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Zrzeczenie się 

"Wsparcie Komisji Europejskiej w produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla 

treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie może być 

pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej 

zawartych.”  

 

 

 

  



   

5 

 

1. Wprowadzenie do projektu “Active Businesses” 

 

 Światowa Organizacja Zdrowia określiła brak aktywności fizycznej jako 

czwarty wiodący czynnik ryzyka dla śmiertelności na świecie oraz główną przyczynę 

nowotworów, cukrzycy i chorób serca. Na podstawie najnowszych badań w krajach UE 

nadwaga dotyka 30–70%, a otyłość dotyka 10–30% dorosłych. Korzyści płynące z 

aktywnego stylu życia, przejawiającego się w promocji zdrowia i zapobieganiu 

chorobom, są dobrze udokumentowane, niestety populacje prowadzą coraz bardziej 

osiadły tryb życia. 

 Celem projektu „Aktywni przedsiębiorcy” jest stawienie czoła rosnącemu 

problemowi braku aktywności fizycznej (HEPA) przy wykorzystaniu miejsca pracy jako 

najbardziej obiecującego miejsca do jej propagowania. Brak aktywności fizycznej 

stanowi poważny problem społeczny. Praktyka pokazuje, że miejsce pracy jest jednym z 

podstawowych i najbardziej odpowiednich miejsc do wspierania i promowania 

aktywnego fizycznie i zdrowego stylu życia. Programy aktywności fizycznej w miejscu 

pracy mogą pozytywnie wpływać na ogólną aktywność fizyczną. Dzięki analizom 

praktyk i rozwiązań w różnych środowiskach oraz teoretycznemu i praktycznemu 

podejściu do projektu, zidentyfikujemy i określimy wspólne cechy, a także zalecenia 

dotyczące skutecznego rozwiązywania problemów, wynikających z różnic, we 

wdrażaniu programu promocji zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku pracy. 

Eurobarometr dotyczący sportu i aktywności fizycznej (opublikowany w 2014 r.) 

wskazuje, że 13% aktywności fizycznej odbywa się w pracy. W trakcie tych badań 

określimy podejścia i rozwiązania, które są wspólne dla wszystkich oraz podejścia i 

rozwiązania, które należy rozpatrywać indywidualnie w kontekście danego środowiska. 

Będziemy zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności, które będą użyteczne i możliwe 

do przeniesienia także w inne środowiska, szczególnie do południowo-wschodniej 

Europy. Pracodawcy i stowarzyszenia biznesowe są również na wygranej pozycji do 

podnoszenia świadomości i zachęcania pracowników do aktywności w miejscu pracy 

poprzez szereg interwencji. 
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1.1 Cele badania 

  Głównym celem tych badań była analiza obecnej sytuacji, głównych potrzeb i 

luk w dziedzinie aktywności psychicznej w miejscu pracy oraz określenie, jakie rodzaje 

interwencji w zakresie aktywności fizycznej w miejscu pracy są skuteczne dla różnych 

sektorów siły roboczej i różnych rodzajów miejsc pracy. Badania koncentrują się 

głównie na pięciu krajach europejskich, które mają wysoki wskaźnik braku aktywności 

fizycznej i zgodziły się współpracować w celu wdrożenia najlepszych praktyk w 

przedsiębiorstwach w swoich krajach. Celem jest również rozpowszechnianie informacji 

o możliwościach realizacji aktywności fizycznej w miejscu pracy w każdym kraju 

europejskim. 

 Pierwsza część badań opiera się na literaturze dotyczącej skuteczności 

programów aktywności fizycznej w miejscu pracy. Została ona zaprojektowana w celu 

zidentyfikowania najlepszych praktyk w odniesieniu do interwencji mających na celu 

promowanie aktywności fizycznej w miejscu pracy. Druga część została oparta na 

przeprowadzonym badaniu w krajach partnerskich. Celem tego badania było 

zidentyfikowanie obecnej sytuacji w dziedzinie aktywności fizycznej w miejscu pracy w 

Słowenii, Polsce, Turcji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W rezultacie, badanie umożliwiło 

nam wdrożenie programów aktywności fizycznej w przedsiębiorstwach. Owe programy 

zostały zaprojektowane do analizowania najnowszych osiągnięć w biznesie, poziomu 

zainteresowania tematem i rozwiązań realizowanych programów aktywności fizycznej 

w miejscu pracy.  Ankieta miała dostarczyć odpowiedzi w obszarach: 

 

• Rozwiązań  organizacyjnych w zakresie promocji zdrowia i aktywności fizycznej  

• Narzędzi organizacyjnych wspierających  zdrowie i aktywność fizyczną 

• Poziomu zadowolenia z narzędzi organizacyjnych i wspierania odnoszących się do 

promocji zdrowia i aktywności fizycznej                                                                                                  

• Poziomu uczestnictwa w działaniach organizacyjnych                                                                        

• Metod, które wykażą organizacje informujące i promujące zdrowie i aktywność 

fizyczną 
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1.2 Grupa docelowa  

Raport skierowany jest najogólniej mówiąc do firm, menedżerów, pracowników 

odpowiedzialnych za wdrażanie programów sportowych w miejscu pracy oraz  

pracowników, w ujęciu ogólnym. Kwestionariusz został rozesłany pracownikom i 

pracodawcom, pracującym w różnych sektorach. 

1.3 Metodologia   

 Zbiorczy raport opiera się na wewnętrznych raportach przygotowanych przez 

organizacje ze Słowenii, Turcji, Anglii, Włoch i Polski, uczestniczących w projekcie. 

Wewnętrzne raporty składały się z dwóch głównych elementów. Pierwsza część 

obejmowała przegląd istniejącej literatury dotyczącej interwencji w zakresie aktywności 

fizycznej w miejscu pracy. Literatura miała być jak najbardziej wyczerpująca. Przegląd 

opierał się na wyszukiwaniu - dokumentów, strategii i istniejących badań, które 

pokazują kluczowe informacje dotyczące inicjatyw aktywności fizycznej w krajach 

partnerskich, możliwe do wdrożenia w innych krajach. Źródła do wykorzystania: 

Internet, bazy danych dostępne online, statystyki rządowe, artykuły, książki itp. W 

badaniu źródeł informacji zebrano takie informacje, jak: dane demograficzne, ogólne 

wskaźniki aktywności fizycznej, polityki i inicjatywy dotyczące aktywności fizycznej, 

dobre praktyki i kluczowe czynniki sukcesu w dziedzina aktywności fizycznej w danych 

krajach. Ten rozdział przedstawia politykę i strategiczne tło badań. Nie stara się oddać 

sprawiedliwości w zakresie polityki i programów istotnych dla danego tematu. 

 Druga część była oparta na kwestionariuszu, który został opracowany przez 

zespół INT w języku angielskim, a następnie rozpowszechniony wśród partnerów. 

Narzędzie online zostało przetłumaczone na języki narodowe partnerów. Badania 

trwały od kwietnia do czerwca 2018 r. Wtedy też rozpoczęliśmy dystrybucję ankiety za 

pomocą formularzy Google. Link do kwestionariusza został opublikowany na grupach 

Facebook, linkedin.com, wśród kilku instytucji publicznych zajmujących się 

przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, korporacjami, firmami 

zlokalizowanymi w różnych regionach, a także za pomocą korespondencji opartej na 

relacjach organizacyjnych. Zestandaryzowany kwestionariusz został rozpowszechniony 

w sieci za pomocą linku i zaproszeń do badań przesłanych pocztą elektroniczną. 

Zamknięte kategorie odpowiedzi pomogły w analizie danych i porównaniu wyników. 
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Większość z nich miała opierała się na teście jednokrotnego wyboru, w innych 

przypadkach postanowiliśmy dać respondentom opcję wielokrotnego wyboru. 

 Najważniejsze pytania dotyczyły rodzaju wsparcia i działań, jakie firmy 

dostarczają pracownikom w celu promowania i ochrony zdrowia i aktywności fizycznej. 

Ankieta została uzupełniona o badanie źródeł wtórnych, miała całkowicie eksploracyjny 

charakter i nie miała tendencji do wyciągania ostatecznych wniosków. Ponieważ 

kwestionariusz online był dystrybuowany za pośrednictwem własnych kontaktów i 

metody śnieżki, reprezentacja poszczególnych pozycji, tj. przedsiębiorstw według 

rodzaju pełnionej działalności, sektora, wielkości lub lokalizacji nie była proporcjonalna. 

Dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić proste dane bez głębszej analizy. 
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2 Wprowadzenie do ogólnego stanu zdrowia w Europie (ze 

szczególnym uwzględnieniem Anglii, Włoch, Polski, Turcji i Słowenii)  

 

 Europejczycy żyją dłużej, aczkolwiek od 2011 r. tempo wzrostu średniej 

długości życia znacznie spadło. Pomimo rozwoju medycyny, rok w rok,  ponad 1,2 

miliona ludzi umiera przedwcześnie w UE. Choroba psychiczna jest dużym problemem 

w dziedzinie zdrowia w Europie. W 2015 r. ponad 84 tys. mieszkańców zmarło z 

powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Zaburzenia psychiczne są problemem 

społecznym, ale mają także konsekwencje ekonomiczne. Całkowite koszty związane ze 

zdrowiem psychicznym Europejczyków wynoszą ponad 600 miliardów euro rocznie, co 

stanowi ponad 4% całkowitych CAC w UE. Ponadto Komisja Europejska i Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w raporcie „Przedstawienie zdrowia i 

opieki zdrowotnej: Europa 2018” zwraca uwagę na ryzykowne zachowania zarówno 

młodzieży, jak i dorosłych, takie jak nadmierne spożycie alkoholu, palenie tytoniu, zła 

dieta i brak aktywności fizycznej. 790 tysięcy zgonów w ciągu roku w Europie jest 

związanych z tymi czynnikami. Otyłość jest również poważnym problemem, 

dotykającym co szóstego mieszkańca UE. Zarówno choroby psychiczne, jak i 

uzależnienia oraz choroby związane z otyłością należą do chorób cywilizacyjnych. 

Choroby cywilizacyjne obejmują nadciśnienie, miażdżycę, depresję, astmę, POChP, 

cukrzycę i raka. Powodują 80% zgonów w Europie. Dane te prowadzą nas do prostego 

wniosku - potrzebujemy więcej ochrony i zapobiegania. Co rok w krajach UE ponad 1,2 

miliona osób umiera przedwcześnie - można tego uniknąć dzięki lepszej polityce 

zapobiegania chorobom i skuteczniejszym interwencjom w zakresie opieki zdrowotnej. 

Dlatego też należy aktywnie prowadzić politykę kontroli tytoniu i szkodliwego 

spożywania alkoholu lub powstrzymania otyłości. Priorytety polityki Unii Europejskiej 

w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych, a także cele strategii Komisji Europejskiej 

na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zachęcenie pracowników do 

zmiany stylu życia, a pracodawców do poprawy higieny pracy, w tym prowadzenia i 

konsolidacji zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy w zakresie aktywności 

fizycznej. 
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2.1 Dane demograficzne 

 W Europie bezustannie notuje się przyrost demograficzny. 1 stycznia 2018 r. 

populację Europy oszacowano na 512,7 mln mieszkańców, czyli o 1,2 mln więcej niż rok 

wcześniej. Poszczególne kraje w Europie odnotowują wzrost średniej długości życia i 

liczby ludności. Społeczeństwa europejskie starzeją się coraz szybciej. Taka sytuacja 

występuje we wszystkich krajach UE. co potwierdzają to krajowe badania i prognozy. 

Statystyki i prognozy opracowane przez Biuro Statystyki Narodowej (ONS) wykazały, że 

populacja starzeje się. Najnowsze prognozy pokazują, że za 50 lat będzie 

prawdopodobnie więcej niż 8,6 miliona osób w wieku 65 lat i więcej - populacja mniej 

więcej wielkości Londynu. Zmieniająca i starzejąca się struktura naszej populacji jest 

napędzana głównie przez dwa czynniki. Po pierwsze, poprawa średniej długości życia 

oznacza, że ludzie żyją dłużej i osiągają starszy wiek. Ponadto,  nastąpił spadek 

płodności, ludzie mają mniej dzieci i decydują się na nie w późniejszym wieku. Takie 

same czynniki można obserwować  w Polsce. W 2018 r. liczba ludności wynosiła 37 858 

000. Średnia liczba urodzeń w Polsce wynosi 333.698 rocznie, a liczba zgonów wynosi 

403.311 rocznie. Struktura społeczna Polski wskazuje na podział 19 548 000 kobiet i 18 

251 000 mężczyzn. Nawet jeśli ludność Słowenii jest znacznie niższa niż ludność 

Wielkiej Brytanii czy Polski, sytuacja jest podobna, wystarczy, że weźmiemy pod uwagę 

strukturę wiekową populacji (tabela poniżej). W 2018 r. ludność Słowenii liczyła 1 027 

041 mężczyzn i 1 039 839 kobiet (według Urzędu Statystycznego Słowenii). Całkowita 

populacja Włoch wynosi 60,483,973 osób – jest to czwarty kraj pod względem liczby 

ludności w Unii Europejskiej po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Mediana wieku 

wynosi 44,7 lat z oczekiwaną długością życia 80,3 lata w przypadku mężczyzn i 85,2 lata 

w przypadku kobiet (Źródło: Włochy, Arkusz danych o aktywności fizycznej, WHO 

2017). Turcja rozwija się równie szybko.  Jeśli chodzi o łączną liczbę ludności, wynosi 

ona  81.867.223 osób w 2018 r.  Szacuje się, że średnia długość życia mężczyzn to 75,3 

lat, a kobiet 80,7 lat. Jednakże, liczy się czas umożliwiający rozmnażanie. (źródło: 

Turecki Instytut Statystyczny (WHO) w 2017 r.). Odsetek osób w wieku produkcyjnym 

w każdym z prezentowanych krajów jest podobny. 
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 POLSKA WŁOCHY SŁOWENIA ANGLIA TURCJA 

POPULACJA 

38,483,957 60,782,668 2,061,085 65,648,100 81,916,871 

STRUKTURA WIEKU1
 

0-14 lat 
14,76% 13.65% 13,32% 17,53% 24.68% 

15-64 lata 
68,39% 64,81% 67,18% 64,43% 67,78 % 

65 lat i więcej 
16.86% 

21.53% 19,51% 18,04% 7.53% 

 WOJEWÓDZT

WO ŁÓDZKIE 
SYCYLIA 

REGION 

KOROŠKA  

POŁUDNIE 

ANGLII 

PROWINCJA 

ANTALYA  

POPULCJA 

REGIONU 
2,472,000  5,026,989 71,390 5,289,000 2,328,555 

Tabela1. Dane demograficzne dotyczące krajów i poszczególnych regionów, w tym struktury wiekowej.  

 

2.2 Wskaźnik aktywności fizycznej  

 Korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej są dobrze znane, np. 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia różnych rodzajów raka, otyłości, depresji i pozytywny 

wpływ na zdrowie psychiczne. Aktywność fizyczna wspiera również równowagę 

energetyczną i zdrową wagę ciała. Według Eurobarometru - badania opinii publicznej na 

temat sportu i aktywności fizycznej - prawie połowa (46%) Europejczyków nigdy nie 

uprawiała i nie uprawia sportu. 

 WHO zaleca, aby dorośli wykonywali co najmniej 150 minut aerobowej 

aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub 75 minut intensywnej 

aerobowej aktywności fizycznej każdego tygodnia. Aktywność może odbywać się w 

różny sposób, m.in. podczas dojazdów do pracy, zajęć rekreacyjnych, w szkole, w 

miejscu pracy i w domu. Utrzymanie wystarczającego poziomu aktywności fizycznej 

staje się coraz trudniejsze, ponieważ ludzie preferują osiadły tryb życia. 

