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This paper attempts to analyze current knowledge concerning the impact of 
health on economic growth. It has been indicated that the impact of sick 
leave on GDP is becoming increasingly important, and minimizing losses 
due to employee absenteeism is soon to become one of the key factors 
leading to economic dynamics. Improving the health of workers will reduce 
labor costs by reducing the number of sick leaves as well as will reduce the 
funds spent on social benefits for those unable to work. The significant 
role of pro-health prevention has also been emphasized.
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W pracy podjęto próbę analizy współczesnej wiedzy na temat wpływu 
zdrowia na wzrost gospodarczy. Wskazano, że wpływ absencji chorobowej 
na poziom PKB nabiera coraz większego znaczenia, a kluczowe znaczenie 
dla dynamiki gospodarczej w przyszłości będą mieć m.in. działania 
prowadzące do minimalizacji strat spowodowanych absencją pracowniczą. 
Poprawa stanu zdrowia pracowników wpłynie na obniżenie kosztów pracy 
wskutek zmniejszenia absencji chorobowej oraz na zmniejszenie środków 
finansowych wydatkowanych na świadczenia społeczne dla osób niezdolnych 
do pracy. Wskazano istotną rolę profilaktyki prozdrowotnej.

Słowa kluczowe: absencja chorobowa, Produkt Krajowy Brutto – PKB, 
profilaktyka prozdrowotna
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Wprowadzenie

	 Teoria	kapitału	 ludzkiego	zajmuje	się	uogólnia‑
niem	zjawisk	gospodarczych	i	społecznych	związanych	
z	kwestią	zatrudnienia	i	wykorzystania	zasobów	pracy	
ludzkiej,	przy	czym	nacisk	kładzie	się	w	niej	właśnie	
na	 inwestowanie	w	człowieka	[1].	Rozważania	nad	
kapitałem	ludzkim	doprowadziły	do	zmiany	perspek‑
tywy	 postrzegania	 kapitału	 i	 powstania	 całościowej	
koncepcji	kapitału,	na	który	składa	się	zarówno	kapitał	
rzeczowy	jak	i	ludzki.	Konkretyzując	pojęcie	kapitału	
ludzkiego	można	określić	go	jako	zasób	wiedzy,	umie‑
jętności,	zdrowia,	energii	witalnej	zawartej	w	społe‑
czeństwie,	 zdeterminowany	 cechami	 genetycznymi	
populacji,	 podlegający	 jednak	 powiększeniu	 drogą	
inwestycji	zwanych	inwestycjami	w	człowieka	[2].
	 W	rozwoju	teorii	kapitału	ludzkiego	można	za‑
uważyć,	iż	opiera	się	ona	na	twierdzeniu,	że	inwestycje	
w	kapitał	ludzki	podnoszą	produktywność	jednostki.	
Stąd	 wniosek,	 że	 jednostki	 znajdują	 uzasadnienie	
w	inwestowaniu	 w	 siebie,	 w	 celu	 zwiększenia	 przy‑
szłych	dochodów.	Zwiększona	produktywność	z	kolei	

