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STRESZCZENIE
Wst!p. W zwi#zku z problemem starzenia si$ spo!ecze%stw i potrzeb# poszukiwania skutecznych metod przeciwdzia!ania niekorzystnym skutkom 
tego zjawiska artyku! charakteryzuje stan wybranych zachowa% i elementów &wiadomo&ci zdrowotnej pracowników zbli'aj#cych si$ do wieku emery-
talnego, traktuj#c je jako podstaw$ do planowania skutecznych programów prozdrowotnych dla tej populacji. Materia" i metody. Prezentowane wyniki 
pochodz# z badania, przeprowadzonego technik# wywiadu na reprezentatywnej próbie 1138 osób w wieku 25–35 lat i 45–55 lat, zatrudnionych 
w 250 &rednich i du'ych przedsi$biorstwach w Polsce. Wyniki. Pracownicy starsi nie ró'ni# si$ zasadniczo gdy idzie o stosunek do zdrowia, od pra-
cowników m!odszych. Podstawowym problemem, w obu tych grupach, jest nieu&wiadamianie sobie wp!ywu codziennych sposobów post$powania na 
zdrowie oraz niskie poczucie podmiotowo&ci, polegaj#ce na usprawiedliwianiu niedostatecznej dba!o&ci o zdrowie nadmiarem problemów i k!opotów, 
b#d( brakiem silnej woli. Cech# specyficzn# pracowników starszych wiekiem jest skoncentrowanie si$ w my&leniu i dzia!aniach zwi#zanych ze zdro-
wiem na korzystaniu z us!ug profesjonalistów medycznych. Wnioski. Nie ma wystarczaj#cych podstaw uzasadniaj#cych potrzeb$ realizacji specjalnych 
programów prozdrowotnych dla pracowników starszych. Skuteczn# metod# podtrzymywania zdolno&ci do pracy populacji pracuj#cych mog# by) 
zak!adowe programy promocji zdrowia. W ich ramach nale'y skoncentrowa) si$ na kreowaniu odpowiedzialno&ci za zdrowie i tworzeniu warunków 
do utrwalania si$ zachowa% korzystnych dla zdrowia. Med. Pr. 2004; 55 (2): 129—138
S!owa kluczowe: promocja zdrowia w miejscu pracy, zachowania i &wiadomo&) zdrowotna, starzenie si$ spo!ecze%stwa

ABSTRACT
Background: In view of the aging process in our population there is a need to identify effective methods to prevent disadvantageous effects of this 
trend. In this paper the state of particular health-related behaviors and elements of health awareness among retirement-approaching employees are 
presented as a basis for developing efficient health promotion programs for this age group. Materials and Methods: The data presented in this paper 
have been gathered during the study conducted on a random sample of 1138 employees of two 25–35 and 45–55 age groups. The study was carried 
out in the form of a questionnaire-based interview. Results: There is no significant difference between older and younger employees with regard to 
their attitude towards one’s own health. There are two major problems common to both age groups, the lack of awareness of very close relationship 
between everyday behavior and health, and a low locus of control manifested by finding excuse for health negligence in numerous problems faced 
each day or lack of strong will. The most specific feature in older workers is that they concentrate their health-related thinking and acting on the use 
of services provided by medical specialists. Conclusions: There are no sound grounds to justify the development of health promotion programs ad-
dressed only to older employees. The effective solution to this problem could be the introduction of workplace health promotion programs focused on 
enhancing the workers’ sense of responsibility for their health and on developing skills to shape conditions favorable to health conducive behaviors. 
Med Pr 2004; 55 (2): 129—138
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* Praca wykonana w ramach projektu celowego zamawianego PCZ 21-21 
pt. „Aktywno&) zawodowa pracowników w aspeckie problematyki starzej#-
cego si$ spo!ecze%stwa”. Zadanie nr 13 pt. „Opracowanie zasad i metod sty-
muluj#cych zachowania prozdrowotne osób starszych w pracy”. Kierownik 
zadania: dr E. Korzeniowska.

WST"P

Starzenie si$ staje si$ coraz powa'niejszym problemem 
wspó!czesnych spo!ecze%stw (1). Zjawisko to wymaga pod-
j$cia kompleksowych dzia!a%, które pozwol# unikn#) dra-
matycznych konsekwencji wyd!u'ania si$ &redniej d!ugo&ci 
'ycia przy równoczesnym mniejszym przyro&cie naturalnym. 
Zdaniem Komisji Europejskiej jednym ze sposobów pora-
dzenia sobie z tym wyzwaniem jest przed!u'enie aktywno&ci 
zawodowej ludzi starszych (2). Oznacza to, 'e nale'y zapew-
ni) im wsparcie w budowaniu ogólnej sprawno&ci i dobrego 

zdrowia (3). Istotn# strategi# tego rodzaju mog# by) pro-
gramy promocji zdrowia, których zadaniem jest tworzenie 
warunków umo'liwiaj#cych ludziom coraz lepsz# kontrol$ 
nad czynnikami kszta!tuj#cymi ich zdrowie, a tym samym 
popraw$ jego stanu (4). Jak pokazuj# do&wiadczenia wielu 
krajów najlepszym miejscem do realizacji takich programów 
dla populacji doros!ych s# zak!ady pracy (5,6). Prawid!owa 
realizacja zak!adowych przedsi$wzi$) prozdrowotnych 
zwi$ksza prawdopodobie%stwo zachowania sprawno&ci, 
aktywno&ci w wype!nianiu wa'nych ról spo!ecznych (w tym 
pracownika) osobom dojrza!ym i starszym oraz przynosi 
korzy&ci (mi$dzy innymi ekonomiczne) realizuj#cym je 
przedsi$biorstwom.
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Problem starzenia si$ spo!ecze%stwa dotyczy te' Polski. 
Wyd!u'a si$ u nas przeci$tna d!ugo&) 'ycia, zmniejsza 
liczba urodze%, a zatem niekorzystnie zmienia si$ relacja 
liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do tych w produk-
cyjnym (7).