                                                 
1
 https://www.indexmundi.com/factbook/fields/age-structure 
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 Analiza aktywności fizycznej wykazała, że 32,4% dorosłej ludności Słowenii w 

grupie wiekowej 25-64 lata jest wystarczająco aktywna fizycznie, aby chronić swoje 

zdrowie (co najmniej 30 minut chodzenia lub umiarkowanej do intensywnej aktywności 

fizycznej 5 i więcej razy w tygodniu) . Po drugiej stronie spektrum jest 16,0% dorosłych 

Słoweńców, którzy w ogóle nie są aktywni fizycznie. Grupa osób minimalnie aktywna 

fizycznie stanowi 36,7% z nich; marginalnie aktywnych pod względem ochrony zdrowia 

jest 15,1% dorosłych (Fras, 2007). Należy jednak podkreślić, że największa liczba 

regularnie i sporadycznie aktywnych bierze udział w niezorganizowanych zajęć i wtedy 

też faktycznie dba o swoją aktywność fizyczną. Odsetek ludności uczestniczącej w 

różnych formach zorganizowanej aktywności fizycznej (w klubach sportowych, 

towarzystwach będących własnością prywatną lub w organizacji pracy) jest stosunkowo 

niewielki. W dziedzinie aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie Słowenia ma 

problem z dużą liczbą ludności nieaktywnej fizycznie, która spędza długi czas przed 

telewizorem lub komputerem, we wszystkich grupach wiekowych. Ludność Słowenii 

wskazuje również na niewystarczającą świadomość w odniesieniu do znaczenia 

regularnego uprawiania aktywności fizycznej i braku infrastruktury do jej bezpiecznego 

wykonywania. Statystyki pokazują, że region Koroška ma najwyższy odsetek zwolnień 

lekarskich w Słowenii i że odsetek ten wzrósł od 2014 r. (Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego, 2018). Najczęstszą przyczyną absencji są urazy i choroby układu 

mięśniowo-szkieletowego. 

 Ponad połowa Polaków spędza w pracy od 30 do 40 godzin tygodniowo. Ponad 

⅖ (43%) ludności aktywnej zawodowo w Polsce wykonuje swoje obowiązki zawodowe 

przede wszystkim siedząc lub stojąc. Nieco mniejsza grupa (38%) ma pracę opierającą 

się na chodzeniu lub na umiarkowanym wysiłku fizycznym. Prawie co siódmy Polak w 

wieku 15-69 lat - 16,1% - spełnia normy dotyczące poziomu aktywności fizycznej w 

czasie wolnym zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, nieco więcej - 21,9%, jeśli 

uwzględnimy również regularną działalność transportową, taką jak jazda na rowerze. 

Wśród ogólnej liczby Polaków w wieku 15 lat lub starszej, odsetek ten wynosi 15,2% 

(odpowiednio 21% z działalnością transportową). Wśród mężczyzn w wieku 15-69 lat 

odsetek osób spełniających zalecenia WHO jest nieco wyższy niż wśród kobiet - 18,9% 

do 13,4%. 
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 Zgodnie z zaleceniem WHO dorośli Włosi dzielą się na trzy grupy, tj. osób 

aktywnych fizycznie, częściowo aktywnych i preferujących siedzący tryb życia. Liczba 

osób częściowo aktywnych jest nieco wyższa, tuż po niej plasuje się tryb siedzący , zaś 

na samym końcu aktywny. Sytuacja to różni się ogromnie w  różnych regionach 

włoskich, w szczególności różnica widoczna jest między regionem północnym (gdzie 

odsetek „aktywnych” dorosłych często przekracza 35%) a regionami południowymi 

(jest mniej niż 30% osób aktywnych, a czasami mniej niż 25%). Udział siedzącej 

populacji nieustannie wzrasta w całym kraju, w szczególności wśród mieszkańców 

regionów południowych, zwiększając przepaść między północnymi i południowymi 

Włochami (źródło: http://www.epicentro.iss.it/passi/dati /attivita.asp). Badania 

aktywności fizycznej, porównywalne w skali międzynarodowej na 2016 r. dla Włoch z 

WHO Global Health Observatory (GHO),  pokazują, że 64,1% dorosłych (w wieku 

powyżej 18 lat) spełnia zalecany przez WHO poziom aktywności fizycznej, w tym 

mężczyźni są są bardziej aktywni niż kobiety 70,0% do 58,7%. Zgodnie z badaniami 

przeprowadzonymi przez Krajowy Ośrodek Epidemiologii, Nadzoru i Nadzoru nad 

Systemem Monitorowania Czynnika Ryzyka Zachowania włoskiego Ministerstwa 

Zdrowia (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI)) z lat 2010–16 - 

Promocja zdrowia - 36% dorosłych Włochów (w wieku 30–60 lat) i 24% osób starszych 

(w wieku powyżej 60 lat) spełnia zalecane poziomy aktywności fizycznej. 

 Dane statystyczne udostępnione przez Turcja Nutrition and Health Survey 

pokazują, że 69,5% osób w grupie wiekowej 19-30 lat jest aktywnych lub ćwiczy (30 

minut lub więcej czasu dziennie). Po szczegółowym zbadaniu grup wiekowych, 

wiadomo, że ilość mężczyzn, którzy nie ćwiczą, wynosi 73,2% w grupie wiekowej 31-50 

i 83,7% w wieku 75 lat. U kobiet odsetek osób, które w ogóle nie ćwiczą, wzrasta wraz z 

wiekiem, z 76,6% w grupie wiekowej 19-30 lat do 88,0% w grupie starszej. Według 

badań czynników ryzyka dla chronicznych pacjentów w całym kraju, 87% kobiet i 77% 

mężczyzn nie wykonuje wystarczającej aktywności fizycznej. W badaniu 

przeprowadzonym wśród osób powyżej 65 roku życia ustalono, że jedynie 30% osób 

chodzi. Według innych badań przeprowadzonych przez Active Life Association tylko 

25% populacji ma wystarczającą aktywność fizyczną. Osoby w wieku 35 do 44 lat 

najczęściej uprawiają jakąś aktywność fizyczną. W Turcji obserwuje się też rozróżnienie 

pod względem majętności, tj. osoby o niskich dochodach są najbardziej nieaktywni z - 
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44%. Odsetek ten spada do 33% wśród osób o wysokich dochodach. Kultura oceny 

czasu wolnego społeczeństwa nie obejmuje aktywności fizycznej. 

 W Wielkiej Brytanii poziom aktywności spada wraz z wiekiem. 66% mężczyzn i 

58% kobiet w wieku 19 lat i więcej spełniało zalecenia WHO, natomiast 21% mężczyzn i 

25% kobiet zaklasyfikowało się jako osoby nieaktywne. 69% osób w wieku 16-24 lata i 

72% osób w wieku 25-34 lat spełniało zalecenie, tj. co najmniej 150 minut 

umiarkowanej aktywności lub 75 minut intensywnej aktywności w tygodniu lub 

kombinacja obu tych zaleceń,  aczkolwiek wynik ten spadł poniżej 60% w wieku 55 lat. 

Jednocześnie badania wykazały, że 26% mężczyzn i 27% kobiet było otyłych, a 40% 

mężczyzn i 30% kobiet miało nadwagę. 

 

2.3 Zatrudnienie  

 Unia Europejska i pozostałe państwa europejskie są bardzo zróżnicowane pod 

względem sytuacji na rynku pracy i ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej. W 2017 r. 

wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej osób w wieku 20-64 lata wynosił 72,2%. 

Badanie aktywności gospodarczej ludności UE (BAEL UE) wykazało jednak dużą 

rozbieżność tego wskaźnika w różnych państwach członkowskich. W Islandii było to 

86,1%, podczas gdy w Grecji 53,5%. Jednocześnie Islandia jest najmniejszym rynkiem 

pracy w Europie. W tym kraju zatrudnionych jest 183 000 osób (osoby w wieku 15-64 

lata). Najwięcej wolnych miejsc pracy jest w Niemczech. W tym przedziale wiekowym 

pracuje 60 milionów ludzi. Odsetek pracowników w wieku 20-64 lat w SL, TY, PL, UK, IT 

w porównaniu ze wskaźnikiem Unii Europejskiej przedstawiono poniżej: 
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ŹRÓDŁO: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics 

 

2.4 Urlop chorobowy   

 Krótka i łatwa definicja absencji to „nieobecność w pracy, gdy frekwencja była 

zaplanowana lub wyraźnie oczekiwana”. Najczęstszymi przyczynami nieobecności są 

problemy zdrowotne, takie jak ból pleców. W około jednej trzeciej przypadków, stres 

może być częściowo odpowiedzialny za nieobecność. Nieobecność będzie zależała od 

zainteresowania pracownika sytuacją pracodawcy i kosztami finansowych nieobecności. 

Absencja w miejscu pracy ma negatywny wpływ na gospodarkę państwową i oznacza 

wzrost kosztów leczenia i zabezpieczenia społecznego. Związek między zdrowiem a 

pracą jest złożony – zdrowie jednostki może wpływać na jej pracę, w niektórych 

przypadkach prowadząc do absencji chorobowej. 

 Od 1991 r. Eurofound monitoruje warunki pracy w Europie za pomocą 

europejskiego badania warunków pracy (EWCS). Badanie ma na celu zmierzenie 

warunków pracy w krajach europejskich i opracowanie polityki UE mającej na celu 

poprawę jakości pracy. W 2015 r. szóste EWCS przeprowadziło wywiady z prawie 44 

000 pracownikami (zarówno osobami zatrudnionymi, jak i pracującymi na własny 

Zatrudnienie  
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rachunek) w 35 krajach europejskich: 28 państwach członkowskich UE, pięciu krajach 

kandydujących do UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Pracownikom zadano szereg pytań 

dotyczących: statusu zatrudnienia, organizacji pracy, możliwości rozwoju i szkoleń, 

czasu pracy, fizycznych i psychospołecznych czynników ryzyka, zdrowia i 

bezpieczeństwa, równowagi między pracą a życiem prywatnym, zaangażowania 

pracowników w wykonywanie powierzonych obowiązków, zarobki i bezpieczeństwo 

finansowe, a także zdrowie. Wyniki pokazały, że ponad jedna czwarta pracowników 

(28%) stwierdziła, że jest nieobecna w pracy z powodów zdrowotnych przez pięć lub 

więcej dni w ciągu roku – częściej byli to starsi pracownicy: 30% kobiet i 27 osób % 

mężczyzn. Istnieją znaczne różnice między grupami wiekowymi: 25% pracowników w 

wieku poniżej 35 lat, 28% pracowników w wieku 35–49 lat oraz 32% pracowników w 

wieku powyżej 50 lat korzysta z urlopów chorobowych. Wśród osób czynnych 

zawodowo zgłoszono, z urlopu chorobowego najczęściej korzystają operatorzy maszyn i 

urządzeń, urzędnicy i technicy. 

2 . 

 

Rysunek 1. Urlop chorobowy a obecność w pracy na podstawie kraju I płci.3 

                                                 
2
 Ibidem. 

3
 Absenteeism – nieobecność, presenteeism – obecność 
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 Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego (ONS), średnia liczba dni 

wykorzystywana przez pracowników na urlop chorobowy w Wielkiej Brytanii 

zmniejszyła się prawie o połowę od czasu rozpoczęcia rejestracji w 1993 r. Dane 

pokazują, że w 2017 r. pracownicy wzięli średnio 4,1 dni urlopu z przyczyny choroby, w 

porównaniu z 7,2 dnia w 1993 r. Można zatem stwierdzić, że absencja chorobowa 

zaczęła spadać w 1999 r. 

 

2.5 Promowanie zdrowia i aktywność fizyczna w miejscu pracy 

 

Priorytety polityki Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia i spraw 

społecznych, a także cele strategii Komisji Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i 

higieny pracy mają na celu zachęcenie pracowników do zmiany stylu życia, a 

pracodawców do  poprawy higieny pracy, w tym prowadzenia i konsolidacji zachowań 

prozdrowotnych w miejscu pracy w zakresie aktywności fizycznej. W przeszłości wiele 

krajów podpisywało międzynarodowy dokument „Ottawa chart”. Jest to zbiór założeń, 

które przełożyły się na politykę krajową poszczególnych krajów. Zawierają wytyczne 

dotyczące promocji zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, ale nie są one 

obowiązkowe i nie wchodzą w zakres odpowiedzialności pracodawcy regulowanego 

prawem pracy. Na wykresie Ottawa promocja zdrowia została zdefiniowana jako 

„proces umożliwiający ludziom przejęcie kontroli nad własnym zdrowiem, a tym samym 

poprawa go”. Definicja promocji zdrowia w miejscu pracy została zdefiniowana pod 

koniec lat dziewięćdziesiątych i dotyczyła: „działań podejmowanych wobec 

pracowników, których celem jest wzmocnienie i rozwój ich zdrowia, realizowanych 

głównie w dziedzinie prozdrowotnych przemian ich stylu życia ( zachowań 

zdrowotnych) oraz działań przystosowujących środowisko pracy, tak, aby istniała 

możliwość dokonywania takich zmian.  

W dzisiejszych czasach promocję zdrowia w miejscu pracy definiuje się jako 

„nowoczesną strategię wspierania rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw, osiągniętą 

dzięki skoordynowanym inwestycjom we wzmacnianie zdrowia swoich pracowników”.  

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, promowanie zdrowiea 

w miejscu pracy jest zbiorowym wysiłkiem pracodawców, pracowników i 
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społeczeństwa dążących do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. 

Promocja zdrowia w miejscu pracy może być zorganizowana w różny sposób, poprzez 

promocję, informacje, organizację imprez, wdrażanie dobrych praktyk, monitorowanie 

stanu zdrowia. 

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczących aktywności 

fizycznej (2008),  UE powinna stworzyć środowisko sprzyjające aktywności fizycznej. 

Takie działania powinny zapewnić pracownikom możliwość korzystania z różnego 

rodzaju świadczeń prozdrowotnych w całości lub częściowo współfinansowanych przez 

miejsce pracy. Przykłady takich inicjatyw są określone w wytycznych WHO i obejmują 

między innymi: dostęp do dobrze wyposażonych ośrodków sportowych, zarówno pod 

dachem, jak i na świeżym powietrzu, stała możliwość kontaktu ze specjalistą do spraw 

aktywności fizycznej, prowadzenie zajęć grupowych, a także dostarczanie 

indywidualnych porad i instrukcji, uczestnictwo w wydarzeniach sportowych w miejscu 

pracy, zachęcanie do korzystania z rowerów i spacerów jako środków transportu do i z 

miejsca pracy (WHO, 2008). 

2.6 Promowanie zdrowia i aktywność fizyczna w miejscu pracy – 

polityki krajowe 

 W większości państw ministerstwo zdrowia odpowiada za opracowanie 

polityki i wydawanie dokumentów. W niektórych krajach organami wydającymi są 

ministerstwa, zajmujące się sprawami społecznymi, turystyką i sportem oraz 

aktywnością fizyczną, które wspierają ministerstwo zdrowia. Dokumenty dotyczące 

polityki koncentrują się nie tylko na aktywności fizycznej, ale także na żywieniu, 

otyłości, zapobieganiu chorobom, zdrowiu publicznym i zdrowiu środowiskowemu. 