przekłada	 się	 na	 większą	 produkcję	 w	 gospodarce,	
a	więc	jej	szybszy	wzrost.	Inwestycje	w	człowieka	to	
działania,	które	wpływają	na	przyszły	dochód	przez	
powiększanie	zasobów	w	ludziach.	
	 Istnieją	 różne	 kategorie	 działań,	 które	 nazwać	
można	inwestycjami	w	człowieka,	na	przykład:	usługi	
ochrony	zdrowia	i	wpływające	na	długość	życia,	wi‑
talność,	siłę	i	wigor	ludzi;	kształcenie	na	wszystkich	
szczeblach;	 poszukiwanie	 informacji	 o	 aspektach	
zdrowotnych;	badania	naukowe	nad	modelami	pro‑
zdrowotnych	 zachowań.	 Znaczenie	 zdrowia,	 jako	
czynnika	wpływającego	na	jakość	kapitału	ludzkiego,	
zauważona	została	już	przez	twórców	teorii	kapitału	
ludzkiego.	Jednak	uwaga	ich,	 jak	i	wielu	innych	ba‑
daczy,	przez	lata	skupiła	się	na	kształceniu	i	zdoby‑
waniu	doświadczenia	zawodowego,	 jako	czynnikach	
decydujących	o	jakości	kapitału	ludzkiego.	Podstawy	
teoretyczne	 dotyczące	 postrzegania	 zdrowia,	 jako	
integralnej	części	kapitału	ludzkiego,	stworzono	bu‑
dując	model	popytu	na	zdrowie	[3].	Zdrowie	nie	jest	
dobrem	jednorodnym	–	i	można	je	traktować	zarówno	
jak	dobro	konsumpcyjne,	jak	i	inwestycyjne.	Zdrowie,	
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jako	 dobro	 konsumpcyjne	 wpływa	 bezpośrednio	 na	
kształt	 funkcji	 użyteczności,	 czyli	 przydatności	 do	
pracy.	
	 Badanie	wpływu	zdrowia	na	wzrost	gospodarczy	
jest	zagadnieniem	podejmowanym	od	niedawna.	Za	
początki	 tego	 nurtu	 powszechnie	 uważa	 się	 prace	
Komisji	ds.	Makroekonomii	i	Zdrowia	działającej	pod	
auspicjami	Światowej	Organizacji	Zdrowia,	której	ra‑
port	z	2001	roku	„Macroeconomics and health: Investing 
in health for economic development”	[4]	dał	początek	
szerszemu	 zainteresowaniu	 zdrowiem,	 jako	 czynni‑
kiem	rozwoju	gospodarczego.	Raport	Komisji	dotyczył	
w	całości	potencjalnych	możliwości	rozwoju	na	drodze	
poprawy	stanu	zdrowia	w	krajach	rozwijających	się.	
Tezy	 zawarte	 w	 nim	 wzbudziły	 duże	 zainteresowa‑
nie	 i	 podjęto	 badania	 koncentrujące	 się	 na	 krajach	
rozwiniętych.	 Część	 wyników	 potwierdziła	 relację	
między	 zdrowiem	 a	 wzrostem	 gospodarczym,	 inne	
z	kolei	zwracały	uwagę	na	konieczność	odmiennego	
podejścia	 do	 badań	 w	 krajach	 rozwiniętych,	 w	 któ‑
rych	sytuacja	epidemiologiczna	jest	dalece	odmienna	
niż	 w	 uboższych.	 Kompleksowy	 przegląd	 wyników	
badań	nad	zdrowiem	i	jego	wpływem	na	gospodarkę,	
jak	i	wytyczne	kierunków	przyszłych	badań	znaleźć,	
można	 w	 dokumencie	 przygotowanym	 na	 zlecenie	
Komisji	Europejskiej	[5].
	 Wpływ	absencji	chorobowej	na	poziom	produk‑
tu	krajowego	brutto	(PKB)	nabiera	coraz	większego	
znaczenia.	Kluczowe	znaczenie	dla	dynamiki	gospo‑
darczej	w	przyszłości	będą	mieć	m.in.	działania	prowa‑
dzące	do	minimalizacji	strat	spowodowanych	absencją	
pracowniczą.	W	roku	2005	w	Polsce	liczba	dni	absencji	
chorobowej	pracowników	wynosiła	–	według	kalku‑
lacji	ZUS	–	113	014,1	tys.	[6].	Przy	średniej	liczbie	
pracowników	w	ciągu	roku	wynoszącej	14,1	miliona,	
daje	to	średnio	8	dni	nieobecności	w	pracy	z	powodu	
choroby	na	jednego	pracownika/rok.	Stanowi	to	3,4%	
wszystkich	 dni	 pracy	 w	 roku.	 W	 oszacowaniu	 strat	
w	PKB	zastosowano	także	inny	sposób	kalkulacji,	op‑
arty	na	badaniach	aktywności	ekonomicznej	ludności.	
Średnio	nieco	ponad	150	tysięcy	pracowników	nie	pra‑
cowało	w	badanym	tygodniu	z	powodu	choroby.	Czas	
pracy	nieprzepracowany	z	powodu	choroby,	opłacony	
przez	 pracodawców,	 stanowił	 zaś	 2,6%	 całkowitego	
czasu	pracy,	co	średnio	daje	1	godzinę	tygodniowo	na	
każdego	 pracującego.	 W	 celu	 oszacowania	 wpływu	
tego	utraconego	czasu	pracy	na	wielkość	PKB	należy	
wziąć	pod	uwagę	udział	pracy	w	całkowitym	produk‑
cie.	 Szacunki	 przedstawione	 powyżej	 są	 w	 pewnym	
stopniu	przybliżone.	Potencjalne	straty	spowodowane	
absencją	pracowniczą	mogą	być	skompensowane	więk‑
szą	intensywnością	pracy	innych	osób	lub	zwiększo‑
nym	wysiłkiem	po	powrocie	do	pracy.	Wskazane	fakty	
prowadzą	do	przeszacowania	rzeczywistych	rozmia‑
rów	strat	w	PKB.	Z	drugiej	 jednak	strony	powyższe	