St#d wa'ne pytanie czy i na ile zbiorowo&) pracowników 
powy'ej 45. roku 'ycia w naszym kraju wymaga specjalnie 
zaplanowanych i wdra'anych programów prozdrowotnych. 
Odpowied( na tego rodzaju pytanie wymaga ustalenia czy 
i na ile starsi pracownicy ró'ni# si$ od tych m!odszych wie-
kiem zachowaniami i &wiadomo&ci# zdrowotn#.

W Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pra-
cy Instytutu Medycyny Pracy w "odzi w latach 2001–2004 
w ramach projektu celowego zamawianego pn. „Aktyw-
no&) zawodowa pracowników w aspekcie problematyki 
starzej#cego si$ spo!ecze%stwa” zrealizowano zadanie PCZ 
21–21/13*. Celem niniejszego artyku!u jest prezentacja 
niektórych wyników przeprowadzonych prac, dotycz#cych 
wybranych sposobów my&lenia i post$powania w sferze 
zdrowia pracowników z dwóch grup wiekowych: 25–35 lat 
i 45–55 lat oraz okre&lenie, czy i na ile starsi zatrudnieni 
stanowi# specyficzn# zbiorowo&) gdy idzie o ich stosunek 
do zdrowia. Lista uwzgl$dnionych w analizie elementów 
obejmuje: a) rozumienie i samoocen$ stanu zdrowia, b) po-
strzeganie instrumentalnej warto&ci zdrowia, c) poczucie 
podmiotowo&ci w sferze zdrowia, d) postrzeganie pro lub 
antyzdrowotnego wp!ywu poszczególnych zachowa% na w!a-
sne zdrowie, e) motywy zachowania bierno&ci b#d( podej-
mowania zachowa% korzystnych i szkodliwych dla zdrowia, 
f) przekonania dotycz#ce relacji pomi$dzy zdrowiem a prac# 
zawodow# oraz g) stan realizacji wybranych zachowa% zdro-
wotnych. Ponadto przedstawione zostan# zalecenia dla orga-
nizatorów programów prozdrowotnych w zak!adach pracy, 
b$d#ce konsekwencj# poczynionych ustale%.

MATERIA$ I METODY

Zaprezentowane poni'ej wyniki s# efektem badania przepro-
wadzonego w 2002 r. metod# wywiadu kwestionariuszowe-
go na reprezentatywnej próbie 1138 pracowników z dwóch 
ww. grup wieku, zatrudnionych w 250 firmach maj#cych co 
najmniej 100-osobow# kadr$ i nieb$d#cych w stanie likwi-
dacji. Faz$ terenow# zrealizowa! Zak!ad Bada% Naukowych 
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W sk!ad przebadanej grupy wesz!o 49,8% respondentów 
m!odszych wiekiem (grupa kontrolna) i 50,2% starszych 
(grupa badana). 48,0% stanowili respondenci p!ci 'e%skiej, 
a 52,0% m$skiej. Je&li idzie o wykszta!cenie, to przewa'ali 
absolwenci szkó! &rednich i wy'szych (odpowiednio 38,0% 
i 36,5%). Wykszta!ceniem zawodowym legitymowa!o si$ 
21,0% badanych, a podstawowym 4,5%. Respondenci w 60% 
pochodzili z miejscowo&ci powy'ej 100 tys. mieszka%ców. 
Reprezentanci wsi stanowili jedynie 7,0%.

Co si$ tyczy sytuacji materialnej to 55,0% badanych uzna-
!o, 'e radz# sobie z bie'#cymi wydatkami, ale niewiele mog# 
od!o'y), a 31,5% przyzna!o, 'e ma trudno&ci z zaspokajaniem 
bie'#cych potrzeb i nic nie mo'e od!o'y). Najbiedniejszych 
(którym nie wystarcza nawet na bie'#ce wydatki) by!o 5,5%, 
najbogatszych (sporo odk!adaj#cych na przysz!o&)) 8,0%.

WYNIKI BADANIA

Rozumienie i samoocena stanu zdrowia
Osi# analizy potocznych definicji zdrowia by!o ustalenie na 
ile bli'sze s# one tzw. negatywnej, a na ile pozytywnej kon-
cepcji tego zjawiska. Pierwsza wywodzi si$ z pojmowania 
zdrowia jako braku choroby i bliska jest temu co C. Herzlich 
okre&li!a jako „zdrowie w pró'ni” (8). Druga koncentruje 
si$ na uwzgl$dnianiu w rozumieniu zdrowia ró'nego typu 
„rezerw”, a zatem traktowaniu go jako czego& pozytywnego 
i daj#cego si$ rozwija). Do takiego definiowania zdrowia 
odwo!uje si$ koncepcja promocji zdrowia. Dobór takiego 
w!a&nie schematu analizy wi#za! si$ z wcze&niejszymi usta-
leniami zespo!u (9), wg których drugi z zarysowanych tu 
sposobów widzenia zdrowia mo'e bardziej mobilizowa) do 
dba!o&ci o nie. Sprawdzono zatem, który z nich jest charak-
terystyczny dla m!odszych i starszych pracowników. Okre&la-
nie sposobu w jaki respondenci rozumiej# zdrowie polega!o 
na wyborze jednego z pary przeciwstawnych twierdze%, 
dotycz#cych czterech jego wymiarów*.