Zakres, w jakim aktywność fizyczna została uwzględniona w dokumencie polityki, zależy 

od rodzaju dokumentu. Na przykład w strategiach zdrowia publicznego aktywność 

fizyczna jest opisywana bardziej ogólnie, podczas gdy w dokumentach dotyczących 

polityki, które koncentrują się wyłącznie na aktywności fizycznej, podano bardziej 

szczegółowy opis. W każdym kraju istnieje konkretny państwowy mechanizm 

koordynujący -  instytucja lub organ - w dziedzinie promocji aktywności fizycznej: PL - 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, SL - Ministerstwo 

Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Sportu; UK - Międzyrządowa Rada ds. Programu 

Aktywności Fizycznej, TR - Ministerstwo Zdrowia. 
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Turcja 

 Na podstawie określenia polityki i celów tureckiego ministerstwa zdrowia, 

„Program walki i kontroli z otyłością w Turcji”, przyjmuje się szeroko zakrojone i 

wielosektorowe podejścia. Z tego powodu został przygotowany projekt, podczas 

warsztatów w dniu 08.07.2008 r. przez wszystkie powiązane instytucje publiczne, w 

tym Ministerstwo Zdrowia, Sportu, Edukacji, Transportu, gminy i ich przedstawicieli, 

przedstawicieli organizacji międzynarodowych, uniwersytetów medycznych, 

koncentrujących się na odżywianiu i dietetyce, fizykoterapii i rehabilitacji oraz inżynierii 

żywności, naukowców z sektora prywatnego, stowarzyszenia konsumentów i inne 

organizacje pozarządowe. Wszystkie wydane opinie i sugestie były starannie ocenione i 

wprowadzono w nie niezbędne poprawki. Zakres tego programu to świadczenie usług 

służby zdrowi, zwalczanie otyłości przy użyciu różnych środków, odpowiednie i 

zrównoważone odżywianie oraz promowanie aktywności fizycznej, diagnoza i leczenie 

otyłości oraz monitorowanie i ocena pracy.. 

Słowenia   

 Słowenia przyjęła większość wytycznych Unii Europejskiej. Istnieje kilka 

programów krajowych, które wspierają aktywność fizyczną. Jednym z nich jest 

Narodowy Program Opieki Zdrowotnej. Celem tego programu jest wspieranie 

przyszłego rozwoju państwowej opieki zdrowotnej, w której należy wziąć pod uwagę 

ramy prawne, wynika to z tego, że programy opieki zdrowotnej muszą być wdrażane 

zgodnie ze strategią Światowej Organizacji Zdrowia. Narodowy program sportowy 

został stworzony, aby podkreślić  znaczenie sportu, które „tworzy jednostkę, przyczynia 

się do równowagi między pracą a relaksem, wzmacnia zdrowie i promuje kreatywność.” 

Szanując zasady i odpowiednią postawę wobec wszystkich uczestników sportu, zachęca 

do wzajemnej współpracy, a jednocześnie podkreśla rolę jednostki w grupie, a także 

dąży do bycia ważnym czynnikiem w świadomości zdrowotnej. Sport odgrywa ważną 

rolę w zapobieganiu i leczeniu szeregu zjawisk socjopatologicznych, zwłaszcza wśród 

młodzieży, w  Słowenii i na świecie. Rząd Republiki Słowenii wprowadził strategię w 

dziedzinie aktywności fizycznej, która określa niezdrowy styl życia jako jeden z 

najważniejszych czynników, co zostało naukowo udowodnione procesów powstawania, 

progresji i występowania powikłań najważniejszych chorób przewlekłych niezakaźnych 

(NCD), takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca, niektóre nowotwory, niektóre 
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przewlekłe choroby płuc, otyłość, osteoporoza i inne choroby układu mięśniowo-

szkieletowego (RS, Ministerstwo Zdrowia, 2007). „Krajowy program na rzecz 

odżywiania i aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu 2015–2025 obejmuje działania 

promujące aktywny transport do pracy i wspierające pracodawców we wdrażaniu 

programów zdrowego stylu życia i promowaniu aktywności fizycznej w pracy”. 

Włochy 

 Jeśli chodzi o politykę i środki rządowe w tym zakresie, Włochy mają krajowe 

zalecenia dotyczące aktywności fizycznej i zdrowia młodzieży i osób starszych, które 

opierają się na zaleceniach CDC i ACSM. Zapewniają one, że dorośli przeprowadzają co 

najmniej 30 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności przez większość 

(jeśli nie wszystkie) dni oraz że dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat są zaangażowane w 

co najmniej 60 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej lub zwiększonej 

intensywności dziennie (MVPA). Samodzielny plan aktywności fizycznej nadal stanowi 

lukę dla Włoch. Nie istnieje system, który promuje i monitoruje aktywność fizyczną na 

poziomie krajowym, co stanowi okazję do poprawy na szczeblu lokalnym, regionalnym i 

krajowym. Regiony są odpowiedzialne za organizowanie i świadczenie podstawowych, 

średnich i wyższych usług opieki zdrowotnej, a także usług profilaktycznych i promocji 

zdrowia. W tym kontekście łatwo sobie wyobrazić, że istnieją różne sposoby 

zarządzania, różne wyniki, różne wydatki na zdrowie i oczywiście różne sposoby 

promowania zdrowia. Niektóre włoskie regiony zrealizowały interwencje lub badania 

eksperymentalne w celu promowania aktywności fizycznej wśród określonej grupy 

ludności, ale w 2007 r. opracowano tylko jeden projekt krajowy o nazwie „Salut 

Guadagnare” (uzyskując zdrowie). Niestety jego wyniki są niedostępne. Istnieje silna 

potrzeba zasugerowania i zaplanowania nowych strategii na szczeblu krajowym w celu 

promowania aktywności fizycznej w różnych warunkach. 

 Narodowe Centrum Edukacji Sportowej (CSEN) przyjęło politykę „Sport dla 

wszystkich” zatytułowaną „Sporty zintegrowane” (Lo Sport Integrato), adresowaną 

zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych, i mającą na celu stworzenie 

spójnej grupy, która poprzez sport rozwija się i promuje kulturę integracji, solidarności i 

akceptacji różnorodności na wszystkich poziomach. Program ma na celu promowanie 

ludzkiej różnorodności jako źródła bogactwa, a nie jako przeszkody. Szkoła Sportowa 

CONI przyjęła politykę „Ćwiczenie to medycyna”, która dotyczy środków 
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zapobiegawczych w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia wśród ogółu 

społeczeństwa. Ponadto Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów i Badań Naukowych 

oraz CONI przyjęły wspólną politykę promowania sportu w szkole. 

 

Polska 

 Dokumentem określającym priorytetowe zadania w obszarze promocji zdrowia 

jest Narodowy Program Zdrowia (NPA) na lata 2006-2015. Jego głównym celem jest 

„poprawa zdrowia i jakości życia ludzi oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu”. Cel 

ten ma zostać osiągnięty między innymi poprzez stworzenie środowiska życia, pracy i 

nauki prozdrowotnej. Program został zatwierdzony przez premiera, a za jego 

koordynację odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Realizację zadań określonych w NPZ 

wspierają instytuty, w tym: 

• Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, który jest także współzałożycielem programu 

i podmiotem odpowiedzialnym za  monitorowanie jego przebiegu. 

• Instytut Medycyny Pracy prof. J. Nofera w Łodzi i Narodowe Centrum Promocji 

Zdrowia w Pracy, inicjator i koordynator Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w 

Pracy, a od 2001 r. - Krajowego Biura Kontaktowego Europejskiej Sieci Promocji 

Zdrowia w Miejscu Pracy. 

• Centralny Instytut Ochrony Pracy - Narodowy Instytut Badawczy, w którym Centrum 

Promocji zajmuje się promocją zagadnień zdrowia pracy. Jego działania nie ograniczają 

się do obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, ale obejmują również obszar 

bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy i poza nim. 

 

 Ponadto działania promocyjne są wzmacniane przez działania ogólnopolskich 

struktur sieciowych utworzonych w Instytucie, takich jak: sieć ekspertów ds. 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy certyfikowana przez CIOP-PIB, Forum Liderów 

Bezpiecznej Pracy czy Sieć Regionalnych Centrów Zdrowia i Bezpieczeństwa . Na uwagę 

zasługują również stałe inicjatywy promujące zdrowie w miejscu pracy, prowadzone 

przez Centrum Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB, we współpracy z 

Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, dla której CIOP-PIB jest 

Krajowym Punktem Kontaktowym. Innym instrumentem, który motywuje pracodawców 

do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie zdrowia w miejscu pracy, 
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może być wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na 

realizację jednego ze szczegółowych celów Priorytetu II HIP 2007-2013, który dotyczy 

poprawy zdrowia pracowników i opracowywanie i wdrażanie programów 

profilaktycznych wspierających powrót do pracy. Jednym z bardziej popularnych i 

skutecznych narzędzi motywowania pracodawców do promowania zdrowia w miejscu 

pracy są kampanie społeczne. Organizatorzy kampanii często promują i nagradzają 

firmy pracujące nad poprawą warunków pracy i zdrowia pracowników. Wiele firm 

stwarza możliwość wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Przykładem takiej kampanii 

zorganizowanej w Polsce jest ogólnopolska kampania społeczna „W trosce o zdrowie”, 

organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (PSZK) 

wraz z Centrum Medycznym Enel-Med, lub ogólnopolska kampania społeczna „Postaw 

na zdrowie i odporność na stres ”, przeprowadzona z inicjatywy Instytutu Psychologii 

Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z marką 

Multisuplemental, skupiona na propagowaniu działań profilaktycznych związanych z 

chorobami sezonowymi i stresowymi. 

Wielka Brytania  

 Aktywność fizyczna jest kluczowym elementem poprawy zdrowia lokalnej 

ludności, przynoszącym korzyści pracownikom, wydajność systemu, oszczędności i 

wzrost gospodarczy. Aktywność fizyczna ma wyjątkową pozycję, gdyż zapewnia 

prawdziwie systemową odpowiedź na wyzwanie złego stanu zdrowia. Współpracując z 

takimi sektorami, jak edukacja, sport i wypoczynek, planowanie, transport i rozwój 

gospodarczy, może to być milowy krok do poprawy zdrowia i zwiększenia dobrobytu 

wszystkich brytyjskich mieszkańców. Rząd ma ambicję zwiększania poziomu 

aktywności fizycznej i wprowadzania w życie zaleceń Głównego Urzędnika Medycznego, 

Zdrowia Publicznego Anglii i Narodowego Instytutu Doskonałości Zdrowia i Opieki w 

Wielkiej Brytanii. Zwiększenie aktywności fizycznej może poprawić zdrowie fizyczne i 

psychiczne oraz samopoczucie jednostek, rodzin, społeczności i całego narodu. Public 

Health England (PHE) promuje aktywny tryb życia i podkreśla ważne wyzwania, przed 

którymi stoi dziś Wielka Brytania. PHE opracowało szereg profesjonalnych zasobów z 

wytycznymi dotyczącymi zwiększenia aktywności fizycznej i dobrego samopoczucia w 

miejscu pracy. 



   

23 

 

 Schemat Cycle to Work to brytyjska inicjatywa dotycząca zwolnień 

podatkowych wprowadzona w ustawie o finansach z 1999 r. W celu promowania 

zdrowszego przemieszczania się do miejsca pracy i zmniejszenia zanieczyszczenia 

środowiska. Pozwala to pracodawcom pożyczać pracownikom rowery i sprzęt ochronny 

jako korzyść wolną od podatku. Praktyka ta była jednym z szeregu środków 

wprowadzonych w ramach rządowego planu zielonego transportu. Pracodawcy różnej 

wielkości w sektorze publicznym, prywatnym i wolontariackim mogą wdrożyć system 

zwolnień podatkowych dla swoich pracowników. W 2017 i 2018 r. w ramach programu 

One You prowadzonego przez Public Health England powstał projekt Active 10 

(przebieg kampanii aktywności fizycznej), aby zaangażować miliony osób w 

dokonywanie drobnych zmian w stylu życia w celu poprawy ich zdrowia. „Wybierz, aby 

żyć lepiej” założono w 2012 r., aby udzielać porad dotyczących nadwagi i otyłości oraz 

niezbędnych zmian stylu życia. Kampania „Get a life, get active”, zainicjowana w 2013 r., 

zapewnia porady dla rodzin na temat zdrowego stylu życia. Oba programy mają zasięg 

regionalny. Są prowadzone i finansowane przez Agencję Zdrowia Publicznego. 

 Kolejnym dokumentem jest Start Active, Stay Active. Niniejszy raport na temat 

aktywności fizycznej dla zdrowia ze strony głównych urzędników medycznych w 

czterech krajach ojczystych jest dokumentem obejmującym całą Wielką Brytanię, który 

przedstawia wytyczne dotyczące zakresu, czasu trwania, częstotliwości i rodzaju 

aktywności fizycznej wymaganej w całym cyklu życia, aby osiągnąć ogólne korzyści 

zdrowotne. Jest skierowany do NHS, władz lokalnych i wielu innych organizacji 

promujących aktywność fizyczną. Dokument jest przeznaczony dla profesjonalistów, 

praktykantów i decydentów zajmujących się formułowaniem i wdrażaniem polityk i 

programów, które wykorzystują promocję aktywności fizycznej, sportu, ćwiczeń i 

aktywnych podróży w celu osiągnięcia korzyści zdrowotnych. Sport Anglia - W kierunku 

aktywnego narodu - Strategia 2016 - 2021 Nowa strategia wychodzi poza schemat, jak 

sport zmienia życie i staje się prawdziwą zmianą. Jej istotą jest pięć wyników: dobre 

samopoczucie fizyczne, dobrostan psychiczny, rozwój indywidualny, rozwój społeczny 

oraz rozwój gospodarczy. 
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2.7  Promowanie zdrowia i aktywność fizyczna w miejscu pracy – 

regulacje prawne  

 Unia Europejska jest źródłem dyrektyw, wytycznych i norm w dziedzinie 

bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Państwa członkowskie są zobowiązane do 

przestrzegania minimalnych standardów określonych przez Komisję Europejską, ale 

mogą przyjąć bardziej rygorystyczne przepisy. Zarówno Komisja Europejska, jak i HEPA, 

międzynarodowa organizacja działająca na rzecz poprawy zdrowia i dobrego 

samopoczucia we współpracy z WHO, zachęcają do wdrażania programów promocji 

zdrowia i aktywności fizycznej. Opracowują wytyczne i przedstawiają dobre praktyki, 

ale nie nakładają na pracodawców w poszczególnych krajach europejskich obowiązku 

wdrożenia proponowanych rozwiązań. 

 Zgodnie z przepisami prawa z 2014 r. pracodawca ma obowiązek określić 

środki bezpieczeństwa i higieny pracy, które należy podjąć w miejscu pracy, 

monitorowanie wdrażania, zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom 

zawodowym, zapewnienie pierwszej pomocy i leczenia w nagłych wypadkach oraz 

zapobiegawczych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa do pracowników. Wyznacza 

jednego lub więcej lekarzy medycyny pracy, specjalistów ds. bezpieczeństwa pracy. 

Pracodawcy odpowiedzialni za zawody wysokiego ryzyka i zatrudniający dziesięciu lub 

więcej pracowników wyznaczają innych pracowników służby zdrowia. W przypadku 

lekarzy pracujących w pełnym wymiarze godzin, nie ma obowiązku wyznaczania innego 

personelu medycznego. Więcej niż jeden specjalista ds. bezpieczeństwa pracy jest 

niezbędny w pracy związanej z kopalnią, budownictwem, metal, tkaniną, zdrowiem, 

transportem,  handlem,  produkcją, konserwacją, naprawą, instalacjami, energią. 