kalkulacje	 nie	 zawierają	 informacji	 nt.	 czasu	 pracy	
utraconego	 na	 skutek	 wycofania	 się	 osób	 chorych	
z	rynku	pracy.	W	tym	przypadku	mamy	więc	do	czy‑
nienia	z	niedoszacowaniem	rzeczywistych	rozmiarów	
strat.	Dostępne	dane	na	ten	temat	dają	następujący	
obraz:	174	tysiące	pracowników	pracuje	w	niepełnym	
wymiarze	z	powodu	choroby	lub	niepełnosprawności,	
nie	są	jednak	dostępne	dane	o	średniej	ilości	godzin	
przepracowanych	przez	nich.	Dziesięciokrotnie	więcej	
osób	(1	765	tys.	osób)	jest	bierna	zawodowo	i	nie	po‑
szukuje	pracy	z	powodu	choroby	i	niepełnosprawności,	
co	daje	7,2%	wszystkich	osób	w	wieku	produkcyjnym.	
Wspomniane	wyżej	efekty	mają	przeciwny	kierunek	
w	 oddziaływaniu	 na	 wielkość	 PKB,	 trudno	 jednak	
szacować,	który	z	nich	przeważa.	
	 Zwrócić	należy	ponadto	uwagę,	iż	poprawa	stanu	
zdrowia	społeczeństwa	pozwala	na	uniknięcie	tylko	
części	 absencji	 pracowniczej.	 Nie	 jest	 oczywiście	
realne	całkowite	jej	wyeliminowanie,	co	sugeruje,	że	
potencjalna	korzyść	możliwa	do	osiągnięcia	dzięki	po‑
prawie	stanu	zdrowia	jest	mniejsza	od	skalkulowanej	
straty	(1,7‑2,2%).	Z	drugiej	jednak	strony,	część	strat	
(ludzie,	którzy	wycofali	się	z	rynku	pracy	oraz	pracują	
mniej	 z	 powodu	 chorób	 i	 niepełnosprawności)	 nie	
została	wzięta	pod	uwagę,	z	powodu	braku	danych.
	 Z	badań	populacyjnych	wiemy,	że	średnia	długość	
życia	Europejczyków	jeszcze	nigdy	nie	była	tak	wyso‑
ka;	co	ważne,	 tendencja	wzrostowa	nadal	się	utrzy‑
muje	[7].	Podobne	relacje	obserwuje	się	w	populacji	
polskiego	społeczeństwa.	Demografowie	przewidują,	
że	będziemy	żyli	dłużej.	Ograniczeniu	ulega	wskaźnik	
umieralności	osób	w	wieku	podeszłym,	ale	za	kilka‑
naście	 lat	 więcej	 będzie	 niepełnosprawnych	 i	 osób	
przewlekle	chorych.	
	 Stan	 zdrowia	 obywateli	 UE	 mógłby	 być	 jeszcze	
lepszy.	 Niestety	 w	 dalszym	 ciągu	 odnotowuje	 się	
wysoki	poziom	zachorowalności	na	choroby,	którym	
można	by	było	zapobiec.	
	 Powszechnie	 przyjmuje	 się,	 że	 na	 stan	 zdrowia	
człowieka	 wpływa	 wiele	 różnorodnych	 czynników,	
począwszy	od	genetycznej	predyspozycji	(20%),	przez	
jakość	oraz	dostępność	do	opieki	medycznej	(10%),	
różnorodne	 oddziaływanie	 środowiska	 i	czynników	
ekologicznych	 (20%),	 skończywszy	 na	 stylu	 życia	
(50%).	A	zatem	nie	służba	zdrowia	jest	tutaj	decydu‑
jąca.	Właśnie	szeroko	rozumiany	styl	życia	(w	którego	
skład	 wchodzą:	 higiena	 fizyczna	 i	 psychiczna,	 złe	
i	dobre	nawyki,	charakter	pracy	i	odpoczynku,	sposób	
odżywiania,	aktywność	fizyczna	i	umysłowa)	ma	naj‑
większy	wpływ	na	zdrowie	jednostki	i	kryje	ogromne	
rezerwy	do	wykorzystania	w	profilaktyce	wielu	scho‑
rzeń	 oraz	 chorób	 cywilizacyjnych.	 Czynniki	 mające	
wpływ	na	zdrowie	rzutują	także	na	warunki	gospodar‑
cze	 i	 społeczne.	Zdrowy	człowiek	 lepiej	pracuje,	 jest	
kreatywny,	bardziej	wydajny,	szybciej	zdobywa	nowe	



669Kleszczewska E, Kleszczewski T.   Znaczenie programów prozdrowotnych w koncepcji przedsiębiorstw przyszłości