Okaza!o si$, 'e wi$kszo&) odpowiadaj#cych (wskazania 
rz$du 66–70%) optowa!o za kategoriami „promocyjnymi” 
w poszczególnych, definiowanych obszarach. Konsekwentnie 
„promocyjne” uj$cie zdrowia (tego typu wybory we wszyst-
kich czterech parach) reprezentowa!o 36% badanych. W ich 
subiektywnych przekonaniach by!o ono dobrym samopoczu-
ciem, mia!o charakter procesu i mog!o by) wzmacniane, przy 
czym traktowano je jako efekt stara% w!asnych cz!owieka.

M!odsi i starsi pracownicy pojmowali zdrowie podobnie. 
Jedyna ró'nica dotyczy!a kwestii, czy w naturalny sposób si$ 
zu'ywa, czy te' mo'e by) utrzymywane, a nawet wzmacnia-
ne. Osoby starsze nieco cz$&ciej – 25% do 38% wskaza% 
(c2P = 11,66, df = 3, p < 0,05), uwa'a!y, 'e zdrowia ubywa 
wraz z up!ywem lat.

Obie grupy wiekowe okaza!y si$ zbli'one równie' je&li 
idzie o kryteria uwzgl$dniane przy ocenie stanu swojego 
zdrowia. Szereguj#c je pod wzgl$dem wa'no&ci na li&cie obej-
muj#cej: a) ogólny nastrój, samopoczucie, b) wyst$powanie 
lub brak dolegliwo&ci, c) energi$, si!$, sprawno&) fizyczn#, d) 
wyniki bada%, opini$ lekarza, e) podatno&) lub odporno&) na 
choroby, f) mo'liwo&) wykonywania obowi#zków, g) wygl#d, 
osoby starsze wskazywa!y cz$&ciej na pierwszych dwóch 
pozycjach jako w!asn# kategori$ oceny: ogólny nastrój, sa-
mopoczucie. Z kolei m!odsze – podatno&) lub odporno&) na 

* W sk!ad zespo!u wykonuj#cego zadanie wchodzili: El!bieta Korzeniow-
ska, Krzysztof Puchalski, Jacek Py!alski, Patrycja Wojtaszczyk.

* Analizowane wymiary zdrowia to: 1) brak choroby – zasoby energii, 
odporno&ci, sprawno&ci, dobre samopoczucie, 2) zjawisko dotycz#ce tera(-
niejszo&ci – proces zachodz#cy w ci#gu ca!ego 'ycia, 3) co& co si$ zu'ywa, 
wyczerpuje – co mo'e by) utrzymywane, doskonalone wzmacniane, 4) dar 
od losu – efekt w!asnych stara% cz!owieka.
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chorob$ (c2P = 12,53, df = 3, p < 0,05). Obie zale'no&ci by!y 
jednak s!abe, aczkolwiek istotne statystycznie.

Je&li idzie o samoocen$ stanu zdrowia to – co natural-
ne – zdecydowanie bardziej zadowoleni byli respondenci 
z m!odszej grupy. Za niezadowalaj#cy uzna!o swój stan tylko 
8% dwudziesto- i trzydziestolatków i dwa razy wi$cej (16,5%) 
czterdziesto- i pi$)dziesi$cioletnich (c2P = 82,21, df = 9, 
p < 0,00001, N = 1125). Generalnie w ca!ej badanej popu-
lacji przewa'a!y pozytywne opinie w tym wzgl$dzie (62,5% 
stwierdzi!o, 'e s# zadowoleni, a 25,0%, 'e nawet bardzo). 
Zmiennymi, które bardzo wyra(nie wp!ywa!y na samoocen$ 
swego zdrowia by!a równie' sytuacja materialna i wykszta!ce-
nie. Osoby, zadowolone w kwestiach finansowych a' w 90% 
by!y usatysfakcjonowane równie' stanem swojego zdrowia, 
a maj#ce k!opoty z pieni$dzmi tylko w 76% (c2P = 32,85, 
df = 9, p < 0,001, N = 1127). Podobna tendencja wyst#pi!a 
przy wykszta!ceniu. Ci o najwy'szym poziomie w 90% wypo-
wiadali si$ dobrze o swoim zdrowiu, podczas gdy ci z najni'-
szym w 78% (c2P = 27,69, df = 9, p < 0,001, N = 1130).