 Niewiele krajów ma regulacje prawne dotyczące promocji zdrowia, które 

wykraczają poza podstawowe. Te podstawowe przepisy nakładają na pracodawcę 

obowiązki takie jak: skierowanie na koszt pracodawcy wnioskodawcy do wstępnego 

badania lekarskiego, sprawdzenia wiedzy i umiejętności wnioskodawcy lub zbadania 

jego możliwości zdrowotnych i oceny ryzyka zawodowego oraz zapewnienia 

pracownikom informacji i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie ma 

informacji na temat niektórych przepisów, które wymagają od pracodawców wdrożenia 

niektórych programów zdrowotnych w miejscu pracy. 
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Turcja 

 Zgodnie z przepisami prawa z 2014 r. pracodawca obowiązek: określić środki 

bezpieczeństwa i higieny pracy, które należy podjąć w miejscu pracy, monitorować 

wdrażanie tych środków, zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 

zapewnić dostęp do pierwszej pomocy i leczenia w nagłych wypadkach oraz zapobiegać 

niebezpiecznym sytuacją i dbać bezpieczeństwo pracowników. Ponadto pracodawca 

wyznacza jednego lub więcej lekarzy medycyny pracy, specjalistów ds. bezpieczeństwa 

pracy wśród pracowników. Pracodawcy odpowiedzialni za zawody wysokiego ryzyka i 

zatrudniający dziesięciu lub więcej pracowników wyznaczają pracowników służby 

zdrowia.  

 W przypadku lekarzy pracujących w pełnym wymiarze godzin inny personel 

medyczny nie jest zobowiązany do wyznaczenia. Więcej niż jeden specjalista ds. 

bezpieczeństwa pracy jest niezbędny w pracy związanej z kopalnią, budownictwem, 

metal, tkaniną, zdrowiem, transportem,  handlem,  produkcją, konserwacją, naprawą, 

instalacjami, energią. chemią, rolnictwem, hodowlą zwierząt, produkcją mebli, 

leśnictwem, produkcją żywności, drukiem. W zakładach pracy zajmujących się 

gospodarką odpadami, zaopatrzeniem w wodę, czyszczeniem i tworzeniem oprysków 

tylko jeden z pełnoetatowych ekspertów ds. bezpieczeństwa musi posiadać 

odpowiednią klasą dokumentów. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są 

uregulowane w prawie pracy nr 6331, opublikowane w Dzienniku Urzędowym z dnia 

30.06.2012 r. i oznaczone numerem 28339 oraz Ustawą o bezpieczeństwie. Celem tego 

badania jest poznanie technicznych aspektów przedmiotu. Przepisy te dotyczą zarówno 

członków zawodu, jak i organizacji, którym służą. 

 Cele prawa: Artykuł 1 ustawy opisuje bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy 

oraz obowiązki i prawa pracodawcy i pracowników. Obowiązki pracodawców: W art. 4 

ustawy obowiązki pracodawców są wymienione w następujący sposób. Pracodawca jest 

ogólnie odpowiedzialny za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a 

ponadto: 

• Podejmowanie wszelkiego rodzaju działań, w tym zapobieganie ryzyku zawodowemu, 

szkolenia i informacje; 

• Organizacje niezbędnych narzędzi i sprzętu, środków ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa w celu dostosowania się do zmieniających się warunków i dążenie do 

poprawy obecnej sytuacji. 
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• Monitorowanie i kontrolowanie przestrzeganie środków bezpieczeństwa i higieny 

pracy podejmowanych w miejscu pracy. 

• Przeprowadzanie lub dokonywanie oceny ryzyka. 

• Stawianie zdrowia i bezpieczeństwa pracownika na pierwszym miejscu przed 

przydzielaniem pracownikom zadań. 

• Dbanie o to, by pracownicy otrzymali odpowiednich informacji i instrukcji, niezbędne 

do podjęcia pracy. 

 Jeżeli chodzi o podejmowanie i wdrażanie środków związanych z 

bezpieczeństwem i higieną pracy w naszym kraju, obecnie obowiązkowe jest, aby liczba 

wypadków przy pracy była zredukowana. W tym kierunku opublikowano ustawę o 

bezpieczeństwie i higienie pracy oraz na jej podstawie rozporządzenia i komunikaty. 

 W kraju analizowany jest dziewiąty pięcioletni plan rozwoju, opłacalny i 

zarządzany przez system opieki zdrowotnej, który priorytetowo traktuje świadczenie 

usług prozdrowotnych i zwiększenie znaczenia udział sektora W Dziesiątym planie 

pięcioletnim - w poprzednim planie brakowało zainteresowania aktywnością fizyczną -  

zwraca się uwagę na programy dotyczące walki z otyłością i uzależnieniem od tytoniu. 

 Ministerstwo Zdrowia w Turcji przeprowadziło badanie krajowe, mające na 

celu wykrycie czynników ryzyka i rozpowszechnienia chorób przewlekłych. Zgodnie z 

jego wynikami,  w Turcji choroby przewlekłe stanowią 75% wszystkich zgonów. 

Ponadto na jego podstawie odkryto, że można zapobiegać 63,9% przypadków zgonów, 

będącym podstawą chorób niezakaźnych, które dotyczą prawie wszystkich krajów. 

Chorobami tymi są nadciśnienie, uzależnienie od tytoń, cukrzyca, powikłanie wynikające 

z braku aktywności fizycznej - otyłość. W Turcji 23% populacji ma problem z 

nadciśnieniem. 43% mężczyzn i 17% kobiet jest uzależniona od tytoniu. 8% populacja 

dotyka cukrzyca. 55% mężczyzn i 69% kobiet nie uprawia żadnej formy aktywności 

fizycznej, a 52% mężczyzn i 58%  kobiet ma problemy z otyłością. 

Włochy 

 Jeśli spojrzymy na otoczenie biznesowe, sytuację i obecne środki we Włoszech 

(takie jak przepisy prawne i społeczne dotyczące przerw w pracy oraz prawo i środki 

promujące aktywność fizyczną w środowisku pracy itp.) oraz możliwości we Włoszech 

dla wdrażanie programów aktywności fizycznej w przedsiębiorstwach, możemy odnieść 

się jedynie do tak zwanej ustawy o „dobrobycie przedsiębiorstw” ustanowionej przez 
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rząd włoski, Ministerstwo Pracy. Ustawa 28/12/2015 n.208, powszechnie znana jako 

„ustawa o stabilności” z 2016 i 2017 r. wprowadziła we Włoszech ulgi podatkowe na 

elastyczne świadczenia, z których mogą korzystać pracownicy. Od tego czasu 

przedsiębiorstwa masowo wykorzystują system premium, a w szczególności możliwość 

wykorzystania zgromadzonej sumy na udział w zorganizowanych przez Amatorskie 

Stowarzyszenie Sportowe zajęciach sportowych. 

 W rzeczywistości „dobrobyt biznesowy” przewiduje, że zgodnie z 

porozumieniem osiągniętym przez pracodawców i pracowników, dodatki do wypłaty 

mogą zostać przekształcone w nieopodatkowane premie za wykonywanie aktywności 

fizycznej w miejscu pracy. Ale na czym to polega? Po podjęciu przez pracownika decyzji 

o przekształceniu otrzymanej premii w zasiłek, firma, która będzie całkowicie obciążona 

kosztami, będzie odpowiedzialna za wydanie vouchera, który może zostać wykorzystany 

przez pracownika do zapłaty za usługę w danym ośrodku sportowym. 

 Dzięki najnowszym innowacjom powyższych przepisów i zgodnie z 

najnowszymi badaniami Randstad Workmonitor, przeprowadzonymi w 33 krajach 

świata przez Randstad Holding (międzynarodowa grupa specjalizująca się w zasobach 

ludzkich), Włosi byliby najbardziej wrażliwi na dobrostan psychofizyczny: 91% 

respondentów podaje odpowiednią formułę do uzyskania zdrowego stylu życia, oprócz 

prawidłowej równowagi między życiem zawodowym a osobistym, również przez stałą 

praktykę aktywności fizycznej. Ponadto 78% włoskich pracowników, w porównaniu do 

70% średniej światowej, jest niezwykle produktywna dzięki aktywności sportowej. 

Ponadto 63% włoskich pracodawców wspiera zdrowy tryb życia swoich pracowników, 

proponując zdrową żywność w bufecie firmy lub zapewniając coaching trenera pracy, 

aby utrzymać umysł w formie. I choć nie jest to jeszcze zbyt rozpowszechnione, nawet 

we Włoszech pojawia się pomysł na siłownię w biurze: 37% firm ma obiekty sportowe i 

zapewnia zniżki na sprzęt przeznaczony do aktywności fizycznej, a aż 33% pozwala 

pracownikom uprawiać sport w godzinach pracy. Są to niewielkie wyniki w porównaniu 

z  resztą świata, jednak napawają optymizmem i czeka je wzrost. 

Słowenia 

 Podstawowe przepisy nakładające na pracodawcę odpowiedzialność za 

zdrowie pracowników mogą być oparte na prawie pracy. Jednym z dokumentów jest 

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy wydana w 2011 r. Dokument określa 
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obowiązek pracodawcy do zwiększenia znaczenia medycyny pracy, odnośnie 

zapobiegania urazom w pracy, chorobom zawodowym i chorobom związanym z pracą. 

Polska 

 Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę liczne obowiązki związane z 

ochroną zdrowia pracowników. Najważniejszy ustaleniem jest ustawa Kodeks Pracy z 

26 czerwca 1974 r. Nakłada ona na pracodawcę opłacania i zlecania badań lekarskich: 

wstępnych, okresowych i kontrolnych. Pracodawca jest również zobowiązany do oceny 

ryzyka zawodowego. Jest to nawet podstawa ochrony zdrowia pracowników i 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalne obowiązki w dziedzinie promocji zdrowia 

zostały nałożone również na pracodawców zatrudniających specjalistycznych 

pracowników. Dotyczą one pracowników ratunkowych, specjalistycznej i medycznej 

opieki, poradnictwa zawodowego i rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. O 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Obecnie w Polsce działalność większości miejsc pracy w sferze zdrowia pracowników 

ogranicza się do działań wynikających z uchwał ustawowych. Zapewniają one tylko 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz profilaktyczne badania lekarskie. Według 

aktualnych danych tylko 40% polskich firm deklaruje troskę o zdrowie swoich 

pracowników w większym stopniu niż wymaga tego prawo. W Polsce odpowiedzialność 

za promocję zdrowia w miejscu pracy powierza się instytucjom działającym na różnych 

poziomach organizacyjnych. 

 Wielka Brytania  

 Główne postanowienia niniejszych przepisów z 1992 r., dotyczące aktywności 

fizycznej w miejscu pracy, wymagają od pracodawców zapewnienia odpowiedniego 

oświetlenia, ogrzewania, wentylacji i przestrzeni roboczej (i utrzymywania ich w 

czystości); wyposażenie dla personelu, w tym toalety, urządzenia do mycia i 

odświeżanie; i bezpieczne przejścia, to znaczy zapobieganie poślizgnięciom i 

potknięciom. Przepisy dotyczące środków ochrony osobistej w pracy wydane w 1992 r. 

wymagają od pracodawców: zapewnienia odpowiedniego i bezpłatnego  sprzętu 

ochrony osobistej (ŚOI) „wszędzie tam, gdzie istnieją zagrożenia dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, których nie można odpowiednio kontrolować w inny sposób”. ŚOI 

muszą być „odpowiednie” dla danego ryzyka i obejmować ochronne maski i gogle, hełmy 
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ochronne, rękawice, filtry powietrza, nauszniki, kombinezon i obuwie ochronne. 

Ponadto pracodawcy muszą dostarczać informacje, szkolenia i instrukcje dotyczące 

korzystania z tego sprzętu. Przepisy dotyczące czasu pracy z 1998 r. (Z późniejszymi 

zmianami) wdrażają dwie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące organizacji czasu 

pracy i zatrudniania młodych pracowników (poniżej 18 lat). Przepisy obejmują prawo 

do corocznego urlopu i odpoczynku, a także ograniczają długość tygodnia pracy. 

Kluczowe zabezpieczenia dla dorosłych pracowników obejmują: 48-godzinny 

maksymalny tydzień pracy. Pracodawcy mają umowny obowiązek nie wymagać od 

pracownika pracy dłużej niż przeciętnie 48-godzinny tydzień (chyba że pracownik 

zrezygnował z tego dobrowolnie i na piśmie). Minimalne dzienne okresy odpoczynku 

wynoszące 11 godzin, chyba że zostały dokonane zmiany w umowie zgodne z 

przepisami. Obejmuje ona również nieprzerwaną 20-minutową przerwę na odpoczynek 

po sześciu godzinach pracy, która ma zostać podjęta w trakcie, a nie na początku lub na 

końcu czasu pracy. 
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3 Aktywność fizyczna w miejscu pracy – dobre praktyki 

 

 Zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi aktywności fizycznej opartymi na 

wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (2008), pracodawca powinien stworzyć 

środowisko pracy sprzyjające aktywności fizycznej. Wiele firm za pośrednictwem 

Europy decyduje się na wdrożenie niektórych programów zdrowotnych w ramach 

społecznej odpowiedzialności biznesu. Ale musi to być inicjatywa wewnętrzna. Aby 

zrównoważyć negatywne skutki, firmy szukają sposobów na złagodzenie napięcia, 

właśnie poprzez sport. Wiele firm wspiera aktywność fizyczną swoich pracowników i 

społeczności, w których działają, organizując sportową rywalizację lub zachęcając 

swoich pracowników do udziału w konkursach. W ostatnich latach, na przykład, 

popularne są maratony na różne odległości. Niektóre firmy łączą aktywność fizyczną i 

działalność charytatywną, na przykład zachęcają pracowników do udziału w biegach 

charytatywnych lub maratonach Zumby, podczas których gromadzone są środki na cele 

społeczne. Innym sposobem na łączenie tych dwóch działań jest motywowanie 

pracowników do aktywności poprzez specjalne programy, na przykład za każdy 

przebiegnięty kilometr, płacą kwotę na cel charytatywny. Korzyści ze wspierania 

aktywności fizycznej u pracowników wydają się oczywiste. Niestety wciąż niewielka 

część firm angażuje się w tego typu działania. Może to wynikać z braku środków na te 

cele, braku pomysłu lub krótkowzroczności osób odpowiedzialnych za sprawy 

pracownicze w firmie. Jednak moda na zdrowy styl życia jest coraz bardziej 

rozpowszechniona w społeczeństwie. Możemy zatem oczekiwać, że w krótkim czasie 

sport będzie sztandarowym hasłem większości małych, średnich i dużych firm. 

Aktywność fizyczna pracowników przynosi korzyści zarówno ludziom, jak i firmom. 

Pozwala ona bowiem utrzymać zdrowie i kondycję, co zmniejsza absencję w pracy. 

Powszechna praktyka sportowa pozytywnie wpływa na budowanie relacji między 

pracownikami, co wpływa na atmosferę w pracy i zaangażowanie zespołu. 

 Poniżej przedstawiono przykłady firm, które wdrożyły programy promujące 

aktywność fizyczną pracowników. 
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Kraj  Firma  Opis : 

Słowenia KRKA d.d., firma 

farmaceutyczna 

Program koncentruje się na systematycznym 

monitorowaniu wskaźników zdrowia, zwiększaniu 

świadomości pracowników odnośnie znaczenia 

aktywności fizycznej, zachęcaniu do rekreacji w celu 

utrzymania dobrej formy psychofizycznej, 

właściwego odżywiania i rozwoju osobistego. 

Polska PKP Cargo Firma prowadzi działania promujące bieganie. Od 

2012 roku firma PKP Cargo prowadzi program 

„Prowadzenie przyjaznej firmy”. Celem kampanii 

jest przede wszystkim promowanie aktywnego i 

zdrowego stylu życia wśród pracowników. Firma 

nawiązała współpracę z Fundacją „Bieganie z 

sercem”, dzięki której promuje łączenie aktywności 

sportowej pracowników z pomocą innych. Jednymn 

z filarów „Biegania z sercem” jest niesienie pomocy 

potrzebującym dzieciom. Drugi aspekt jest bardziej 

sportowy. Pracownicy firmy biorą udział w 

ogólnopolskich maratonach, a ich postawa promuje 

aktywny tryb życia. Projekt jest aktywnie wspierany 

przez komunikację wewnętrzną, wdrażaną w Spółce. 