umiejętności,	w	pełni	wykorzystuje	swoje	uzdolnienie	
i	 energię	 twórczą.	 Chory	 generuje	 koszty.	 Choroba	
jednostki	kosztuje,	a	poprzez	koszty	chorobowe	popu‑
lacji	można	mówić	o	kosztach	całej	gospodarki	Polski	
i	krajów	Unii	Europejskiej.	Dlatego	kwestie	te	stanowią	
przedmiot	unijnej	polityki	gospodarczej	i	społecznej.	
	 Główne	 czynniki	 mające	 wpływ	 na	 zdrowie,	
wymieniane	przez	UE,	to	m.in.	aktywność	fizyczna,	
sposób	 odżywiania	 się,	 spożywanie	 alkoholu,	 pale‑
nie	tytoniu	oraz	sposób,	w	jaki	ludzie	zachowują	się	
względem	siebie	i	innych.	Natomiast	głównymi	przy‑
czynami	przedwczesnej	śmierci	i	niepełnosprawności	
są	m.in.	wypadki	i	obrażenia,	zaburzenia	psychiczne,	
nowotwory,	 choroby	 układu	 krążenia	 oraz	 choroby	
układu	oddechowego.	
	 Poprawa	 zdrowia	 społeczeństwa	 ma	 służyć	
zaktywizowaniu	 i	 lepszemu	 wykorzystaniu	 jego	
podstawowych	możliwości,	co	prowadzi	do	wzrostu	
liczby	 osób	 aktywnych	 zawodowo	 na	 rynku	 pracy	
[8].	W	perspektywie	kilku	lub	kilkunastu	lat	będzie	
to	miało	duże	znaczenie	w	związku	z	szybkim	starze‑
niem	się	społeczeństwa.	Zwiększenie	populacji	osób	
aktywnych	 zawodowo	 nastąpi	 dzięki	 ograniczeniu	
wskaźnika	umieralności	osób	w	wieku	produkcyjnym,	
zmniejszeniu	liczby	osób	wyeliminowanych	z	rynku	
pracy	na	skutek	niepełnosprawności	oraz	wydłużeniu	
okresu	aktywności	zawodowej.	
	 Poprawa	 stanu	 zdrowia	 pracowników	 wpłynie	
na	 obniżenie	 kosztów	 pracy	 wskutek	 zmniejszenia	
absencji	chorobowej	oraz	na	zmniejszenie	środków	fi‑
nansowych	wydatkowanych	na	świadczenia	społeczne	
dla	osób	niezdolnych	do	pracy.	Osiągnięcie	tych	rezul‑
tatów	wpłynie	na	utrzymanie	wzrostu	gospodarczego	
na	wysokim	poziomie	oraz	prowadzi	do	wzmocnienia	
konkurencyjności	przedsiębiorstw	i	regionów.
	 Profilaktyka,	promocja	zdrowia	i	edukacja	zdro‑
wotna	dotyczą	nie	tylko	określonych	jednostek	choro‑
bowych,	ale	także	uwzględniają	potrzeby	wynikające	
ze	środowiska,	również	środowiska	pracy.	Oznacza	to	
nie	 tylko	 wiązanie	 profilaktyki,	 promocji	 i	edukacji	
zdrowotnej	 z	 podnoszeniem	 poziomu	 wiedzy	 oraz	
umiejętności	jednostki,	które	oddziaływają	na	czynni‑
ki	determinujące	zdrowie,	ale	także	tworzenie	i	wdra‑
żanie	kompleksowych	programów	ukierunkowanych	
na	miejsce	pracy.	
	 Realizacja	 programów	 prozdrowotnych	 ma	
znaczenie,	 nie	 tylko	 bieżące,	 ale	 wskazuje	 kierunki	
rozwoju	na	przyszłość.	Istotnym	jest	fakt,	że	na	lata	
2014‑2020	 Komisja	 UE	 prezentuje	 nowe,	 ambitne	
programy	w	dziedzinie	zdrowia,	w	których	jako	spo‑
łeczność	możemy	brać	udział.	Dnia	9	listopada	2011	
roku	w	Brukseli	–	Komisja	przyjęła	do	rozpatrzenia	
wniosek	w	sprawie	nowego	programu	–	„Zdrowie	na	
rzecz	wzrostu	gospodarczego”.	Jego	celem	jest	budowa‑
nie	Europy	zdrowych,	aktywnych	i	świadomych	swoich	

praw	 obywateli,	 którzy	 mogą	 współtworzyć	 wzrost	
gospodarczy.	Program	„Zdrowie	na	rzecz	wzrostu	go‑
spodarczego”	ma	stanowić	wsparcie	i	uzupełnienie	dla	
działań	prowadzonych	przez	państwa	członkowskie	
z	myślą	o	osiągnięciu	następujących	czterech	celów:	
1.	 rozwoju	 innowacyjnych	 i	 stabilnych	 systemów	
ochrony	 zdrowia,	 2.	 poprawy	 dostępu	 do	 wysokiej	
jakości,	bezpiecznej	opieki	zdrowotnej	dla	obywateli,	
3.	 promocji	 zdrowia	 i	 zapobiegania	 chorobom	 oraz	
4.	ochrony	obywateli	przed	transgranicznymi	zagro‑
żeniami	 zdrowotnymi.	 Program	 „Zdrowie	 na	 rzecz	
wzrostu	 gospodarczego”	 ma	 dysponować	 budżetem	
w	wysokości	446	mln	euro.

Program UE w dziedzinie zdrowia – nasza 
najbliższa przyszłość

	 Program	UE	„Zdrowie	na	rzecz	wzrostu	gospodar‑
czego”	planowany	jest	na	lata	2014‑2020	i	powinien	
stanowić	wytyczną	do	dalekosiężnych	działań.	Pro‑
gram	ten	będzie	się	opierał	na	dokonaniach	wcześniej‑
szych	programów	w	dziedzinie	zdrowia	i	służył	realiza‑
cji	działań	mających	na	celu	wykorzystanie	innowacji	
w	ochronie	zdrowia,	poprawę	jakości	i	bezpieczeństwa	
opieki	zdrowotnej,	promocję	zdrowia	i	zapobieganie	
chorobom	oraz	ochronę	obywateli	przed	transgranicz‑
nymi	zagrożeniami	zdrowotnymi.
	 Do	przykładów	działań,	które	będą	kontynuowa‑
ne	w	ramach	nowego	programu,	należą:

1.	 Współpraca	 w	 dziedzinie	 oceny	 technologii	
medycznych:	działająca	w	całej	UE	na	zasadzie	
dobrowolnego	 udziału	 sieci	 agencji	 oceny	 tech‑
nologii	 medycznych	 z	 państw	 członkowskich.	
Jej	celem	jest	wymiana	informacji	na	temat	efek‑
tywności	 technologii	 medycznych,	 takich	 jak	
leki,	 wyroby	 medyczne	 i	 środki	 profilaktyczne,	
aby	służyły	pomocą	przy	podejmowaniu	decyzji	
dotyczących	technologii	medycznych	na	poziomie	
krajowym;

