


Dotychczas lekceważone były - bez wątpienia słuszne -  
postulaty dotyczące m.in.:

• indywidualizacji działania (dopasowania do indywidual-
nych potrzeb pracowników i przedsiębiorstw),

• likwidowania przyczyn problemów (prewencja prozdro-
wotna),

• dbałości nie tylko o stan zdrowia pracowników  i ich ro-
dzin, lecz także o samopoczucie i komfort pracy oraz życia 
pozazawodowego (jego brak jest jedną z przyczyn zarów-
no chorób jak również niskiej efektywności pracy),

• odpowiedniej organizacji pracy, 

• tworzenia ergonomicznych stanowisk pracy,

• łączenia zagadnień odżywiania, aktywności fizycznej, sa-
tysfakcji z pracy i życia pozazawodowego, utrzymania 
zdrowia i likwidacji obaw związanych z troską o najbliż-
szych z uzyskiwaną efektywnością i satysfakcją z pracy.

Konieczne działania

Muszą one zostać uwzględnione w ramach elastycznych modeli działania, które dadzą namacal-
ne korzyści tak pracownikom, pracodawcom i gospodarce, jak całemu społeczeństwu.
Jeśli skuteczne rozwiązania mają być stosowane, niezbędna jest zmiana nie tylko obecnych 
sposobów działania pracowników i pracodawców, ale również dostawców poszczególnych roz-
wiązań od usług ochrony zdrowia, przez usługi prozdrowotne, po żywność, napoje, stosowane 
urządzenia, wystrój wnętrz i inne działania mające bezpośredni i pośredni wpływ na zdrowie 
i samopoczucie pracowników i ich rodzin.

Wypracowanie konkretnych, dających się stosować w praktyce i efektywnych kosztowo roz-
wiązań wymaga wszechstronnych badań i analiz. Nie wystarczy opracowanie uniwersalnych 
rozwiązań. Muszą powstać metody dopasowane do specyficznych potrzeb poszczególnych 
grup pracowniczych.

Z tych przyczyn konieczny jest masowy udział pracowników i pracodawców w działaniach w ra-
mach KAPITAŁU ZDROWIA. Dzięki temu możliwe będzie szybkie sporządzenie mapy podsta-
wowych problemów, zbadanie dobrych praktyk, opracowanie konkretnych narzędzi i sposobu 
ich wdrażania, a przede wszystkim zaproponowanie tych rozwiązań możliwie największej gru-
pie osób, przedsiębiorstw i instytucji. 

jako konkurencyjne na rynku pracy. Dotyczy to głównie struktury benefitów. W przedsiębior-
stwach, które myślą kompleksowo o swoim kapitale ludzkim, dotyczy to praktycznie wszystkich 
obszarów działania od wprowadzania nowych, bezpieczniejszych technologii, przez poprawę 
metod organizacji pracy, wykorzystywanie bardziej ergonomicznych urządzeń, stosowanie uła-
twień dla pracowników, aż po finansowanie zajęć sportowych, promowanie aktywnego trybu 
życia, zdrowego odżywiania się i wydatkowanie środków na pakiety medyczne oferowane pra-
cownikom oraz członkom ich rodzin. Brakuje jednak rozwiązań prawnych, które będą: proak-
tywne, mierzalne i kompleksowe w zakresie wsparcia realizowanych działań prozdrowotnych.