Polska Adamed Group Grupa Adamed (przemysł farmaceutyczny) 

postanowiła uruchomić program FUN RUN & MORE. 

W ramach programu powstała platforma społeczna, 

która daje możliwość wymiany doświadczeń i 

inspiracji w tworzeniu zdrowego stylu życia. 

Jednocześnie mobilizuje do udziału w wielu 

imprezach sportowych w całej Polsce. 

Włochy ASL TORINO4 – 

Municipality of 

Settimo 

Torinese 

Firma ta została określone jako pierwsza 

profesjonalna grupa projektowa do stworzenia 

pierwszej fazy projektu Health in Common w 

ramach ASL, który również promuje aktywność 

fizyczną. Po uzyskaniu finansowania z projektu CCM 
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Actions Scuola del Cammino di Saluzzo zorganizował 

kurs wiodącego fitwalkingu, w którym uczestniczyli 

zarówno pracownicy administracji miejskiej, jak i 

pracownicy ASL Torino4 z działu prewencji (oddział 

Settimo Torinese). Następnie utworzono grupy 

spacerowiczów dla pracowników firmy, w których 

mogli dobrowolnie uczestniczyć poza godzinami 

pracy. Zajęcia odbywają się na otwartych 

przestrzeniach, są łatwo dostępne dla wszystkich, 

nie wymagają  użycia specjalnej odzieży lub sprzętu i 

są całkowicie bezpłatne.. 

Wielka 

Brytania  

NHS Cyclescheme – program dojazdu do pracy rowerem 

założony przez NHS (National Health Service). NHS 

Forth Valley widziało, że ich program rowerowy 

rozwija się z wielką mocą i ciągłym 

zainteresowaniem zarówno nowych, jak i 

doświadczonych rowerzystów. 

Poprzez przekazywanie jasnych i spójnych 

komunikatów na temat korzyści płynących z jazdy 

na rowerze i stwarzając możliwości uzyskania 

specjalistycznej porady na temat rozpoczynania 

pracy, Rada Zdrowia stworzyła silną kulturę 

rowerową z prawdziwymi korzyściami dla jej 

pracowników. 

NHS Forth Valley podpisało kontrakt z Cyclescheme, 

gdy w 2010 r. Szeroka gama pracowników i usług 

przeniosła się do nowego szpitala Forth Valley Royal 

Hospital. Kluczowym wymogiem przeniesienia było 

zapewnienie zrównoważonych podróży, więc 

zapisanie się do Cyclescheme było idealnym 

rozwiązaniem tego problemu.  

Irlandia Knock Travel To dzięki Knock Travel (biuro podróży), 

zatrudniające 22 pracowników biurowych w 
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Irlandii, udało się zrealizować program zdrowego 

żywienia i ćwiczeń, który przyniósł wiele korzyści. 

Personel Knock Travel chciałby, aby miejsce pracy 

było jak najbardziej zdrowe. Przeprowadzono 

ankietę na wszystkich pracownikach, którzy zostali 

poproszeni o określenie priorytetowych działań na 

rzecz zdrowego programu pracy. Cele projektu to: 

zwiększenie poziomu aktywności fizycznej, 

zmniejszenie stresu w miejscu pracy, zachęcanie do 

zdrowego odżywiania i utrata masy ciała (w 

stosownych przypadkach) oraz poprawa układu 

stanowisk pracy. 

Holandia   Mercedes-Benz 

firma w 

Maastricht 

Pracownicy zmagający się z otyłością mają 

możliwość uczestniczenia w corocznym programie 

„fit4work”. Program jest wspierany przez dietetyka i 

trenera osobistego. Zachęca się ich do wyznaczania 

celów związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym 

jedzeniem. Ponadto wszyscy pracownicy oddziału 

mogą uczestniczyć w działaniach organizowanych 

przez firmę, takich jak: kickboxing, piłka nożna i 

koszykówka, kajaki. Firma zachęca pracowników do 

wzięcia udziału w biegu „Maastricht mooiste” - 

finansuje ich uczestnictwo i sponsoruje koszulkę. 

Ponadto w stołówce firmy wprowadzono zdrowe 

posiłki i mniejsze porcje. 
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4. Wyniki badań terenowych 

4.1 Charakterystyka respondentów 

Badania terenowe zostały prowadzone przez każdego partnera w ich kraju. Każdy 

partner musiał zbadać co najmniej 30 pracodawców i co najmniej 70 pracowników z 

różnych firm, a więc łączna liczba respondentów reprezentujących dany kraj projektu 

uzgodniona przez partnerów wynosiła co najmniej 100 osób na kraj. Możemy jednak 

stwierdzić, że w niektórych przypadkach została przekroczona liczba 150 

respondentów. Ze względów metodologicznych nie można traktować zebranych danych 

jako reprezentatywne, jedynie jako rodzaj wstępnego opisu sytuacji w obszarze 

badawczym. Rozbieżność między różnymi cechami grupy respondentów i 

reprezentowanych przez nich firm sprawiła, że wszelkie korelacje i wnioski dotyczące 

podobieństw można traktować jako przesadzone. Badania zostały zrealizowane w pięciu 

krajach partnerskich: Turcji (TR), Słowenii (SL), Wielkiej Brytanii (UK), Włoszech (IT) i 

Polsce (PL). Całkowita liczba respondentów w każdym kraju partnerskim przedstawia 

tabelę 4.1.1 

 

Tabela 4.1.1  Liczba respondentów według pozycji.  

Pozycja TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

Właściciel/Manager 11 7,33 18 22,50 45 45,00 31 30,40 33 22,00 

Pracownik 139 92,67 62 77,50 55 55,00 71 69,60 117 78,00 

Łącznie 150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

Jednym z celów badania było dotarcie do grupy menedżerów oraz właścicieli firm i 

pracowników, aby sprawdzić wszystkie możliwe warianty odpowiedzi i perspektywy 

przyspieszenia rozwiązań. Wyniki respondentów według pozycji w firmie 

przedstawiono na wykresie 4.1.1 
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Wykres  4.1.1 Pozycja respondentów  

 

Wszyscy partnerzy dążą do uzyskania danych z co najmniej 30 firm różnej wielkości, 

dzięki czemu wielkość firm była bardzo zróżnicowana. Respondenci z Polski (37,30% /) 

i Słowenii (36,30%) pracowali głównie w dużych firmach, podczas gdy Anglicy 

(50,00%), Włosi (33,33%) i Tureccy (32,00%) byli zatrudnieni w średnich i małych 

firmach. 

 

Tabela  4.1.2  Wielkość przedsiębiorstw według liczby pracowników 

Wielkość firmy 

TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

micro (<10 

pracowników) 
43 28,67 12 15,00 24 24,00 39 30,40 38 25,30 

mała (<50 

pracowników) 
48 32,00 16 20,00 50 50,00 34 33,33 34 22,70 

średnia (<250 

pracowników) 
47 31,33 23 28,70 18 18,00 12 11,76 22 14,70 

duża(> 250 

pracowników) 
12 8,00 29 36,30 8 8,00 17 16,67 56 37,30 

Łącznie 150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 38 25,30 

 

Zgodnie z tabelą 4.1.2, zakładana reprezentatywność proporcji w zależności od 

wielkości firmy nie została osiągnięta. Większość respondentów reprezentowała małe i 
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średnie przedsiębiorstwa - Zjednoczone Królestwo 24,00% mikro, 50,00% małe; 

Włochy 30,40% mikro, 33,33% małe; Turcja 28,67% mikro, 32,00% małe; jedynie 

wśród partnerów słoweńskich (36,30%) i polskich (37,30%), najbardziej 

reprezentatywni byli pracownicy dużych przedsiębiorstw. 

 

Wykres 4.1.2  Respondenci  według wielkości przedsiębiorstwa.  

 

Rodzaje działalności przedstawione w ankiecie były bardzo różne. Respondenci ze 

Słowenii, Anglii i Polski prezentowali najczęściej szeroki typ działalności i informacji, 

podczas gdy włoskie firmy ograniczały się do edukacji, a tureckie do finansów i 

ubezpieczeń. Biorąc pod uwagę szeroką gamę prezentowanych rodzajów działalności, 

zdecydowaliśmy się nie analizować danych według tej zmiennej. 

 

Tabela 4.1.3  Respondenci według rodzajów działalności  

Rodzaj działalności TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

Rolnictwo & Leśnictwo/ Dzika 

natura 

7 4,67 3 3,80 1 1,00 4 3,92 1 0,67 

Biznes & Informacja, ICT 9 6,00 28 35,00 75 75,00 11 10,78 69 45,33 

Budownictwo & Usługi 

komunalne 

7 4,67 15 18,80 4 4,00 2 1,96 3 2,00 

Edukacja 12 8,00 12 15,00 5 5,00 22 21,57 28 18,67 
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Finance & Ubezpieczenia 23 15,33 3 3,80 3 3,00 7 6,86 18 12,00 

Gastronomia & Hotelarstwo 5 3,33 4 5,00 0 0,00 7 6,86 1 0,67 

Służba zdrowia 4 2,67 3 3,80 1 1,00 9 8,82 6 4,00 

Bezpieczeństw & Ochrona 19 12,67 2 2,50 1 1,00 7 6,86 9 6,00 

Transport 8 5,33 5 6,30 1 1,00 3 2,94 9 6,00 

Inne  56 37,33 5 6,30 9 9,00 30 29,41 7 4,67 

Łącznie 150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

Jak przedstawiono powyżej, jest nadmiar respondentów z typu Biznes & Informacja.  W 

związku z tym, nie można dokonać żadnych  porównań. Druga co do wielkości (18,67%) 

grupa respondentów pochodziła z instytucji edukacyjnych, trzecim prezentowanym 

typem była grupa Finanse i Ubezpieczenia (12,00%). 

 

Wykres  4.1.3 Respondenci według rodzajów działalności  

4 

 

Dla uproszczenia celów analizy zdecydowaliśmy się połączyć odpowiedzi z sektora 

„komercyjnego” i „prywatnego”. W rezultacie osiągnęliśmy nadmiar respondentów 

pracujących w tym sektorze, przez co wszystkie inne sektory stały się niewidoczne - z 

                                                 
4
 Agriculture & Forestry/Wild nature – rolnictwo & leśnictwo/dzika natura; Business & Information &ICT – 
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– Edukacja; Finance & Insurance – Finanse i Ubezpieczenia; Food& Hospitality – Gastronomia i Hotelarstwo; 

Health Services – Służba zdrowia; Safety/Security & Legal – Bezpieczeństwo i Ochrona; Transportation – 

Transport; Other - Inne  
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wyjątkiem 21,78% włoskich respondentów z trzeciego sektora i 15,3% włoskich, 

25,00%  słoweńskich i 28,00% polskich respondentów z sektora publicznego. 

 

 

Tabela   4.1.4 Respondenci według sektora  

SEKTOR TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

Sektor publiczny 8 5,33 20 25,00 10 10,00 16 15,84 42 28,00 

Sektor półpaństwowy 13 8,67 6 7,50 2 2,00 5 4,95 3 2,00 

Sektor prywatny 129 86,00 52 65,00 87 87,00 59 58,42 98 65,33 

Trzeci Sektor  0 0,00 2 2,50 1 1,00 22 21,78 7 4,67 

Łącznie 150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

Mając na uwadze brak proporcjonalnego rozkładu tej zmiennej, nie kontynuowaliśmy 

analizy zgodnie z możliwą korelacją z tą zmienną. Ponad połowa respondentów 

pracowała w sektorze prywatnym, podczas gdy rozkład respondentów zatrudnionych w 

innych sektorach był zróżnicowany w zależności od kraju. 

 

Wykres  4.1.4  Respondenci według sektora 

 

 

Ten sam rozkład zmiennej - „lokalizacja” pojawił się w procesie zbierania danych. 

Respondenci z Turcji (38,60%), Polski (79,33%) i Włoch (72,55%) mieszkali głównie w 
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dużych miastach, podczas gdy 60,00% respondentów ze Słowenii mieszkało w bardzo 

małych miejscowościach, a z Anglii w  miastach średniej wielkości. 

 

 

Tabela 4.1.5 Respondenci według lokalizacji 

LOKALIZACJA TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

50K mieszkańców 49 30,67 48 60,00 6 6,00 11 10,78 14 9,33 

51-100K 

mieszkańców 

26 16,67 4 5,00 12 12,00 12 11,76 4 2,67 

101- 250K 

mieszkańców 

12 7,33 4 5,00 44 44,00 5 4,90 13 8,67 

250K lub więcej 

mieszkańców 

63 38,67 24 30,00 38 38,00 74 72,55 119 79,33 

Łącznie  150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

Rozkład respondentów według lokalizacji i wynikające z tego rozbieżności 

przedstawiono na wykresie 4.1.5. W przypadku Słowenii najwięcej respondentów 

pracowało w miejscach do 50 tys. mieszkańców, podczas gdy w Turcji, Polsce i we 

Włoszech najczęściej respondenci pracowali w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców. 

 

Wykres  4.1.5 Respondenci według lokalizacji 
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4.2 Działania formalne mające na celu zwiększenie promocji zdrowia i 

aktywności fizycznej  

Ta część pytań była analizie odpowiedzi na pytania, dotyczących jakie formalnych 

działań mających na celu zwiększenie promocji zdrowia i aktywności fizycznej, które 

podejmują firmy. 

Pytanie 1 „Czy Twoja firma ma politykę określającą założenia i cele w zakresie promocji 

zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy?”  Pytanie to dotyczyło określenia 

polityki i celów w dziedzinie promocji zdrowia i aktywności fizycznej. Respondenci ze 

Słowenii (51,25%) i Turcji (42,67%) byli pewni istniejącej formalnej polityki w firmie 

dotyczącej zwiększania i wspierania zdrowia i aktywności fizycznej. Inni pracownicy 

wskazywali na brak jakichkolwiek formalnych regulacji dotyczących zdrowia, co 

prezentują wyniki: Turcja (43,33%), Anglia (62,00%), Włochy (68,63%) i Polska 

(48,67%). 

 

Wykres   4.2.1 Odpowiedzi nt. polityki formalnej   

 

Możemy dojść do wniosku, że niektóre firmy wspierały zdrowie i aktywność fizyczną. 

Bardzo rzadko stosowano formalną politykę dotyczącą promocji zdrowia. Wysokie 

wyniki w niektórych krajach mogą wynikać ze świadomości i konieczności regulacji, 

które były obowiązkowe dla pracodawców według polityki państwa i przepisów prawa 

pracy. 
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Tabela 4.2.1  Odpowiedzi nt. polityki formalnej   

  

  

TR TR 

 

UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

tak 64 42,67 41 51,25 35 35,00 22 21,57 57 38,00 

nie 65 43,33 30 37,50 62 62,00 70 68,63 73 48,67 

nie dotyczy 21 14,00 9 11,25 3 3,00 10 9,80 20 13,33 

 Łącznie  150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

Wniosek ten został potwierdzony kolejnym pytaniem dotyczącym informacji 

przekazanych przez pracodawców na temat prawa i przepisów dotyczących przerw w 

pracy. W każdym kraju partnerskim respondenci znali przepisy i udowodnili istnienie 

(co może również oznaczać kontynuację) przerw. 