2.	 Współpraca	na	poziomie	unijnym	dotycząca	cho‑
rób	rzadkich,	której	celem	jest	poprawa	poziomu	
zapobiegania,	rozpoznawania	i	leczenia	pacjentów	
cierpiących	na	choroby	rzadkie	w	całej	UE;	

3.	 Zapobieganie	 chorobom	 nowotworowym	 i	ich	
kontrola	 za	 pomocą	 unijnych	 wytycznych	
w	sprawie	badań	przesiewowych,	których	celem	
jest	wczesne	rozpoznanie	choroby,	ratujące	życie;	
a	 także	 wymiana	 wiedzy	 i	 najlepszych	 praktyk	
dotyczących	zapobiegania	chorobom	nowotworo‑
wym,	badań	naukowych	w	tej	dziedzinie	i	opieki	
nad	pacjentami.

	 W	 tym	 programie	 najważniejszy	 jest	 człowiek.	
Chodzi	 o	 poprawę	 warunków	 życia,	 tak,	 aby	 każdy	
mógł	w	pełni	wykorzystać	swój	potencjał	i	odgrywać	
ważną	rolę	w	społeczeństwie	i	gospodarce.	Zapewnie‑
nie	dłuższego	zdrowego	i	aktywnego	życia	jest	dobre	
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nie	tylko	dla	ludzi,	ale	także	dla	rynku	pracy	i	wzrostu	
gospodarczego.	
	 Podsumowanie	 dotychczasowych	 rozważań:	
wzrost	gospodarczy,	zależny	jest	od	wielu	czynników,	
w	 tym	 od	 wielkości	 kapitału	 fizycznego,	 wielkości	
podaży	siły	roboczej	oraz	jej	produktywności.	Jak	już	
podano,	produktywność	uwarunkowana	jest	–	postę‑
pem	 technologicznym,	 który	 postrzegany	 jest	 jako	
czynnik	 egzogeniczny.	 Na	 rolę	 kapitału	 ludzkiego,	
jako	 istotnej	 determinanty	 wzrostu	 gospodarczego,	
zwracało	uwagę	wielu	autorów.	Wiele	z	paradoksów	
oraz	 zagadek	 dynamiki	 i	 wzrostu	 gospodarki	 może	
być	wytłumaczona,	jeśli	weźmie	się	pod	uwagę	inwe‑
stowanie	w	człowieka	[9].	Podkreślmy	współczesne	
badania	nad	wzrostem	gospodarczym,	które	opierają	
się	na	rozluźnieniu	założenia	o	zewnętrznym	charak‑
terze	postępu	technologicznego	i	próbie	poszukiwania	
czynników	mających	wpływ	na	produktywność.	Tym	
samym	postęp	technologiczny	postrzegany	 jest	 jako	
proces	endogeniczny,	który	może	być	pobudzany	okre‑
ślonymi	działaniami	–	przede	wszystkim	inwestycjami	
w	kapitał	ludzki	[10].	

Promowanie zasad zdrowego stylu życia 
– jako element zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa

	 Zasady	 zdrowego	 stylu	 życia	 zakładają:	 prze‑
strzeganie	higieny	osobistej,	podtrzymywanie	wyso‑
kiego	poziomu	wszechstronnej	aktywności	ruchowej,	
prawidłowe	 odżywianie	 się,	 hartowanie	 organizmu,	
utrzymywanie	 sił	 obronnych	 organizmu	 w	 stałej	
gotowości,	 rozwijanie	 umiejętności	 walki	 ze	 stre‑
sem,	kształtowanie	i	umacnianie	postawy	aktywnej,	
zapewniającej	 radzenie	 sobie	 w	 różnych	 sytuacjach	
życiowych,	wyeliminowanie	nałogów,	życzliwość	dla	
innych.	Zasady	zdrowego	stylu	życia	zakładają	też	po‑
trzebę	edukacji	prozdrowotnej.	Określona	jest	ona	jako	
świadczenie	 stwarzania	 sposobności	 do	 uczenia	 się	
tak,	by	ułatwiało	się	dokonanie	wcześniej	określonej	
zmiany	zachowania	oraz	dążenie	do	poprawy	i	ochro‑
ny	zdrowia	poprzez	stymulowanie	procesem	uczenia	
w	kierunku	dobrowolnych	zmian	w	zachowaniu	jedno‑
stek.	Edukacja	zdrowotna	to	proces,	w	którym	ludzie	
uczą	się	jak	dbać	o	własne	zdrowie	i	o	zdrowie	społecz‑
ności,	w	której	żyją.	Cele	tak	zdefiniowanej	edukacji	
zdrowotnej	 to:	 –	 pomoc	 ludziom	 w	 podejmowaniu	
odpowiednich	decyzji	i	dokonywaniu	wyborów,	które	
mają	wesprzeć	zdrowie	człowieka	 i	jego	harmonijny	
rozwój;	–	pomaganie	w	kształtowaniu	zdrowego	stylu	
życia;	–	pomoc	w	identyfikacji	własnych	problemów	
zdrowotnych;	–	podejmowanie	działań	prowadzących	
do	rozwiązywania	problemów	zdrowotnych.
	 Świadomość	 wyzwań,	 jakie	 niesie	 czas	 współ‑
czesny,	 to	 nie	 tylko	 stawianie	 za	 zasadniczy	 cel	
rozwoju	 polityki	 proinnowacyjnej	 i	 zapewnienie	