Zdiagnozowano równie' jak pracownicy postrzegaj# 
zmiany swojego zdrowia w przysz!o&ci (w najbli'szych 
kilku latach). Uwzgl$dniono trzy kategorie: polepszy si$, 
pogorszy i b$dzie takie samo. Najwi$ksza cz$&) badanych 
(71,4% ) zak!ada!a, 'e nic si$ nie zmieni, 26,1% obawia!o 
si$, 'e b$dzie gorzej. Tylko 2,5% przewidywa!o mo'liwo&) 
poprawy. Osoby starsze cz$&ciej, bo w 35%, wybiera!y 
wariant pesymistyczny. U m!odszych pogl#dy tego rodzaju 
reprezentowa!o tylko 18% (c2P = 9,51, df = 2, p < 0,0001, 
N = 1114). W&ród przyczyn pogorszenia si$ stanu zdrowia 
wymieniano (pytanie mia!o charakter otwarty: a) starzenie 
si$, b) stres, c) choroby, d) sytuacj$ ekonomiczn#, e) prac$, 
f) z!e funkcjonowanie s!u'by zdrowia, g) z!y stan &rodowis-
ka i h) antyzdrowotne zachowania. Osoby starsze najcz$-
&ciej upatrywa!y powodów pogorszenia si$ ich stanu zdro-
wia w: starzeniu si$ (50,5% wskaza%), chorobach (21,0%) 
oraz stresie (19,0%). M!odsze w: stresie (26,5%), starzeniu 
si$ (25,5%), pracy (14,0%), antyzdrowotnych zachowaniach 
(przy czym najcz$&ciej mieli wtedy na my&li z!e od'ywianie 
– 12,0%) oraz chorobach (11,5%). Zatem pracownicy z gru-
py badanej dwukrotnie cz$&ciej ni' z kontrolnej spodziewali 
si$, 'e ich zdrowiu zaszkodzi starzenie si$ lub choroby. 
Nieco rzadziej za to obawiali si$ negatywnego wp!ywu 
stresu, a zupe!nie wyra(nie, w stosunku do m!odszych, 
lekcewa'yli z!e sposoby post$powania (wybra!o je jako 
powód tylko 1,5% starszych). Zale'no&ci mi$dzy wiekiem 
a postrzeganymi powodami pogorszenia stanu zdrowia by!y 
statystycznie istotne na poziomie p < 0,0001 (c2P = 82,21, 
df = 9, N = 282).

POSTRZEGANIE INSTRUMENTALNEJ WARTO!CI 
ZDROWIA

Zdrowie w naszym spo!ecze%stwie jest powszechnie ce-
nione, ale w sposób deklaratywny, co oznacza, 'e 70–90% 
osób uznaje je za bardzo wa'n# lub wa'n# rzecz w 'yciu, ale 

niekoniecznie przek!ada si$ to na dzia!ania maj#ce na celu 
osi#ganie tej warto&ci (10,11).

W badaniu stosunku do zdrowia zró'nicowanych wie-
kiem zbiorowo&ci pracowników du'ych i &rednich zak!adów 
pracy skoncentrowano si$ zatem na ustaleniu czy i na ile 
zdrowie traktowane jest jako warto&) instrumentalna, czyli 
warunek realizacji innych, wa'nych celów 'yciowych. Towa-
rzyszy!o temu za!o'enie, 'e takie ujmowanie zdrowia jako 
warto&ci jest lepszym predyktorem dzia!a% na jego rzecz. 
Okaza!o si$, 'e zdecydowana wi$kszo&), bo 74,3% ca!ej 
badanej populacji (N = 1132) by!a zdania, 'e w ich sytuacji 
realizacja d#'e% i pragnie% zale'y przede wszystkim od za-
chowania zdrowia. Tylko 8% s#dzi!o, 'e jest to zale'ne bar-
dziej od innych rzeczy. 17,7% zaj$!o stanowisko po&rednie 
twierdz#c, 'e osi#ganie celów 'yciowych, to zarówno sprawa 
zachowania zdrowia jak i innych rzeczy i okoliczno&ci.

Wiek ró'nicowa! opinie badanych w tym wzgl$dzie 
(c2P = 10,71, df = 2, p < 0,005). W&ród starszych zatrud-
nionych co pi#ty (21,1%) s#dzi!, 'e zdrowie to podstawowy 
warunek realizacji zamierze%, a w&ród m!odszych co siód-
my (13,8%). M!odzi nieco cz$&ciej ni' starsi uzale'niali te' 
swoje sukcesy od ró'nych uwarunkowa% (odpowiednio 
78,2% i 70,7%), a nie tylko dobrego zdrowia. Zatem wraz ze 
wzrostem d!ugo&ci 'ycia silniej postrzegano instrumentaln# 
warto&) zdrowia i traktowano je jako podstawowy warunek 
osi#gania celów 'yciowych.

Poczucie podmiotowo#ci w sferze zdrowia
W prezentowanym badaniu poczucie podmiotowo&ci zope-
racjonalizowano jako konstrukt sk!adaj#cy si$ z czterech 
elementów:

1) ogólnego przekonania na temat roli jednostki w kszta!-
towaniu zdrowia (dane zgromadzono w oparciu o pytanie: 
Od czego najbardziej zale'y zdrowie? Czy od samego cz!o-
wieka, jego post$powania, czy od innych spraw, np. opieki 
medycznej, &rodowiska, dziedziczenia?);

2) istnienia refleksji na temat wp!ywu w!asnych zacho-
wa% na zdrowie (Pytanie: Jak cz$sto zastanawia si$ P., czy 
codzienne zachowania wp!ywaj# na P. zdrowie?);

3) poczucia konsekwencji w realizacji dzia!a% na rzecz 
zdrowia (Pytanie: Czy je'eli uznaje P., 'e warto co& robi) 
dla swojego zdrowia, sprawno&ci lub dobrego wygl#du, np. 
zmieni) diet$, )wiczy) to jest P. wytrwa!y w takim sposobie 
post$powania?);

4) poczucia posiadania rzeczywistego wp!ywu na w!asne 
zdrowie (Pytanie: Prosz$ pomy&le) o sobie i oceni), czy w sy-
tuacji 'yciowej, w której si$ P. znajduje zdrowie jest rzeczy-
wi&cie w P. r$kach?).