 

Tabela 4.2.2  Odpowiedzi nt. polityki formalnej  na podstawie pozycji  

 SŁOWENIA TURCJA UK WŁOCHY POLSKA 

 

tak 

M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % 

72,22 45,16 50,00 42,03 51,11 21,82 32,26 16,90 54,55 33,33 

nie 27,78 40,32 33,33 44,20 44,44 76,36 61,29 71,83 39,39 51,28 

nd. 0,00 14,52 16,67 13,77 4,44 1,82 6,45 11,27 6,06 15,38 

Łączn

ie  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Dane przedstawione w tabeli 4.2.2 pokazały również nieco zawyżone istniejące strategie 

odnoszące się do promocji zdrowia i aktywności fizycznej przez menedżerów i 

właścicieli (M / O) firm. Z wyjątkiem włoskich menedżerów i właścicieli, inni twierdzili, 

częściej niż pracownicy, że mają formalną politykę. Wniosek, który mógłby zostać 

opracowany, wskazywał na tendencję do dbania o wizerunek firm przez menagerów 

oraz opisywania prawdziwego stanu rzeczy przez pracowników (EM), którzy nie 

posiadali wiedzy na temat istniejących formalnych regulacji, strategii, polityk, a nawet 

celów odnoszących się do promocji zdrowia. 
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Pytanie 2 „Czy Twoja firma dostarcza informacji o prawie i przepisach dotyczących 

przerw w miejscu pracy?” Poproszono kluczowych pracowników o zweryfikowanie tej 

informacji. 

 

Wykres 4.2.2  Odpowiedzi nt. prawa i przepisów dotyczących przerw.  

 

Odpowiedzi dotyczące posiadania prawa i przepisów dotyczących przerw wykazały, że 

tego rodzaju rozwiązanie jest dość szanowane. Jednak wyniki wskazywały, że nadal nie 

przestrzega się pewnych zobowiązań prawnych dotyczących przerw w pracy - znaczna 

liczba respondentów wskazała „brak” regulacji przerw. Było tak w przypadku Turcji 

(39,33%), Słowenii (26,25%) , Angielii (35,00%), Włoch (42,16%) i Polski (21,33). 

Wyniki wskazały również na istniejącą rozbieżność w polityce informacyjnej dotyczącej 

praw pracowników i respektowanych przepisów prawa pracy w wielu firmach. 

 

Tabela   4.2.3 Odpowiedzi nt. prawa i przepisów dotyczących przerw.  

  

  

TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

tak 70 46,67 56 70,00 58 58,00 50 49,02 100 66,67 

nie 59 39,33 21 26,25 35 35,00 43 42,16 32 21,33 

nie dotyczy 21 14,00 3 3,75 7 7,00 9 8,82 18 12,00 

Łącznie  150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

tak 
nie 
Nie dotyczy  
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W opinii pracowników na poziomie średnim przerwy były przestrzegane, dla 

pracowników tureckich w 46,67% przypadkach, dla pracowników słoweńskich w 

70,00%, dla pracowników angielskich w 58,00%, dla pracowników włoskich w 49,02% i 

dla pracowników polskich w 66,67%. 

 

Wykres  4.2.3  Odpowiedzi nt. prawa i przepisów dotyczących przerw.  

 

Można stwierdzić, że z wyjątkiem słoweńskich firm,  prawie w połowie przypadków 

przerwy zostały uznane za zjawisko nadzwyczajne. 

 

Table   4.2.4  Odpowiedzi nt. prawa i przepisów dotyczących przerw na podstawie  

pozycji 

 SŁOWENIA TURCJA UK WŁOCHY POLSKA 

 

tak 

M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % 

77,78 67,74 50,00 46,38 84,44 38,18 77,42 36,62 72,73 64,96 

nie 
22,22 27,42 41,67 39,13 15,56 49,09 16,13 53,52 15,15 23,08 

nd 
0,00 4,84 8,33 14,49 0,00 12,73 6,45 9,86 12,12 11,97 

Łączn

ie 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Porównując odpowiedzi menedżerów / właścicieli z odpowiedziami pracowników, 

można zauważyć różnice między tymi odpowiedziami w niektórych przypadkach - liczba 

odpowiedzi „tak” była wyższa w grupach menedżerów (we wszystkich krajach), zaś 

liczba odpowiedzi „nie” była wyższy w przypadku angielskich, włoskich i polskich grup 
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pracowników, co można interpretować jako tendencję do nie respektowania prawa 

pracownika do przerw. 

Pytanie 3 „Czy Twoja firma ma jakieś wewnętrzne zasady, które pozwalają 

pracownikom na elastyczne godziny pracy w celu wzięcia udziału w aktywności 

fizycznej?” Weryfikowanie tych elastycznych godzin pracy, wspieranie aktywności 

fizycznej i promocja zdrowia były rzadkim zjawiskiem. 

 

Wykres 4.2.4  Odpowiedzi nt. wewnętrznych przepisów odnośnie elastycznych 

godzin pracy 

 

Odpowiedź na pytanie o posiadanie w firmie jakichkolwiek wewnętrznych zasad, które 

obejmują umożliwienie pracownikom elastycznych godzin pracy w celu wzięcia udziału 

w aktywności fizycznej, wykazało, że takie rozwiązanie nie było zbyt popularne w Turcji 

(46,67%), Słowenii (58 755 ), Wielkiej Brytanii (64,00%) i Polsce (50,00%). Najczęściej 

firmy włoskie (51,96%) udzielały pozytywnych odpowiedzi na to pytanie. 

 

Tabela  4.2.5 Odpowiedzi nt. wewnętrznych przepisów odnośnie elastycznych godzin 

pracy 

  

  

TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

tak 57 38,00 16 20,00 28 28,00 53 51,96 58 38,67 

nie 70 46,67 47 58,75 64 64,00 46 45,10 75 50,00 

nie dotyczy 23 15,33 17 21,25 8 8,00 3 2,94 17 11,33 

Łącznie  150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

tak 
nie 
Nie dotyczy 
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Znaczna liczba respondentów w Turcji (15,3%), Słowenii (21,25%) i Polsce (11,33%) 

była nieco zmieszana  tym pytaniem i wskazała, że tego rodzaju wsparcie nie dotyczy ich 

firm. Moglibyśmy powiedzieć, że tylko włoskie firmy zezwalały pracownikom na 

elastyczne godziny pracy, ponieważ może to być związane z silnym wpływem kultury i 

klimatu. Respondenci z Turcji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Polski częściej wskazywali 

odpowiedź „nie” lub „nie ma zastosowania”. 

 

Wykres  4.2.5  Odpowiedzi nt. wewnętrznych przepisów odnośnie elastycznych 

godzin pracy 

 

 

Porównując odpowiedzi menedżerów i pracowników zaobserwowaliśmy tę samą 

tendencję, jak wspomniano powyżej - menedżerowie częściej (prawie dwa razy) 

wskazywali odpowiedź „tak”, co można interpretować jako ich postawę (gotowość), aby 

w razie potrzeby umożliwić pracę w elastycznych godzinach lub sposób na budowanie 

„wizerunku” firmy promującej aktywność fizyczną. Porównując odpowiedzi 

menedżerów i pracowników, możemy zgodzić się z drugim wnioskiem, ponieważ liczba 

odpowiedzi „nie” była znacząco wyższa w grupie pracowników w Wielkiej Brytanii 

(74,55%), we Włoszech (57,75%) i Polsce (53,85%). 

 

 

Tabela  4.2.6 Odpowiedzi nt. wewnętrznych przepisów odnośnie elastycznych godzin 

pracy na podstawie pozycji 
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 SŁOWENIA TURCJA UK WŁOCHY POLSKA 

M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % 

Tak 33,33 16,13 50,00 36,96 46,67 12,73 80,65 39,44 60,61 32,48 

Nie 66,67 56,45 41,67 47,10 51,11 74,55 16,13 57,75 36,36 53,85 

Nd. 0,00 27,42 8,33 15,94 2,22 12,73 3,23 2,82 3,03 13,68 

Łączn

ie  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Jak możemy zauważyć, menedżerowie i pracownicy mieli takie samo zdanie w kwestii 

przepisów dotyczących przerw i elastycznych godzin, aby brać udział w aktywności 

fizycznej tylko państwie słoweńskim, tureckim i polskim. Największa rozbieżność 

pojawiła się w odpowiedziach brytyjskich, tj. 51,11%  menedżerów i 74,55% 

pracowników odpowiedziało „nie”. Większą rozbieżność wykazali Włosi: menedżerów 

(80,65%) i pracowników (39,44%) zaznaczyło odpowiedź „tak”. 

Pytanie 4 „Czy istnieje koordynator / kierownik odpowiedzialny za planowanie i ocenę 

programu aktywności fizycznej?” Poproszono o sprawdzenie znaczenia promocji 

zdrowia w firmach poprzez ustanowienie dedykowanej pozycji w strukturze 

organizacyjnej. W niektórych krajach np. w Słowenii istnieje profesjonalna pozycja 

poświęcona bezpieczeństwu w pracy odpowiedzialna za promocję zdrowia, która może 

obejmować aktywność fizyczną, szczegółowe informacje zostały przedstawione w 

sprawozdaniach krajowych. 

Wykres 4.2.6  Odpowiedzi nt. istnienia stanowiska/koordynatora przy planowaniu 

programu aktywności fizycznej.   

 

tak 

nie 

Nie dotyczy 
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Posiadanie stanowisk kierownika lub koordynatora programów aktywności fizycznej 

nie było popularną formą formalnego wsparcia organizacyjnego.  75,00% respondentów 

ze wszystkich krajów partnerskich nie znało takiego rozwiązania. Musimy jednak 

zauważyć, że w Turcji (38,00%) i Słowenii (21,25%) taka pozycja pojawiła się w 

firmach. W Wielkiej Brytanii (13,00%), Włoszech (3,92%) i Polsce (8,67%) to  

rozwiązanie prawie nie istniało. 

 

Tabela 4.2.7 Odpowiedzi nt. istnienia stanowiska/koordynatora przy planowaniu 

programu aktywności fizycznej.   

  TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

Tak 57 38,00 17 21,25 13 13,00 4 3,92 13 8,67 

Nie 70 46,67 42 52,50 64 64,00 67 65,69 106 70,67 

Nie 

dotyczy 
23 15,33 21 26,25 23 23,00 31 30,39 31 20,67 

 Łącznie  150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

Takie praktyki nie były znane przez ponad 60% respondentów tureckich, ponad 70% 

respondentów słoweńskich, ponad 80% respondentów angielskich, ponad 90% 

respondentów włoskich oraz przez ponad 90% polskich respondentów. 
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Wykres  4.2.7  Odpowiedzi nt. istnienia stanowiska/koordynatora przy planowaniu 

programu aktywności fizycznej.   

 

 

Porównanie odpowiedzi menedżerów i pracowników została przedstawiona poniżej. 

 

Tabela  4.2.8 Odpowiedzi nt. istnienia stanowiska/koordynatora przy planowaniu 

programu aktywności fizycznej na podstawie pozycji 

 

 SŁOWENIA TURCJA UK WŁOCHY POLSKA 

M/O % EM% M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % M/O % EM % 

tak 27,78 19,35 41,67 37,68 20,00 7,3 6,5 2,8 12,1 7,7 

nie 72,22 46,77 50,00 46,38 73,33 56,4 58,1 69,0 75,8 69,2 

Nd. 0,00 33,87 8,33 15,94 6,67 36,4 35,5 28,2 12,1 23,1 

Łącz

nie  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Jak przedstawiono w tabeli 4.2.5 właściciele i menedżerowie częściej jednocześnie 

wybierali odpowiedzi „tak” i „nie” niż pracownicy, co może oznaczać, że nawet jeśli taki 

stanowisko zostało ustanowione w strukturze organizacyjnej, to nie było widoczne dla 

pracowników. Jednocześnie pracownicy byli przekonani, że takie stanowisko nie jest 

absolutnie konieczne w firmie. 
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Wykres 4.2.8  Odpowiedzi nt. istnienia stanowiska/koordynatora przy planowaniu 

programu aktywności fizycznej na podstawie pozycji 

 

 

4.  Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w miejscu 

pracy 

Druga część kwestionariusza była poświęcona analizie sensu i satysfakcji z wdrożonych 

rozwiązań w celu promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej w 

organizacjach. 

 

Pierwsze pytanie „Jak oceniasz wsparcie swojej firmy w promowaniu ogólnej 

aktywności fizycznej (1 - najniższa satysfakcja; 5 - najwyższa satysfakcja)?” Pytanie to 

dostarczyło odpowiedzi na temat poziomu zadowolenia z promocji zdrowia i 

aktywności fizycznej w firmach. 
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Wykres  4.3.1   Odpowiedzi dotyczące poziomu satysfakcji  

 

 

Prawie połowa respondentów deklarowała najniższy poziom zadowolenia, jedna 

czwarta respondentów oceniła swój poziom zadowolenia jako „raczej zadowalający”, 

jedna trzecia respondentów wskazała odpowiedź - „zadowalający” lub „bardzo 

zadowalający”. Możemy obawiać się, że aktywność fizyczna i promocja zdrowia nie były 

głównymi interesami reprezentowanych  firm. 

 

Tabela   4.3.1 Odpowiedzi dotyczące poziomu satysfakcji. 

  

  

TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

1 -  całkowicie zadowalająca 27 18,00 9 11,25 40 40,00 51 50,00 30 20,00 

2 – mało zadowalająca 38 25,33 14 17,50 14 14,00 24 23,53 35 23,33 

3 – raczej zadowalająca 59 39,33 24 30,00 13 13,00 15 14,71 41 27,33 

4 - zadowalająca 20 13,33 27 33,75 18 18,00 7 6,86 28 18,67 

5 – bardzo zadowalająca 6 4,00 6 7,50 15 15,00 5 4,90 16 10,67 

Łącznie 150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

Najbardziej niezadowoleni z promocji zdrowia byli włoscy respondenci - 50,00% 

niezadowolonych i 23,52% bardzo niezadowolonych, kolejna grupa niezadowolonych 

Niesatysfakcjonującu  
 Bardzo mało zadowalający 

 Raczej zadowalający 
Satysfakcjonujący 
Bardzo satysfakcjonujący 
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respondentów pochodziła z Wielkiej Brytanii (54% niezadowolonych i bardzo mało 

zadowolonych), a następnie z Polski (43,33% niezadowolonych i bardzo mało 

zadowolonych). Najbardziej zadowoleni z promocji zdrowia i aktywności fizycznej byli 

respondenci ze Słowenii (63,5% raczej zadowolonych respondentów i zadowolonych) 

oraz Turcja (52,66% raczej zadowolonych i zadowolonych). Anglicy wskazywali na 

poziom najwyższej satysfakcji (18,00% zadowolonych i 15,00% bardzo zadowolonych). 

 

Tabela   4.3.2 Odpowiedzi dotyczące poziomu satysfakcji na podstawie pozycji.  

  

  

TR SLO UK IT PL 

O/M EM O/M EM O/M EM O/M EM O/M EM 

1 -  całkowicie zadowalająca 10,00 18,57 0,00 14,52 35,56 43,64 19,40 63,40 3,03 24,79 

2 – mało zadowalająca 40,00 24,29 5,56 20,97 13,33 14,55 32,30 19,70 15,15 25,64 

3 – raczej zadowalająca 20,00 40,71 33,33 29,03 11,11 14,55 22,60 11,30 24,24 28,21 

4 - zadowalająca 10,00 13,57 50,00 29,03 17,78 18,18 12,90 4,20 24,24 17,09 

5 – bardzo zadowalająca 20,00 2,86 11,11 6,45 22,22 9,09 12,90 1,40 33,34 4,27 

Łącznie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,10 100,00 100,00 100,00 

 

Analizując wyniki, możemy stwierdzić, że poziom zadowolenia był odwrotnie 

proporcjonalny do utrzymywanej pozycji. Porównując odpowiedzi menedżerów i 

pracowników, zauważyliśmy, że im wyższa pozycja, tym wyższy poziom zadowolenia z 

promocji zdrowego stylu życia. W Turcji 20% menedżerów oceniło poziom zadowolenia 

jako „bardzo zadowalający”, podczas gdy tylko 2,86% pracowników potwierdziło tę 

odpowiedź, w Słowenii 11,11% menedżerów wybrało „bardzo zadowalające, podczas 

gdy tylko 6,45% pracowników podzieliło to zdanie opinia, w Wielkiej Brytanii 22,22% 

menedżerów było bardzo zadowolonych ze wsparcia udzielonego przez firmy, podczas 

gdy 9,09% pracowników zgodziło się z tym, we Włoszech 12,90% menedżerów było 

bardzo zadowolonych, podczas gdy tylko 1,4 pracowników może wskazać tę samą 

odpowiedź, w Polsce 33,34% menedżerów deklarowało najwyższy poziom zadowolenia, 

podczas gdy 4,27% pracowników uważało to samo. Ta sama sytuacja dotyczyła 

najniższego poziomu zadowolenia. 
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Wykres  4.3.2  Odpowiedzi dotyczące poziomu satysfakcji na podstawie pozycji.  