drożności	i	sprawności	systemu	innowacji,	spójnego	
z	mechanizmem	rynkowy.	To	przede	wszystkim	sta‑
wianie	 na	 nowe	 przedsiębiorstwa,	 w	 których	 na	 cel	
generalny	składają	się:	uzyskanie	przewagi	naukowej	
i	gospodarczej	(w	regionie/kraju/świecie);	kreowanie	
nowoczesnych	technologii	o	wysokiej	efektywności;	
zwiększenie	produktywności	zużytych	zasobów;	po‑
zyskiwanie	nowych	źródeł	surowców	i	ich	efektywniej‑
sze	wykorzystanie;	opracowanie	nowych	materiałów	
o	wysokich	cechach	jakościowych	–	m.in.	takich,	jak	
wytrzymałość,	elastyczność	i	niezawodność	oraz,	co	
równie	 ważne,	 eliminacja	 zagrożeń	 ekologicznych	
w	dobrze	pojętym	interesie	zarówno	pracodawcy	jak	
i	pracowników.	
	 Zmieniający	się	świat	i	dynamiczny	rozwój	cywi‑
lizacji	–	zwłaszcza	w	XX	i	XXI	wieku	–	doprowadziły	
do	powstania	wielu	zdobyczy	nauki	i	techniki	czynią‑
cych	życie	ludzkie	lepszym	i	bardziej	komfortowym.	
Wprowadzenie	 do	 gospodarki	 nowych	 technologii	
umożliwiło	 kreowanie	 szerokiej	 gamy	 produktów	
i	usług	oraz	nowoczesnych	procesów	ich	wytwarzania.	
Globalizacja	stałą	się	faktem.	Wymaga	to	–	ze	strony	
przedsiębiorców,	 właścicieli	 lub	kadry	 zarządzającej	
firm	–	nowego,	aktywnego	i	twórczego	podejścia	do	
rozwiązań	 organizacyjnych.	 Zarówno	 pracodawcy,	
jak	i	pracownicy,	muszą	reagować	na	zachodzące	prze‑
miany,	a	więc	zmierzyć	się	ze	zmianami	zachodzącymi	
w	 społeczeństwie,	 nowymi	 metodami	 zarządzania,	
nowoczesnymi	technologiami,	itp.	Niewątpliwie	jed‑
nym	z	najistotniejszym	czynników	wpływających	na	
wdrażanie	zmian	i	osiąganie	nowych/ambitnych	celów	
w	przedsiębiorstwach	jest	postawa	aktywna/zaanga‑
żowanie	pracowników.	Od	niego	zależy	rodzaj,	jakość	
i	szybkość	wprowadzanych	innowacji.	Przyjmuje	się,	
że	troska	organizacji	o	pracownika,	przejawiana	w	na‑
stawianej	na	maksymalne	zaspokojenie	jego	potrzeb	
polityce	 personalnej,	 jest	 czynnikiem	 podnoszącym	
zaangażowanie	i	motywacje	do	pracy	[11],	pobudza‑
jącym	chęć	podwyższania	kwalifikacji	i	kompetencji	
[12],	zwiększających	lojalność	do	pracodawcy,	wpły‑
wającym	na	utożsamiania	się	z	firmą	[13],	w	której	
pracują.	Z	drugiej	strony	empirycznie	potwierdzono,	
że	nastawiona	na	maksymalną	realizacje	potrzeb	i	war‑
tości	pracownika	polityka	personalna	może	prowadzić	
do	 ustawicznego	 wzrostu	 oczekiwań	 pracowników,	
prezentowania	przez	nich	rutyny	w	działaniu,	wyni‑
kającej	ze	stagnacji	ich	sytuacji	zawodowej,	wygóro‑
wanego	niekiedy	poczucia	własnej	wartości	[14].
	 Sposobów	motywowania	pracowników	jest	wiele.	
Powinny	 być	 one	 dostosowane,	 z	 jednej	 strony	 do	
indywidualnych	 potrzeb	 i	 oczekiwań	 pracowników,	
z	drugiej	odpowiadać	na	potrzeby	szybko	zmieniają‑
cego	się	świata	[15];	nie	jest	to	łatwe.	
	 Bardzo	 ważnym	 wydaje	 się	 też	 fakt,	 że	 aż	 67%	
wszystkich	 ankietowanych	 twierdziło,	 że	 w	 przed‑
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siębiorstwach,	 w	 których	 pracują,	 nigdy	 nie	 było	
prowadzone	 żadne	 badanie	 dotyczące	 oczekiwań	
pracowników	[16].	
	 Badania	motywatorów/motywacji	do	pracy	mają	
służyć	 tworzeniu	 systemów	 motywacyjnych.	 Jako	
system	 motywacyjny	 rozumiemy	 układ	 logicznie	
spójnych	 i	 wzajemnie	 wspomagających	 się	 środków	
motywacyjnych	 jedynych/charakterystycznych	 dla	
potrzeb	 danej	 firmy.	 Obejmuje	 on	 zestaw	 różno‑
rodnych	 motywatorów:	 płacowych,	 pozapłacowych	
materialnych	i	niematerialnych.	Niezależnie	od	spe‑
cyfiki	przedsiębiorstwa,	należy	go	tworzyć,	kierując	się	
zasadą	kompleksowości	i	systematyczności,	w	oparciu	
o	dobre	rozpoznanie	hierarchii	wartości	i	oczekiwań	
pracowników	oraz	możliwości	konkretnej	organizacji.	
Powinien	uwzględniać	powiązanie	polityki	osobowej	
i	zatrudnienia,	organizację	i	politykę	płac	[17].	System	
motywacyjny	 nie	 ma	 (i	 nie	 może	 mieć)	 charakteru	
autonomicznego:	 pełni	 (powinien	 pełnić)	 funkcję	
służebną	wobec	misji	 i	celów	przedsiębiorstwa.	Jego	
elementy	 są	 zawsze	 indywidualnie	 i	 subiektywnie	
postrzegane	 przez	 pracowników,	 a	 ich	 skuteczność	
i	efektywność	wynika	z	aktualnej	sytuacji	życiowej	pra‑
cownika,	jego	doświadczeń	zawodowych,	osobowości,	
a	zwłaszcza	 struktury	potrzeb.	Dlatego	nowoczesne	
zarządzanie	wymaga	podejmowania	wysiłku	wnikania	
w	źródła	indywidualnych	motywacji	pracowników.	