W ca!ej zbadanej populacji (N = 1133) podmiotowy stosu-
nek do zdrowia w sensie gatunkowym mia!o 79% badanych, 
przy czym 52% uznawa!o jednak równoczesny wp!yw innych 
spraw. Gdy trzeba by!o odnie&) si$ do siebie, a' 67% bada-
nych spo&ród 1134 przyzna!o, 'e w ogóle lub tylko rzadko 
zastanawia si$, jak w!asny sposób 'ycia oddzia!uje na zdro-
wie, 47% by!o zdania, 'e nie s# wytrwali we wprowadzaniu 
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prozdrowotnych zmian (N = 1123), a co czwarty uwa'a!, 'e 
jego sytuacja 'yciowa ogranicza lub nawet uniemo'liwia dba-
nie o zdrowie (N = 1133). Tak wi$c generalnie, trzy czwarte 
badanych s#dzi!o, 'e to cz!owiek wp!ywa na zdrowie, ale ju' 
tylko jedna trzecia zastanawia!a si$ jak to jest we w!asnym 
przypadku, a co czwarty zwalnia! si$ z odpowiedzialno&ci 
ze wzgl$du na sytuacj$ w jakiej przysz!o mu 'y). Po!owa 
usprawiedliwia!a si$ te' brakiem konsekwencji w realizacji 
prozdrowotnych zachowa%.

Wiek nie ró'nicowa! 'adnego z analizowanych wymiarów 
podmiotowo&ci. Mo'na wi$c uzna), 'e m!odsi i starsi zatrud-
nieni byli podobni pod tym wzgl$dem. Ró'nili si$ natomiast ze 
wzgl$du na wykszta!cenie i sytuacj$ materialn#. Im wy'sze wy-
kszta!cenie tym cz$&ciej podejmowana by!a refleksja na temat 
wp!ywu zachowa% na zdrowie (c2P = 32,28, df = 9, p < 0,001) 
oraz powszechniejsze by!o poczucie, 'e zdrowie zale'y od 
w!asnych dzia!a%. S#dzi!o tak 80% respondentów z wy'szym 
wykszta!ceniem i 57% z podstawowym (c2P = 50,15, df = 9, 
p < 0,0001). Absolwenci szkó! zawodowych, &rednich i wy'-
szych byli te', we w!asnej opinii, bardziej wytrwali we wprowa-
dzaniu prozdrowotnych zmian w post$powaniu ni' absolwen-
ci podstawówek (c2P = 39,46, df = 9, p < 0,0001).

Postrzeganie charakteru wp"ywu wybranych zachowa$ na 
zdrowie
Jak ju' zosta!o nadmienione wcze&niej badani relatywnie 
rzadko zastanawiali si$ nad wp!ywem swoich w!asnych 
sposobów post$powania na zdrowie. Niemniej jednak, gdy 
poproszono ich o ocen$ ich trybu 'ycia z punktu widzenia 
zdrowia nieco ponad po!owa uzna!a, 'e wywiera on raczej 
korzystny wp!yw, a niespe!na po!owa, 'e niekorzystny. Za 
zachowania sprzyjaj#ce w!asnemu zdrowiu (mo'na by!o wy-
bra) nie wi$cej ni' 3) najwi$ksza cz$&) badanych uwa'a!a: 
a) prawid!owe od'ywianie (67,9% wskaza%), b) )wiczenia 
kondycji i sprawno&ci fizycznej (46,4%), c) zapewnienie so-
bie niezb$dnego relaksu, wypoczynku (45,4%), d) umiej$tne 
radzenie sobie ze stresem (34,7%) oraz e) regularne badanie 
stanu zdrowia (33,9%)*. Takie dzia!ania, jak: niepalenie ty-
toniu, czy unikanie zadymionych miejsc, umiarkowane picie 
alkoholu, stosowanie zabiegów i leków przepisanych przez 
lekarza, czy za'ywanie witamin, od'ywek, zió! bez jego 
zalecenia, skrupulatne przestrzeganie przepisów bhp zdecy-
dowanie rzadziej traktowane by!y jako prozdrowotne. Grupa 
badana ró'ni!a si$ od kontrolnej cz$stotliwo&ci# wyborów 
trzech zachowa%: )wiczenia kondycji i sprawno&ci fizycznej 
(c2P = 52,31, df = 1, p < 0,00001), wykonywania bada% kon-
troluj#cych stan zdrowia (c2P = 32,16, df = 1, p < 0,00001) 
oraz stosowania si$ do zalece% lekarza (c2P = 32,16, df = 1, 
p < 0,00001). Osoby starsze cz$&ciej (41,9%) ni' m!odsze 
(25,9%) wskazywa!y, 'e dba!o&) o zdrowie kojarzy im si$ 
z poddawaniem badaniom oraz przestrzeganiem zalece% 

lekarza (odpowiednio 15,8% i 7,5%). Osobom m!odszym 
z kolei cz$&ciej przychodzi!a wtedy na my&l sprawno&) fizycz-
na (odpowiednio 57,4% i 35,9%).

List$ zachowa% niekorzystnych dla zdrowia opracowano 
analizuj#c odpowiedzi na pytanie: „Czy i w jaki sposób zda-
rza si$ P. szkodzi) swojemu zdrowiu? Prosz$ wskaza) nie 
wi$cej ni' trzy w!asne zachowania najbardziej niekorzystne 
dla P. zdrowia”.