 

 

Sytuacja ta wykazała dodatkową rozbieżność w postrzeganiu i ocenie działań 

podejmowanych w celu promowania zdrowia w ogóle. Właściciele i menedżerowie 

uważali, że wszystko zrobili tak jak należy, ale potrzeby i oczekiwania pracowników 

były różne lub postrzegane jako niewystarczające. 

Następne pytanie „Czy Twoja firma dostarcza pracownikom informacji na temat 

korzyści płynących z aktywności fizycznej?” Celem tego pytania była weryfikacja 

informacji dotyczących korzyści z aktywności fizycznej dystrybuowanych w ramach 

aktywnej polityki firmy. 
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Wykres  4.3.3  Odpowiedzi nt. informacji udzielanych przez firmę odnośnie korzyści 

płynących  z aktywności fizycznej 

 

 

 

Tabela  4.3. Odpowiedzi nt. informacji udzielanych przez firmę odnośnie korzyści 

płynących  z aktywności fizycznej 

  

  

TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

tak 52 34,67 46 57,50 42 42,00 21 20,59 59 39,33 

Nie 79 52,67 28 35,00 55 55,00 70 68,63 73 48,67 

Nie 

dotyczy/nie 

wiem 

19 12,67 6 7,50 3 3,00 11 10,78 18 12,00 

 Łącznie  150 100 80 100 100 100,00 102 100 150 100 

 

 

Informacje dotyczące korzyści z aktywności fizycznej były rozpowszechniane w 

następujący sposób: firmy słoweńskie (57,50%), angielski (42,00%), polskie (39,33%), 

tureckie (34,67%) i włoskie (20 , 59%). Jednak nadal istniały firmy, w których takie 
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informacje nie zostały dostarczone. Mowa tu o firmach włoskich (79,41%), tureckich 

(65,33%), polskich (60,67%), angielskich (58,00%). 

Tabela 4.3.4  Odpowiedzi nt. informacji udzielanych przez firmę odnośnie korzyści 

płynących  z aktywności fizycznej na podstawie pozycji  

  

  

TR SLO UK IT PL 

O/M EM O/M EM O/M EM O/M EM O/M EM 

tak 72,22 53,23 50,00 32,61 66,67 21,82 77,00 36,60 72,73 29,91 

nie 27,78 37,10 41,67 52,90 31,11 74,55 16,00 53,50 21,21 56,41 

Nie dotyczy  0,00 9,68 8,33 14,49 2,22 3,64 7,00 9,90 6,06 13,68 

 Lącznie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Rozkład odpowiedzi potwierdził wcześniejsze tendencje istniejących praktyk, 

stosowanych przez menedżerów. W każdym kraju menedżerowie wierzyli, że firma 

dostarczyła informacje na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej. Nawet jeśli 

było to prawdą, wpływ i informacje zwrotne z perspektywy pracowników pokazały, że 

część tych informacji nigdy nie była dostarczona. Największa rozbieżność między 

odpowiedziami pracodawców i pracowników na dostarczanie takich informacji była w 

Wielkiej Brytanii - odpowiedź „tak” wybrało 66,67% menedżerów, podczas gdy tylko 

21,82% pracowników zgodziło się na to, we Włoszech - odpowiedź ” tak ”wybrało 

77,00% menedżerów, podczas gdy tylko 36,60% pracowników to potwierdziło, a w 

Polsce - odpowiedź„ tak ”wybrało 72,73% menedżerów, podczas gdy tylko 29,91% 

pracowników to twierdziło. 
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Wykres  4.3.4  Odpowiedzi nt. informacji udzielanych przez firmę odnośnie korzyści 

płynących  z aktywności fizycznej na podstawie pozycji 

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat narzędzi wykorzystywanych 

przez pracodawców do promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, 

zadaliśmy następne pytanie, które brzmiało:  „Jakie narzędzia są używane, aby zachęcić 

pracowników do aktywności fizycznej?”. 

 

Tabela 4.3.5  Odpowiedź nt. narzędzi, które są wykorzystywane, by zachęcić 

pracowników do aktywności fizycznej  

 Tools TR SLO UK IT PL 

% % % % % 

Plakaty/ulotki 30,39 25,19 21,50 4,31 10,27 

Pliki video 9,94 2,96 6,77 5,17 1,37 

Organizacja 

aktywności 

sportowych i 

fizycznych  

10,5 28,89 14,87 12,07 22,26 

Wewnętrzny 

system 

informacji  

10,5 25,93 19,43 6,90 17,12 

0 20 40 60 80 100 
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nie 
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Wsparcie 

finansowe 

0 0 0,00 6,03 24,66 

Nie wiem/ nie 

dotyczy 

38,67 17,04 37,43 65,52 24,32 

Łącznie   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Wykres 4.3. Odpowiedź nt. narzędzi, które są wykorzystywane, by zachęcić 

pracowników do aktywności fizycznej  

 

Mimo to większość odpowiedzi wskazywała na brak działań podejmowanych w 

przedsiębiorstwach w celu zwiększenia liczby pracowników w zakresie aktywności 

fizycznej i promocji zdrowego stylu życia. 

 

 

 

 

 

 

 

Plakaty /ulotki 

Kampania Video 

Organizowanie wspólnych  
aktywnościi 
Wewnętrzny system informowania 

Wsparcie finansowe 

Nie mam zdania, nie dotyczy 
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Wykres 4.3.6  Odpowiedź nt. narzędzi, które są wykorzystywane, by zachęcić 

pracowników do aktywności fizycznej  

 

Jak można zauważyć, najpopularniejszymi narzędziami zachęcającymi pracowników do 

aktywności fizycznej były: w Turcji i Słowenii plakaty i ulotki oraz organizacja 

wspólnych zajęć sportowych oraz wewnętrzny system informacyjny, w Polsce wsparcie 

finansowe i organizacja wspólnego sportu działania, w Wielkiej Brytanii plakaty i ulotki 

oraz wewnętrzny system informacyjny, we Włoszech organizacja wspólnych zajęć 

sportowych. Moglibyśmy powiedzieć, że promocja zdrowego stylu życia i sportu była 

wspierana w Słowenii i Polsce, ponieważ był to jeden z  priorytetów pracodawców. Nie 

działo się tak jednak we Włoszech, Turcji i Wielkiej Brytanii. 

 

Kolejną informacją, jaką wygenerowaliśmy z ankiety, były opinie menedżerów i 

pracodawców na temat zainteresowania programami promocji zdrowia i aktywności 

fizycznej. 
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Tabela  4.3.6 Odpowiedzi nt. tego, co w największym stopniu wpływa na wdrażanie 

programów zwiększających aktywność.   

  TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

Podnosi nastrój pracowników 61 18,77 60 23,26 53 14,21 84 25,15 107 17,20 

Podnosi produktywność i 

skuteczność.  

66 20,31 40 15,50 59 15,82 34 10,18 130 20,90 

Angażuje się w relacje z 

rodzinami i poprawia relacje w 

środowisku pracy.  

17 5,23 11 4,26 35 9,38 14 4,19 27 4,34 

Minimalizuje nieobecność 

pracowników.  

26 8,00 37 14,34 55 14,75 22 6,59 96 15,43 

Ogranicza probelmy z nadwagą 

wśród pracowników.  

25 7,69 20 7,75 36 9,65 54 16,17 64 10,29 

Zwiększa motywację w pracy. 68 20,92 32 12,40 62 16,62 31 9,28 52 8,36 

Zwiększa poziom integracji 

wśród pracowników.  

34 10,46 40 15,50 39 10,46 31 9,28 71 11,41 

Wspiera równowagę pomiędzy 

pracą a życiem prywatnym 

wśród pracowników.  

28 8,62 18 6,98 34 9,12 64 19,16 75 12,06 

 Łącznie  325 100,00 258 100,00 373 100,00 334 100,00 622 100,00 

 

Odpowiedzi pokazały, że w Turcji uważano, że aktywność fizyczna przejawia się we 

wzroście motywacji w pracy, produktywności, a także nastroju pracowników. 

Respondenci ze Słowenii byli przekonani, że aktywność fizyczna podnosi nastrój, 

wydajność oraz integrację pracowników. W Wielkiej Brytanii uważano, że większe 

zaangażowanie w aktywność fizyczną dotyczy podnoszenia nastroju pracowników, 

zwiększania wydajności, minimalizowania nieobecności pracowników i zwiększania 

motywacji do pracy. Natomiast Włosi twierdzą, że przejawia się to poprawą nastroju, 

zmniejszeniem nadwagi i wspieraniem równowagi między pracą a życiem zawodowym. 

Polscy respondenci byli przekonani, że aktywność fizyczna wiąże się ze wzrostem 

nastroju i produktywności pracowników oraz wspierania minimalizacji nieobecności w 

pracy. 
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Wykres   4.3.7 Odpowiedzi nt. tego, co w największym stopniu wpływa na wdrażanie 

programów zwiększających aktywność.   

 

Tabela  4.3.7 Odpowiedzi nt. tego, co w największym stopniu wpływa na wdrażanie 

programów zwiększających aktywność na podstawie pozycji.  

 SLOVENIA TURKEY UK ITALY POLAND 

M/O EM M/O EM M/O EM M/O EM M/O EM 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Podnosi 

nastrój 

pracownikó

w 

12 20,69 48 24,00 5 13,89 56 19,38 23 14,84 30 13,39 

25 25,00 59 25,21 

22 14,77 85 17,97 

Podnosi 

produktywn

ość i 

skuteczność.  

11 18,97 29 14,50 10 27,78 56 19,38 29 18,71 30 13,39 

13 13,00 21 8,97 

35 23,49 95 20,08 

Angażuje się 

w relacje z 

rodzinami i 

poprawia 

relacje w 

środowisku 

pracy.  

1 1,72 10 5,00 2 5,56 15 5,19 15 9,68 30 13,39 

5 5,00 9 3,85 

5 3,36 22 4,65 

Minimalizuj

e 

nieobecność 

pracownikó

w.  

10 17,24 27 13,50 3 8,33 23 7,96 25 16,13 30 13,39 

5 5,00 17 7,26 

17 11,41 79 16,70 
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Minimalizuje nieobecność pracowników.  

Ogranicza problemy z nadwagą wśród 
pracowników. 
Zwiększa motywację w pracy. 

Zwiększa poziom integracji. 

Wspiera równowagę pomiędzy pracą a 

życiem prywatnym pracowników. 
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Ogranicza 

probelmy z 

nadwagą 

wśród 

pracownikó

w.  

7 12,07 13 6,50 3 8,33 22 7,61 14 9,03 22 9,82 

11 11,00 43 18,38 

10 6,71 54 11,42 

Zwiększa 

motywację 

w pracy. 

7 12,07 25 12,50 6 16,67 62 21,45 12 7,74 46 20,54 

14 14,00 17 7,26 

14 9,40 38 8,03 

Zwiększa 

poziom 

integracji 

wśród 

pracownikó

w.  

7 12,07 33 16,50 5 13,89 29 10,03 19 12,26 20 8,93 

11 11,00 20 8,55 

13 8,72 58 12,26 

Wspiera 

równowagę 

pomiędzy 

pracą a 

życiem 

prywatnym 

wśród 

pracownikó

w.  

3 5,17 15 7,50 2 5,56 26 9,00 18 11,61 16 7,14 

16 16,00 48 20,51 

33 22,15 42 8,88 

 Łącznie  58 100,00 200 100,00 36 100,00 289 100,00 155 100,00 224 100,00 100 100,00 234 100,00 149 100,00 473 100,00 

 

 

Nie było istotnych różnic między odpowiedziami menedżerów a pracowników. Jedynym 

interesującym faktem było to, że menedżerowie i właściciele w każdym kraju byli 

bardziej przekonani, że aktywność fizyczna jest bardziej związana ze wzrostem 

wydajności, a w Słowenii, Turcji i Wielkiej Brytanii wierzyli bardziej w związek między 

aktywnością fizyczną a poziomem nieobecności. Opinii tej nie podzielili włoscy i polscy 

menedżerowie. 

4.4 Konkretne działania poprawiające aktywność fizyczną i zdrowy 

styl życia.  

Trzecia część pytań polegała na dostarczeniu informacji o wewnętrznych rozwiązaniach 

podejmowanych przez firmy w celu promowania zdrowia i aktywności fizycznej. Pytanie 

o rodzaj zachęt / opcji podejmowanych przez firmę przyniosło informację o najbardziej 
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typowych działaniach wspierających zdrowy styl życia stosowanych przez 

pracodawców. 

Table   4.4.1 Odpowiedzi nt. zachęt podejmowanych przez firmę.  

  TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

Specjalne wydarzenia  (bilety na 

mecze koszykówki/ siatkówki / 

piłki nożnej)  

24 12,83 22 11,22 19 14,39 9 6,98 107 21,44 

Karty multisport  (darmowe 

członkostwo na siłowni/ zniżki na 

siłownię)  

17 9,09 36 18,37 25 18,94 8 6,20 130 26,05 

Regularne uczestnictwo w sesjach 

fitness / kursach tańca 

16 8,56 17 8,67 12 9,09 14 10,85 27 5,41 

Uczestnictwo w  

lokalnych/krajowych eventów, 

takich jak biegi czy spacery 

sponsorowane   

29 15,51 33 16,84 9 6,82 14 10,85 96 19,24 

Wyjazdy integracyjne dla 

pracowników 

24 12,83 47 23,98 48 36,36 16 12,40 64 12,83 

Zachęcanie pracowników do 

jeżdżenia na rowerze, chodzenia w 

ramach podróży do pracy 

21 11,23 33 16,84 19 14,39 8 6,20 52 10,42 

Nic  0 0,00  0 0,00  0 0,00 55 42,64 23 4,61 

Inne  56 29,95 8 4,08  0 0,00 5 3,88  0,00 

Łącznie  187 100,00 196 100,00 132 100,00 129 100,00 499 100,00 

 

Najbardziej preferowane działania podejmowane przez pracodawców w celu 

promowania aktywności fizycznej polegały na: udziale Turcji w wydarzeniach lokalnych 

/ krajowych (15,4%), w Słowenii (23,98%) i Wielkiej Brytanii (36,36%) oraz we 

Włoszech (12,40 %) największą popularnością cieszyły się wyjazdy integracyjne dla 

pracowników, a w  Polsce wsparcie finansowe dla karty siłowej lub sponsorowanego 

członkostwa w klubie gimnastycznym (26,05%). To co najbardziej zaskakujące to fakt, 

że we włoskich firmach pojawiło się 52,64% odpowiedzi „nic”.  
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Najbardziej popularne było wsparcie w kategorii wydarzeń widowiskowych - 

kupowanie biletów na popularne imprezy sportowe i wsparcie finansowe kart 

sportowych lub członkostwo w klubach sportowych. Najpopularniejsze rozwiązania 

wewnętrzne w firmach w zakresie promocji aktywności fizycznej zostały przedstawione 

w poniższej tabeli: 

Tabela 4.4.2  Odpowiedzi nt. wewnętrznych rozwiązań w firmie w zakresie promocji 

aktywności fizycznej.   