Zdrowie a wzrost gospodarczy 

	 Zacznijmy	od	tego,	że	firma	promująca	zdrowie	to	
sukces	pracowników	i	pracodawcy.	Zdrowie	pracowni‑
ków	to	kapitał	każdej	firmy	–	opłaca	się	go	pomnażać.	
Dobre	zdrowie	jest	celem,	który	wszystkim	przynosi	
korzyści.	 Istnieje	 dwukierunkowa	 relacja	 między	
zdrowiem	a	wzrostem	gospodarczym.	Z	jednej	strony	
wyższy	poziom	rozwoju	gospodarczego	niesie	ze	sobą	
doskonalszą	opiekę	medyczną,	korzystniejsze	warunki	
środowiskowe	dla	życia.	Z	drugiej	strony	–	zdrowie	jest	
jednym	z	kluczowych	 czynników	wpływających,	na	
jakość	kapitału	ludzkiego,	uważanego	za	ważny	czyn‑
nik	decydujący	o	produktywności	jednostki	i	rozwoju	
gospodarczym	społeczeństw.	Mechanizmy	wiodące	od	
zdrowia	do	korzystniejszych	wyników	gospodarczych	
zidentyfikować	można	w	kilku	aspektach.	W	Polsce	na	
fundusz	zdrowia	od	każdego	pracującego	obywatela	
odprowadzana	jest	składka	9%	jego	zarobków.	Robi	to	
pracodawca.	Środki	te	gromadzone	są	w	ramach	Na‑
rodowego	Funduszu	Zdrowia	(NFZ)	i	przeznaczane	
są	głównie	na	leczenie,	zgodnie	z	zasadą	solidarności	
społecznej.	 Wszyscy	 obywatele	 płacą	 na	 NFZ,	 ale	
nie	 wszyscy	 korzystają	 z	 usług	 zdrowotnych	 finan‑
sowanych	przez	państwo	w	równym	stopniu:	zakres	
świadczeń	 zależy,	 bowiem	 od	 stanu	 zdrowia	 danej	
osoby	 i	 –	 co	 za	 tym	 idzie	 –	 częstotliwości	 jej	 wizyt	
w	ośrodkach	zdrowia.	Gdyby	finansowanie	ochrony	

