeństwie spotykamy się z sytuacją, że stosunkowo młode 
osoby przyjmują leki na stałe. Wiąże się to ze zmianami cywilizacyjnymi. Niska aktywność 
fizyczna społeczeństwa, złe odżywianie, stres sprzyjają rozwojowi nadwagi i otyłości, które są 
istotnymi czynnikami rozwoju wielu chorób np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego. Dodatkowo 
wiele osób sezonowo np. z powodu alergii przyjmuje leki, a co więcej wzrastająca świadomość 
społeczeństwa sprawia, że wśród pacjentów rodzi się coraz więcej wątpliwości na temat 
leków np. czy podczas przeziębienia wybrać aspirynę czy paracetamol? czy antybiotyk lepiej 
przyjmować po jedzeniu czy przed? jak sobie radzić ze zgagą? który syrop na kaszel będzie 
najbardziej odpowiedni? To tylko nieliczne przykłady z całej gamy.. Pracownicy często także 
opiekują się swoimi krewnymi w podeszłym wieku, u których dosyć często występuje zjawisko 
polifarmakoterapii, mają wiele wątpliwości a trudno jest uzyskać specjalistyczną wiedzę i 
pomoc. 
Istnieje zatem wyraźna potrzeba udostępnienia możliwości konsultacji ze specjalistą, a to 
właśnie farmaceuta, jako specjalista “od leków” jest kluczową osobą, która powinna czuwać 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 

Koszt 1000/za 8 godzinny cykl spotkań
przewidywana liczba spotkań: 1/miesiąc

Czas czas indywidualnej konsultacji: 20 min

21. Opieka farmaceutyczna - konsultacje lekowe

Opis Kwartalne spotkanie zespołów przy zdrowych produktów śniadaniowych (musli, płatki 
śniadaniowe, jogurty naturalne).

Uzasadnienie
Śniadanie biurowe mają na celu zachęcać do zdrowego odżywiania, dawać inspirację przy 
samodzielnym tworzeniu posiłków, nawiązując do zdrowych składników typowych dla danej 
pory roku. Co więcej, zespół ma okazję na integrację poprzez zjedzenie wspólnie posiłku.

Koszt 8000 zł/kwartał

Czas kwartalnie przez cały rok

23. Kwartalne spotkania śniadaniowe.



Opis
1-dniowy kurs na torze doszkalającym. Celem podstawowym kursu jest podniesienie poziomu 
kwalifikacji kierowców w aspekcie bezpieczeństwa jazdy oraz monitoring stanu umiejętności i 
wiadomości kierowców w firmie.

Uzasadnienie

Pracodawca jako czynnik stresogenny wśród kadry zarządzającej wskazuje obowiązek 
jazdy samochodem kat B. Profesjonalne zajęcia pomogą opanować stres w potencjalnie 
niebezpiecznych, stresogennych sytuacjach na drodze. Pracownik może mieć wtedy poczucie, 
że firma zapewniając mu to “narzędzie pracy”, dba również o jego bezpieczeństwo. Szkolenie 
odbędzie się w listopadzie w celu przygotowania kierowców do śliskich warunków panujących 
zimą.

Koszt 700 zł/ os.

Czas 1 całodzienne szkolenie 8 h / os. [dla 50 osób 400h]

26. Akademia bezpiecznej jazdy

Opis Warsztaty skupione na tematyce pierwszych objawów chorób psychicznych i wypalenia 
zawodowego.

Uzasadnienie

Działanie mające na celu profilaktykę zdrowia psychicznego - zapobieganie wypaleniu 
zawodowemu i innym zaburzeniom psychicznym. Wg raportów Światowej Organizacji 
Zdrowia, zaburzenia psychiczne należą do najczęstszych przyczyn absenteizmu pracowników. 
Proponowane zajęcia pozwolą na otoczenie odpowiednim wsparciem osób, które takie objawy 
prezentują w miejscu ich pracy.

Koszt 1500 zł

Czas 3-4 h

27. Warsztaty z psychologiem z wczesnego wykrywania objawów chorób 
psychicznych i wypalenia zawodowego

Opis Dostarczenie do biura automatu ze świeżą, zdrową żywnością, która będzie regularnie 
uzupełniana (raz na dwa dni).

Uzasadnienie

Zdrowe posiłki dostępne na stale w automacie pomogą zastąpić niezdrowe i słodkie przekąski 
dobrymi, pełnowartościowymi produktami. Wspomoże to również spożywanie posiłków 
regularnie. Ta dodatkowa inicjatywa wesprze całokształt kampanii w zakresie tematyki 
zdrowego odżywiania.