Rowiązania wewnętrzne  TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

Turnieje/mistrzostwa między 

korporacjami  z nagrodami 

24 12,18 34 21,25 9 6,38 9 8,82 16 4,68 

Dzień sportu dla 

pracowników (i ich rodzin) 

21 10,66 27 16,88 7 4,96 7 6,86 18 5,26 

Wytyczne/instrukcje wraz z 

przykładowymi ćwiczeniami 

fizycznymi 

18 9,14 25 15,63 19 13,48 3 2,94 16 4,68 

Pokój wyposażony w  

siłowanię i strefę relaksacyjną 

19 9,64 6 3,75 8 5,67 3 2,94 120 35,09 

Szkolenia i warsztaty dla 

pracowników, takie jak sesja 

jogi, kurs tańca itp. 

17 8,63 14 8,75 24 17,02 7 6,86 14 4,09 

Bezpieczny parking 

rowerowy 

28 14,21 36 22,50 69 48,94 15 14,71 59 17,25 

Personel eksperrtów 33 16,75 8 5,00 5 3,55 3 2,94   0,00 

Inne 37 18,78   0,00 0 0,00 2 1,96   0,00 

Nic   0 0,00 10 6,25 0 0,00 53 51,96 99 28,95 

Suma wybranych rozwiązań 197 100,00 160 100,00 141 100,00 102 100,00 342 100,00 

 

 

Bezpieczny parking cykliczny był popularnym wsparciem dla słoweńskich(22,50%), 

angielskich (48,94% i polskich firm (17,25%). Turnieje / mistrzostwa z udziałem firm 
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były popularne tylko w Słowenii (21,25%). Czasami w przypadku języka angielskiego 

popularne było organizowanie szkoleń lub warsztatów dla pracowników (17,0%) lub w 

przypadku Polski wyposażenie sali w siłownię (35,09%) .W większości przypadków z 

wyjątkiem słoweńskich respondentów, odpowiedzi wskazywały na rozwiązania 

wspierające „inne” lub „nic”. 

 

Wykres  4.4.2 Odpowiedzi nt. wewnętrznych rozwiązań w firmie w zakresie 

promocji aktywności fizycznej.   

 

 

Porównując odpowiedzi wszystkich partnerów, możemy zauważyć, że kategoria „nic” 

dominuje we wszystkich odpowiedziach, po „bezpiecznym parkingu rowerowym” i 

„wyposażonym pokoju z siłownią”. 

 

Kolejne interesujące pytanie dotyczyło liczby pracowników korzystających ze świadczeń 

sportowych (wewnętrznych lub zewnętrznych), które były obsługiwane przez Twoją 

firmę. 

Turnieje/ mistrzostwa między korporacjami 
z nagrodami. 

Dzień sportu dla pracowników i ich  
rodzin. 

Wytyczne/instrukcje wraz z przykładowymi 
ćwiczeniami fizycznymi.  

Pokój wyposażony w siłownię i strefę 
relaksu 

Szkolenia i warsztaty dla pracowników,  
Takie jak sesja jogi, kurs tańca, itd.  
 
Bezpieczny parking rowerowy 

Personel ekspertów 

Inne 

Nic 
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Tabela  4.4.3 Odpowiedzi nt. liczby pracowników, którzy korzystają z świadczeń 

sportowych 

  TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

Do  20% 21 14,00 15 18,75 16 16,00 21 20,59 33 22,00 

21% - 50% 13 8,67 28 35,00 17 17,00 3 2,94 32 21,33 

51% - 80% 14 9,33 9 11,25 12 12,00 2 1,96 15 10,00 

81% - 100% 18 12,00 5 6,25 4 4,00 6 5,88 12 8,00 

Nie dotyczy/nie wiem 84 56,00 23 28,75 51 51,00 70 68,63 58 38,67 

Łącznie  150 100,00 80 100,00 100 100,00 102 100,00 150 100,00 

 

Oszacowanie liczby pracowników korzystających ze świadczeń sportowych według 

opinii respondentów musiało być bardzo ogólne. Większość respondentów wskazała, że 

rzeczywista liczba pracowników korzystających z firmy w zakresie wspierania 

aktywności fizycznej wynosiła około 20% pracowników (Turcja - 14,18%, Słowenia 

18,75%, Wielka Brytania 16,00%, Włochy 20,59 % i Polska 22,00%) lub była blisko 50% 

personelu (Turcja 8,21%, Słowenia 35,00%, Wielka Brytania 17,00%, Włochy 2,94% i 

Polska 21,33%). 

Wykres  4.4.3 Odpowiedzi nt. liczby pracowników, którzy korzystają z świadczeń 

sportowych 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

TR SLO UK IT PL 

Nie  wiem, nie dotyczy 

81% - 100% 

51% - 80% 

21% - 50% 

do 20% 



   

65 

 

Większość respondentów nie była w stanie oszacować, ilu pracowników skorzystało ze 

świadczeń sportowych oferowanych przez firmy. Odpowiedź „nie wiem” lub „nie 

dotyczy” pojawiła się u znacznego odsetka respondentów, pochodzenia - tureckiego 

(58,96%), słoweńskiego (28,75%), angielskiego (51,00%), włoskiego (68,63%). %) i 

polskiego (38,67%). Oznaczało to, że korzystanie ze świadczeń sportowych nie miało 

postaci publicznych i zazwyczaj było „konsumowane” indywidualnie nie w grupach 

pracowników. Dało to pracownikom możliwość samodzielnego decydowania o formach 

oraz częstotliwościach aktywności fizycznej. 

 

Tabela  4.4.4 Odpowiedzi nt. liczby pracowników, którzy korzystają z świadczeń 

sportowych na podstawie pozyc ji.  

 SLOVENIA TURKEY UK ITALY POLAND 

M/O EM M/O EM M/O EM M/O EM M/O EM 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

up to 20% 6 33,33 9 14,52 3 25,00 18 13,04 12 26,67 4 7,27 8 40,00 13 38,24 4 12,12 19 16,24 

21% - 50% 7 38,89 21 33,87 1 8,33 12 8,70 12 26,67 5 9,09 2 10,00 1 2,94 4 12,12 28 23,93 

51% - 80% 3 16,67 6 9,68 1 8,33 13 9,42 8 17,78 4 7,27 0 0,00 2 5,88 5 15,15 10 8,55 

81% - 100% 2 11,11 3 4,84 4 33,33 14 10,14 2 4,44 2 3,64 5 25,00 1 2,94 9 27,27 3 2,56 

Doesn't apply/I 

don't know 

 0,00 23 37,10 3 25,00 81 58,70 11 24,44 40 72,73 

5 25,00 17 50,00 

11 33,33 57 48,72 

Total 18 100,00 62 100,00 12 100,00 138 100,00 45 100,00 55 100,00 20 100,00 34 100,00 33 100 117 100 

Najbardziej optymistycznej oceny dokonali tureccy menedżerowie - 33,33% z nich i 

polscy menedżerowie - 27,27% z nich uważało, że liczba pracowników korzystających 

ze świadczeń sportowych wynosi od 81% do 100%. Najbardziej pesymistyczne wyniki 

zaprezentowali słoweńscy menedżerowie -33,33% z nich wskazało liczbę pracowników 

korzystających ze świadczeń sportowych na poziomie do 20% lub między 21% a 50%. 

Jeżeli zaś chodzi o włoskich menadżerów - 40,00% z nich wskazało numer pracowników 

korzystających ze świadczeń sportowych poniżej 20%. Bardziej realistyczna ocena 

wydawała się być wykonywana przez pracowników, którzy mogli dzielić się na co dzień 

swoimi doświadczeniami i dostrzegać korzyści z korzystania ze świadczeń sportowych 

w każdy możliwy sposób. 
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W poniższej tabeli, możemy zauważyć jak często firmy organizowały zdarzenia 

wewnętrzne. Na jej podstawie zauważamy,  że większości firm wykazała niską 

aktywność. 

Tabela  4.4.5 Odpowiedzi nt. częstotliwości wydarzeń wewnętrznych  

  TR SLO UK IT  PL 

N % N % N % N % N % 

Raz w tygodniu 18 12,86 12 15,00 15 15,00 3 2,94 6 4,00 

Raz w miesiącu 18 12,86 6 7,50 14 14,00 3 2,94 14 9,33 

Kilka razy w roku 18 12,86 40 50,00 8 8,00 9 8,82 43 28,67 

Mniej niż raz w roku 38 27,14 6 7,50 1 1,00 15 14,71 24 16,00 

Nie dotyczy 22 15,71 4 5,00 1 1,00 18 17,65 11 7,33 

Nigdy  26 18,57 12 15,00 41 41,00 54 52,94 52 34,67 

Łącznie  140 100,00 80 100,00 100 80,00 102 100,00 150 100,00 

W Słowenii częstotliwość wewnętrznych imprez sportowych była zbliżona do „kilku 

razy w roku”. Natomiast w Polsce i w Turcji dominowała częstotliwość „mniej niż raz w 

roku”. W Wielkiej Brytanii, Włoszech i Polsce dominowały odpowiedzi „ nigdy ”lub„ nie 

dotyczy ”. 

Wykres  4.4.4 Odpowiedzi nt. częstotliwości wydarzeń wewnętrznych 
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Prawdziwe zapewnienie konkretnych rozwiązań dotyczących promocji zdrowego stylu 

życia było zdominowane przez odpowiedzi „brak” - 17% wszystkich odpowiedzi, 

„Wyposażony pokój z urządzeniami kuchennymi (do przygotowywania prostych 

potraw)” - 32% wszystkich odpowiedzi i „Częste przerwy , prawo pracownika do 

indywidualnego wyboru czasu spożywania posiłków ”- 20% wszystkich odpowiedzi. 

Stołówka była dostępna dla 14% wszystkich respondentów, dostawy świeżych owoców 

były dostępne dla 12% wszystkich respondentów. 

Wykres 4.4.5  Odpowiedzi dotyczące dostarczania konkretnych rozwiązań, 

promujących zdrowy styl życia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częste przerwy, prawo pracownika do  
indywidualnego wyboru czasu spożywania  

Pokój wyposażony w urządzenia kuchenne, 
które umożliwiają przygotowanie prostych 
potraw. 
Stołówka/ bufet bogaty w zdrowe produkty 
Lub zniżki na zdrowe produkty.  

Dostawa owoców lub warzyw,  
orzechów, zbóż podczas pracy. 

Dostępne aplikacje “Przypominajki", 
zachęcające do regularnego jedzenia i 
picia wody.  
Żadne  

posiłków. 
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Tabela  4.4.6 Odpowiedzi dotyczące dostarczania konkretnych rozwiązań, 

promujących zdrowy styl życia   

 TR SLO UK IT PL 

N % N % N % N % N % 

Częste przerwy, prawo pracownika 

do indywidualnego wyboru czasu 

spożywania posiłków 

9 5,88 25 20,16 29 19,21 34 28,33 68 26,15 

Pokój wyposażony w urządzenia 

kuchenne, które umożliwiają 

przygotowanie prostych potraw 

18 11,76 49 39,52 70 46,36 28 23,33 97 37,31 

Stołówka/ bufet bogaty w zdrowe 

produkty lub zniżki na zdrowe 

produkty  

20 13,07 16 12,90 36 23,84 8 6,67 31 11,92 

Dostawa owoców lub warzyw, 

orzechów, zbóż podczas pracy. 

30 19,61 18 14,52 4 2,65 10 8,33 33 12,69 

Dostępne aplikacje 

“Przypomnienia”, zachęcającego do 

regularnego jedzenia i picia wody  

14 9,15 3 2,42 12 7,95 10 8,33 0 0,00 

Żadne  62 40,52 13 10,48 0 0,00 30 25,00 31 11,92 

Łącznie  153 100,00 124 100,00 151 100,00 120 100,00 260 100,00 

 

Jak przedstawiono w danych powyżej, najniższe działania zostały podjęte w firmach 

tureckich - 40,52% respondentów wskazało odpowiedź „brak”. Najczęściej pracownicy 

tureccy otrzymują świeże owoce (19,61% odpowiedzi). Najczęściej spotykanym 

rozwiązaniem dla respondentów ze Słowenii, Polski i Włoch było wyposażenie pokoju w 

sprzęt kuchenny (39,52% odpowiedzi Słowenii, 37,31% odpowiedzi w Polsce i 23,33% 

odpowiedzi Włoch) oraz częstsze przerwy (20 , 16% odpowiedzi słoweńskich, 26,15% 

odpowiedzi polskich i 28,33% odpowiedzi włoskich). W Wielkiej Brytanii najczęściej 

oferowano pracownikom wyposażenie kuchni (46,36% odpowiedzi) i stołówkę (23,84% 

odpowiedzi). 
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Wnioski 

Badania dokumentacji przedstawione w raportach krajowych dały ogólny przegląd 

krajowych regulacji dotyczących aktywności fizycznej i promocji zdrowia. Różnice w 

polityce państw mogą wpłynąć na dane z badań uzyskanych w każdym kraju. Główny 

wniosek był taki, że promocja zdrowia i aktywności fizycznej była nadal pomijana w 

niektórych firmach. Wiele z dostępnych rozwiązań nie przysługiwało pracownikom.  

Menedżerowie i właściciele wybrali rozwiązania zdefiniowane jako minimalny poziom 

wsparcia bez zaangażowania dodatkowych kosztów. Mniej niż 40% firm miało formalną 

politykę dotyczącą promocji zdrowia i aktywności fizycznej w firmie. Dodatkowe 

stanowiska kierownika lub koordynatora poświęcone wyłącznie zdrowiu i aktywności 

fizycznej prawie nie istniały. Większość działań skupiała się na dostarczaniu informacji 

na temat korzyści płynących ze zdrowego stylu życia, a także prezentowaniu plakatów 

lub ulotek. W wielu przypadkach nawet prawo pracowników do przerw nie było 

przestrzegane.  Wyniki ankiety pokazały, że bardzo często perspektywa menedżerów 

i właścicieli różniła się od opinii pracowników, gdyż wierzyli oni, że robią więcej niż w 

rzeczywistości. Poziom zadowolenia pracowników ze wsparcia firm w promowaniu 

aktywności fizycznej był ogólnie bardzo niski. Należy również  zauważyć, że poziom 

uczestnictwa pracowników w oferowanych wydarzeniach wewnętrznych 

i zewnętrznych również nie był wysoki. Większość respondentów była przekonana, że 

największy wpływ na aktywność fizyczną miały nastroje pracowników, a także 

wydajność i skuteczność w pracy. Najbardziej typowe wsparcie wewnętrzne zostało 

wskazane przez respondentów jako wyposażony pokój z kuchnią, ewentualnie 

wyposażony pokój z siłownią i turnieje między firmami. Istnieją jednak krajowe różnice 

w wdrażanych rozwiązaniach i ich częstotliwości. Możemy również stwierdzić, że 

niektóre działania pracodawców były powszechne i doceniane przez pracowników, 

zwłaszcza wyjazdy integracyjne, oferowanie kart do siłowni lub zniżki w klubie 

sportowym, parking dla rowerów itp. 

 

Ogólna sytuacja nie jest zła, w prezentowanych odpowiedziach pojawiło się wiele 

różnorodnych działań. Nie możemy jednak wskazac, czy najbardziej aktywne firmy 

charakteryzowały wielkość, sektor, typ czy lokalizacja. 
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