zdrowia	powiązane	było	ze	sposobem	życia	człowieka,	
tym	bardziej	prozdrowotnym,	to	człowiek	gromadzący	
środki	finansowe	na	indywidualnym	koncie,	wykazu‑
jąc	zdrowy	styl	życia	od	dziecka,	potencjalnie	żyłby	
dłużej,	 mając	 większe	 możliwości	 skorzystania	 ze	
zgromadzonych	środków.	Równocześnie	osoba	paląca	
od	dziecka,	nadużywająca	używek,	źle	odżywiająca	się,	
prowadząca	niezdrowy	tryb	życia,	chorując	i	lecząc	się	
z	 powodu	 nowotworu	 płuc,	 stanowiłaby	 kosztowne	
obciążenie	 własnego	 budżetu	 zebranego	 na	 ochro‑
nę	 własnego	 zdrowia.	 Budowa	 takiej	 świadomości	
pracownika/obywatela	 nie	 powinna	 być	 odkładana	
na	przyszłość.	Kraje	Europy	zrozumiały,	że	finanso‑
wanie	opieki	zdrowotnej	powinno	być	powiązane	ze	
sposobem	 życia	 i	 promowaniem	 zdrowego	 modelu	
zachowań.	Czas	na	implementacje	modelu	do	Polski,	
także	do	zakładów	pracy.
	 Promocja	zdrowia	w	miejscu	pracy,	w	firmie,	nie	
jest	 jedynie	 ograniczaniem	 zagrożeń	 związanych	
z	wykonywaniem	pracy	zawodowej.	Zawiera	działania	
wykraczające	poza	obowiązki	pracodawcy	w	zakresie	
ochrony	zdrowia	pracowników	oraz	bezpieczeństwa	
i	higieny	pracy.	Promocja	zdrowia	podejmowana	jest	
po	to,	by	pracownicy	dobrze	czuli	się	w	swoim	miejscu	
pracy,	mniej	chorowali,	bardziej	angażowali	się	w	roz‑
wój	firmy,	lepiej	funkcjonowali	w	życiu	zawodowym	
i	codziennym.	
	 Kluczową	zasadą	promocji	zdrowia	w	firmie	jest	
traktowanie	 pracowników	 jako	 podmiotu	 oddziały‑
wań,	 aktywnych	 partnerów	 w	 trakcie	 planowania,	
przeprowadzania	i	oceny	prozdrowotnych	przekształ‑
ceń	 w	 środowisku	 i	 stylach	 życia.	 Podkreślmy,	 dla	
właściciela/pracodawcy	ważne	jest	to,	że	z	reguły	śred‑
nia	wielkość	produkcji	wytworzonej	przez	zdrowego	
pracownika	jest	większa	niż	w	przypadku	pracownika	
o	gorszym	zdrowiu.	Stąd	wywodzi	się	zainteresowanie	
programami	prozdrowotnymi	i	włączanie	zagadnień	
promocji	zdrowia	w	politykę	personalną	przedsiębior‑
stwa.	
	 Z	jednej	strony	wiemy,	że	wydajność	może	wzros‑
nąć	bezpośrednio	z	powodu	lepszej	kondycji	fizycznej	
i	psychicznej	 pracownika,	 z	 drugiej	 osoby	 zdrowe	
w	sposób	 efektywniejszy	 wykorzystują	 technologię,	
maszyny	 i	 inne	 środki	 produkcji.	 Inwestowanie	
w	zdrowie	–	po	prostu	się	opłaca.	Co	więcej,	zdrowy	
pracownik	w	bardziej	elastyczny	sposób	i	szybciej	do‑
stosowuje	się	do	zmian,	a	–	jak	już	pisano	–	najbardziej	
istotną	 cechą	 otoczenia,	 w	 którym	 działa	 i	działać	
będzie	 przedsiębiorstwo	 przyszłości,	 stanowi	 jego	
zmienność.	
	 Bezpośrednią	korzyścią	pracowników	jest	dbałość	
o	 lepsze	 zdrowie.	 Wszyscy	 korzystają	 –	 a	 to	 buduje	
zaufanie.	 Pracownikom	 tworzy	 się	 też	 warunki	 do	
zgłaszania	 propozycji	 usprawnień	 w	 tym	 zakresie,	
współdecydowania	w	wyborze	rozwiązań	oraz	ocenie	
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efektów	 dokonywanych	 zmian.	 Pracownicy	 trak‑
towani	 są	 więc	 jako	 partnerzy,	 a	 nie	 bierni	 adresaci	
prozdrowotnych	 przekształceń	 w	 środowisku	 pracy.	
Rozwija	 się	 postawy	 odpowiedzialności	 za	 własne	
zdrowie	 w	miejscu	 pracy,	 a	 nie	 jedynie	 wymaga	 się	
przestrzegania	przepisów.	
	 Podkreślmy:	 firma,	 promując	 zdrowie,	 tworzy	
i	modyfikuje	środowisko	pracy	tak,	by	nie	tylko	nie	
zagrażało	 zdrowiu,	 ale	 również	 oddziaływało	 pozy‑
tywnie	na	stan	zdrowia,	sprzyjało	mu.	Działania	z	tego	
zakresu	 dotyczą	 głównie:	 czynników	 szkodliwych	
i	uciążliwych	m.in.:	hałasu,	substancji	chemicznych	
i	biologicznych,	pracy	zmianowej,	pracy	w	wymuszo‑
nej	pozycji	ciała.	Modyfikacje	środowiska	pracy	prowa‑

dzone	są	nawet,	jeśli	nie	przekroczono	dopuszczalnych	
norm,	 zagrożeń	 wypadkowych,	 czy	 poziomu	 stresu	
zawodowego,	 tj.	 fizjologicznych	 i	 psychologicznych	
efektów	m.in.	pracy	zmianowej,	pośpiechu	 i	mono‑
tonii,	adaptacji	do	nowych	technologii,	przeciążenia	
lub	niedociążenia	pracą.	Przedsiębiorstwo	promując	
zdrowie	 –	 prowadzi	 ciągły	 proces	 budowy	 zaufania	
–	 i	 wysyła	 sygnały,	 że	 jest	 firmą,	 której	 zależy	 na	
pracownikach,	 ma	 dobry	 status	 ekonomiczny,	 jest	
zarządzana	w	nowoczesny	sposób,	ma	mniejsze	koszty	
ubezpieczeń,	może	być	partnerem	w	ramach	(ponad)	
lokalnych	inicjatyw	społecznych	i	–	co	najważniejsze	
–	liczy	się	na	globalnym	rynku.
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