Koszt 3000 zł

Czas nie dotyczy

24. Automaty ze zdrową żywnością

Opis Dostarczenie do biura owoców i maszyn do wyciskanie soków warzywno-owocowych, z 
różnego rodzaju dodatkami.

Uzasadnienie

Świeżo wyciskane soki są doskonałym urozmaiceniem diety, dostarczą one niezbędnych 
witamin i zapewnią energię do pracy. Regularne spożywanie soków pozwala na zwiększenie 
odporności oraz oczyszczenie organizmu. Ta dodatkowa inicjatywa wesprze całokształt 
kampanii w zakresie tematyki zdrowego odżywiania.

Koszt 3500 zł

Czas nie dotyczy

25. Wyciskarki do soków





Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec
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Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

5. Harmonogram realizacji projektu

Dzień Zdrowia

Kalendarium inicjatyw zintegrowano z popularnymi akcjami zdrowotnymi

Profilaktyka nowotworów skóry

Morfologia krwi z rozmazem

Prelekcja farmaceuty

Warsztaty "Anty- stress"

 

Morfologia krwi z

rozmazem

Prelekcja farmaceuty 

Warsztaty "Anty-stress"

Samobadanie piersi/jąder

Warsztaty dla menedżerów:

zarządzanie stresem

Dzień Zdrowia

Ergonomia stanowiska pracy i

ocena jej warunków

 
 

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Akademia dla menedżerów

 
 

Akademia dla menedżerów

 
 

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Ergonomia stanowiska pracy i

ocena jej warunków

 
 Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Zakończenie i podsumowanie

projektu

Dzień Zdrowia

Profilaktyka nowotworów szyjki

macicy

Morfologia krwi z rozmazem

Prelekcja farmaceuty 

Warsztaty "Anty-stress"

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Europejski Tydzień Walki 

z Rakiem Szyjki Macicy

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Promocja karmienia piersią i

bezpieczeństwo farmakoterapii w jej

trakcie

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Ogólnopolski Tydzień Promocji 

Karmienie Piersią

Opcjonalnie: konsultacje lekowe

Rozpoczęcie programu rzucania palenia

Warsztaty dla menedżerów:

Akademia Bezpiecznej Jazdy

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Tytoniu



Działania ciągłe

Oprócz działań zaplanowanych na kolejne miesiące, program przewiduje działania ciągłe,
odbywające się w miejscu pracy lub online, budujące przywiązanie pracownika do uczestnictwa
w inicjatywach i zdrowe nawyki. 
*usługa dodatkowa      ** usługa dla menedżerów

Comiesięczny 

zdrowotny newsletter

Promocja

telemedycyny

Konsultacje 

Fizjoterapeuty

Konsultacje

dietetyczne Promocja zdrowego

odżywiania

Biurowa 

strefa relaksu*

Firmowa 

grupa sportowa

Informacje o

dostępnych

świadczeniach NFZ

Jadłospisy 

na tydzień** Owocowy dzień

Dystrybutory wody

Kwartalnie śniadanie na początek dnia*

Owocowy tydzień*

Wyciskarki do soków*

Wyposażenie kuchni w sprzęt do

przygotowywania posiłków*

Warsztaty kulinarne*

 

 



6. Podsumowanie kosztów

L.p. Pakiet dodatkowy Cena za osobę Cena za pakiet Szacunkowy koszt 
całkowity*

1 Program rzucania palenia 700 - 54 600

2 Automaty ze zdrową żywnością - - -

3 Wyciskarki do soków - 3 500 3 500

4 Akademia Bezpiecznej Jazdy 700 - 54 600

5 Kwartalne spotkania śniadaniowe - 8 000 32 000

6
Warsztaty z psychologiem 

z wczesnego wykrywania objawów chorób 
psychicznych

- 1 500 1 500

7 Owocowy tydzień - 2 500 2 500

TOTAL 
* Przy szacowanym udziale 10% 

pracowników
- - 148 700

Pakiety dodatkowe (szacowany udział 10% firmy)

MIN MAX

koszty promowania i 
wdrożenia programu 30 000* 110 000

koszty profilaktyki 105 860 266 960**

TOTAL 135 860 276 960

 * MIN MARKETING 
(System Identyfikacji Wizualnej; Strona internetowa; Mikro-inicjatywy; Koszty plakatów, infografik)

** MAX PROFILAKTYKA
(program podstawowy + program manager + dodatkowy dla 10% pracowników)

Pakiet Koszt całkowity (netto) Koszt na pracownika (netto)

PODSTAWOWY 105 860 136,42

MANAGER 12 400 253,06
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