12,5% badanych stwierdzi!o, 'e nie realizuj# zachowa% 
tego rodzaju. Pozostali najcz$&ciej wymieniali w tej funk-
cji: a) zbyt ma!o wypoczynku (49,9%), b) brak dba!o&ci 
o kondycj$ fizyczn# (38,4%), c) palenie tytoniu (34,4%), d) 
niezdrowe od'ywianie (32,6%), e) lekcewa'enie objawów 
choroby (28,1%). Takie dzia!ania, jak picie alkoholu, nie 
zawsze z umiarem, niezachowywanie ostro'no&ci na drodze, 
niestosowanie si$ do zalece% lekarzy, niezabezpieczanie si$ 
przed HIV i chorobami wenerycznymi, nieprzestrzeganie 
przepisów bhp, wskazywane by!y tylko przez kilka procent 
badanych. Starsi zatrudnieni podobnie cz$sto uznawali okre-
&lone zachowania za szkodliwe dla ich zdrowia jak m!odsi. 
Wyj#tek stanowi!o palenie tytoniu. Czterdziesto- i pi$)dzie-
si$ciolatkowie cz$&ciej przyznawali, 'e dzia!aj# wbrew swe-
mu zdrowiu ulegaj#c temu na!ogowi (odpowiednio 39,5% 
do 28,8% wskaza%, (c2P = 14,86, df = 2, p < 0,00001, N = 
993).

Zgromadzone dane dowodz#, 'e dla najwi$kszej cz$&ci 
zatrudnionych z obu grup wiekowych szczególne znaczenie 
dla zdrowia mia!y dzia!ania zwi#zane z wypoczynkiem, ak-
tywno&ci# fizyczn# i od'ywianiem, przy czym przypisywano 
im zarówno wp!yw negatywny jak i pozytywny.

Motywy realizowania okre#lonych stylów post!powania 
wzgl!dem zdrowia
Kluczowym elementem analizy uwarunkowa% aktywno&ci 
w sferze zdrowia jest rozpoznanie motywów, kryj#cych si$ 
za okre&lonym sposobem post$powania. W badaniu, którego 
wyniki tu prezentujemy, respondenci wybierali charaktery-
styczne dla nich przyczyny w odniesieniu do sytuacji, gdy 
podejmuj# dzia!ania prozdrowotne, antyzdrowotne, albo s# 
bierni (nie robi# w!a&ciwie nic) w sferze zdrowia.

W&ród 21 powodów zachowa% sprzyjaj#cych zdrowiu 
najcz$&ciej, bo co najmniej przez ponad po!ow$ badanych, 
wskazywane by!y:

a) ch$) zadbania o to, co najcenniejsze (zdrowie) – 75%
b) potrzeba, by móc d!u'ej i sprawniej pracowa) – 72%
c) pragnienie posiadania energii, dobrego wygl#du – 67%
d) obawa przed z!ym stanem opieki zdrowotnej albo 

uznanie, 'e jest to ta%sze ni' pó(niejsze leczenie po 66%
e) przyjemno&) zwi#zana z takim post$powaniem – 59%
f) niepokoj#ce symptomy, takie jak: gorszy wygl#d, !a-

twiejsze m$czenie si$, przybranie na wadze – 57%
Zalecenia lekarzy, obawa, 'e mo'na zachorowa), a na-

wet istniej#ca choroba motywowa!y pracowników w mniej-
szym zakresie.

* Dane te zgromadzono w odpowiedzi na pytanie: „Robimy ró'ne rzeczy 
by nie zachorowa), by lepiej zadba) o w!asne zdrowie. Prosz$ pomy&le) 
o swojej sytuacji i wskaza) nie wi$cej ni' trzy dzia!ania, które uznaje P. za 
najlepsze dla siebie”.
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Wiek ró'nicowa! najcz$&ciej podejmowane wybory 
w trzech przypadkach: gdy idzie o zachowanie zdolno&ci 
do pracy (c2P = 23,52, df = 1, p < 0,0001, N = 1099), oba-
w$ o niewydolno&) systemu opieki medycznej (c2P = 8,19, 
df = 1, p < 0,05, N = 1104), przekonanie, 'e troska o zdrowie 
mo'e by) ta%sza ni' pó(niejsze leczenie (c2P = 18,74, df = 1, 
p < 0,0001, N = 1100). Za ka'dym razem cz$&ciej osoby 
starsze wybiera!y w!a&nie tego typu argumenty jako powody 
dba!o&ci o zdrowie ni' z grupy kontrolnej.

Je&li idzie o uzasadnienia sytuacji, w których szkodzi si$ 
zdrowiu (kafeteria zawiera!a ich 16, mo'na by!o wybra) nie 
wi$cej ni' 3), to dominowa!y nast$puj#ce kwestie:

a) przyzwyczajenie – 62%
b) fakt, 'e sprawiaj# przyjemno&) – 56%
c) potrzeba zachowania poczucia swobody, niezale'no&ci

  – 54%
d) przekonanie, 'e pozwalaj# poradzi) sobie ze stresem

  – 52%
e) brak refleksji na temat ich szkodliwo&ci – 52%
My&lenie o powodach zachowa% antyzdrowotnych oka-

za!o si$ niezale'ne od wieku. S!abe ró'nice wyst#pi!y tylko 
w odniesieniu do trzech spoza prezentowanej tu grupy naj-
cz$&ciej wymienianych. Tak wi$c mo'na mówi) o zbli'onych 
racjonalizacjach dzia!a% szkodliwych dla zdrowia w obu 
analizowanych grupach.

Oprócz pro- i antyzdrowotnych cz$sto realizujemy te' 
bierny styl post$powania wzgl$dem zdrowia. Badana popula-
cja rzadziej ni' w poprzednich przypadkach opowiada!a si$ 
za któr#& z 16 zaproponowanych przyczyn tego stanu rzeczy, 
co wskazuje, 'e mniej zastanawiano si$ nad tego rodzaju 
sytuacj#. Ponad 50% – dok!adnie 52,0% wskaza% uzyska!y 
tylko nast$puj#ce dwa powody: a) nie wiem komu wierzy), 
bo eksperci ró'nie mówi# na temat tego, jak zdrowo 'y) 
(N = 1118) oraz b) mam zbyt ma!o silnej woli by prowadzi) 
zdrowy tryb 'ycia (N = 1117). By!y one wybierane równie 
cz$sto przez respondentów z grupy kontrolnej jak i bada-
nej. Inne, rzadziej wyst$puj#ce przyczyny wiek ró'nicowa! 
w sposób istotny statystycznie w dziesi$ciu przypadkach, ale 
by!y to zale'no&ci bardzo s!abe. Na uwag$ zas!uguje jedynie 
to, 'e starsi cz$&ciej byli przekonani, 'e odziedziczyli taki 
organizm, przy którym ich tryb 'ycia niczego nie zmienia 
(c2P = 48,47, df = 3, p < 0,0001, N = 1118) oraz, 'e wa'-
niejszy jest dost$p do &wiadcze% medycznych ni' zdrowy styl 
'ycia (c2P = 21,79, df = 3, p < 0,0001, N = 1119).

Przekonania dotycz%ce relacji pomi!dzy zdrowiem a prac% 
zawodow%
Analiza pogl#dów pracowników sytuuj#cych si$ na styku 
sfer zdrowia i pracy dotyczy!a problemów, takich jak: a) 
poczucie kontroli nad czynnikami zagra'aj#cymi zdrowiu 
w czasie pracy, b) zdrowie jako warto&) w zdobyciu b#d( 
utrzymaniu pracy, c) stosunek firm do zdrowia za!ogi oraz 
starszej wiekiem kadry, d) reakcje grup pracowniczych na 
pro- i antyzdrowotne zachowania swoich cz!onków oraz e) 

preferencje co do form wspierania zdrowia zatrudnionych 
przez pracodawców.

Spo&ród 1036 respondentów oceniaj#cych swoje indy-
widualne mo'liwo&ci ochrony zdrowia przed niekorzystnym 
wp!ywem pracy (pozosta!e 96 osób stwierdzi!o, 'e na ich sta-
nowisku pracy nie ma zagro'e% dla zdrowia), 40,7% uzna!o, 
'e s# one znaczne lub nawet, 'e zabezpieczaj# ca!kowicie. 
Natomiast 59,3% by!o odmiennego zdania. Stwierdzili oni 
brak mo'liwo&ci ograniczania negatywnego wp!ywu pracy 
na zdrowie, albo okre&lali je jako niewielkie. Opinie na ten 
temat by!y podobne w grupie badanej i kontrolnej. Zdecydo-
wanie ró'nicowa!o je natomiast wykszta!cenie (c2P = 50,46, 
df = 12, p < 0,00001). U osób lepiej wykszta!conych cz$&ciej 
wyst$powa!o przekonanie, 'e post$puj#c w!a&ciwie w miej-
scu pracy mo'na w pe!ni lub znacznie zabezpieczy) swoje 
zdrowie.

Wydaje si$, 'e jednym z argumentów, którym mo'na 
by!oby pos!u'y) si$ przy motywowaniu pracowników do 
realizacji prozdrowotnych stylów 'ycia jest traktowanie 
dobrego zdrowia jako atutu przy poszukiwaniu, albo za-
chowywaniu stanowiska pracy. Tymczasem okaza!o si$, 'e 
wprawdzie trzy czwarte zatrudnionych, o czym ju' wspo-
minano, podejmuje zachowania sprzyjaj#ce zdrowiu po 
to, by móc d!u'ej i sprawnie pracowa), ale zdrowie w ich 
opiniach zupe!nie nie jest brane pod uwag$, gdy trzeba zna-
le() nowe zatrudnienie b#d( utrzyma) si$ na zajmowanym 
stanowisku. Te ustalenia wskazuj#, 'e zachowanie dobrego 
zdrowia traktowano bardziej jako problem natury osobistej, 
który nie znajduje odzwierciedlenia w relacjach sformali-
zowanych. Dobre zdrowie jest czynnikiem sprzyjaj#cym 
zdobyciu pracy zdaniem tylko 12,6% badanych i wska(nik 
ten sytuuje je na ostatnim miejscu w gronie siedmiu wyró'-
nionych w kwestionariuszu tego typu spraw. Poprzedza! je 
nawet tzw. „szcz$&liwy traf”, którego znaczenie podkre&la!o 
dwa razy wi$cej, bo 28,8% badanych. Ponadto zdrowie 
przegra!o z: aktywno&ci# w poszukiwaniu pracy (32,0%), 
do&wiadczeniem (35,1%), m!odym wiekiem (35,0%), uk!a-
dami z lud(mi, znajomo&ciami (66,9%) oraz odpowiednimi 
kwalifikacjami (69,6% wskaza%). Pogl#dy na temat roli 
dobrego zdrowia w procesie poszukiwania pracy by!y takie 
same u m!odszych i starszych respondentów. Zatem dobre 
zdrowie nie by!o traktowane jako atut przez m!odych, ani 
brak zdrowia, jako wada przez starszych, w sytuacji gdy 
chce si$ znale() zatrudnienie.

Podobne zjawisko – co jeszcze ciekawsze – zaobserwo-
wano, gdy idzie o utrzymanie pracy. Dobre zdrowie w&ród 
trzech najwa'niejszych spraw tego rodzaju wymieni!o tylko 
30,4% respondentów. Liczy!o si$ dwukrotnie mniej, co wyda-
je si$ do&) naturalne, ni' odpowiednie kwalifikacje (72,0%) 
i zaanga'owanie w prac$ (65,6%), ale by!o te' nieco mniej 
wa'ne od uk!adów z lud(mi, znajomo&ci (36,3%) i przestrze-
gania dyscypliny (33,9%).

Wiek nie wywiera! wp!ywu na lokowanie zdrowia w&ród 
kwestii istotnych, gdy idzie o kontynuowanie pracy.
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Co si$ tyczy postrzegania stosunku firm do zdrowia pra-
cowników to okaza!o si$, 'e najwi$cej badanych, bo 44,4% 
spo&ród 1128 odpowiadaj#cych istotnie na to pytanie, by!o 
zdania, 'e w zak!adzie, w którym pracuj#, dba!o&) o zdro-
wie ogranicza si$ do respektowania przepisów bhp. 33,8% 
uzna!o, 'e w ich przedsi$biorstwie organizowane s# dodat-
kowe dzia!ania dla zdrowia (ale 17,8% z nich uwa'a!o i' 
tylko dla wybranych grup) i wreszcie 14,8% uzna!o, 'e pra-
cuj# w zak!adach, które zupe!nie nie licz# si$ ze zdrowiem 
za!ogi. 2% badanych udzieli!o jeszcze innych odpowiedzi. 
Zatem zdaniem blisko po!owy respondentów dba!o&) 
o zdrowie za!ogi w firmach ogranicza si$ do przestrzegania 
przepisów bhp, w co szóstej niestety nikt nie zwraca na nie 
uwagi, a w co trzeciej podejmowane s# dodatkowe dzia!ania 
na jego rzecz.

M!odsi i starsi pracownicy podobnie oceniali stosunek 
zatrudniaj#cych ich przedsi$biorstw do zdrowia. W sposób 
istotny statystycznie i silnie ró'nicowa!o te opinie wykszta!ce-
nie (c2P = 105,67, df = 18, p < 0,00001, N = 1123)) i sytuacja 
materialna (c2P = 102,63, df = 18, p < 0,00001, N = 1121). 
Wraz ze spadkiem poziomu wykszta!cenia i dochodów wzra-
sta! odsetek osób, zdaniem których zatrudniaj#cy ich zak!ad 
pracy zupe!nie nie liczy si$ ze zdrowiem za!ogi.

Z kolei stosunek firm do pracowników – seniorów usta-
lono na podstawie odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób 
traktuje si$ w P. firmie pracowników zbli'aj#cych si$ do 
pi$)dziesi#tki i starszych? Najwi$ksza cz$&) spo&ród 1131 
badanych, bo 44,7% by!o zdania, 'e tak samo jak m!odszych, 
24% uzna!o, 'e nie inwestuje si$ ju' w ich rozwój, 9,3%, 'e 
wr$cz traktuje si$ ich gorzej, a 18,1%, 'e s# szczególnie ce-
nieni bo maj# du'e do&wiadczenie i jeszcze mog# d!ugo pra-
cowa) dla firmy, 3,9% udzieli!o innych odpowiedzi. Zatem 
blisko po!owa badanych uzna!a, 'e wiek nie ma wp!ywu na 
sposób traktowania pracowników, co trzeci uwa'a!, 'e osoby 
starsze s# traktowane gorzej, a co pi#ty, 'e lepiej ni' m!odsze 
w przedsi$biorstwach, w których pracuj#.

Tym razem wiek ró'nicowa! opinie na ten temat 
(c2P = 26,14, df = 4, p < 0,0001, N = 1122), chocia' niezbyt 
silnie. W sumie (uwzgl$dniaj#c dwie wyró'nione negatywne 
kategorie) respondenci z grupy kontrolnej w 26,5% wyra'ali 
opinie, 'e stosunek do starszych pracowników jest gorszy, 
podczas gdy z grupy badanej w 39,8% tak ocenia!o t$ kwe-
sti$. Zatem starsi cz$&ciej ni' m!odsi uwa'ali, 'e wraz z wie-
kiem maj# gorsz# pozycj$ w firmie.

Cz!onkowie badanej populacji oceniali równie' jak od-
nosz# si$ do zachowa% zwi#zanych ze zdrowiem ich koledzy 
z pracy. W pierwszym przypadku chodzi!o o dzia!ania dla 
zdrowia niekorzystne, takie jak np.: !amanie przepisów bhp, 
wykonywanie obowi#zków s!u'bowych pomimo choroby, 
przepracowywanie si$. W drugim przypadku podejmowane 
z my&l# o jego poprawie, takie jak np. odchudzanie si$, czy 
rzucanie palenia. W obu przypadkach oboj$tno&ci#, zdaniem 
respondentów, reagowa!o odpowiednio 25,5% (N = 1131) 
oraz 32,3% (N = 1129) grup pracowniczych, do których na-
le'eli. Wsparciem (a wi$c namawianiem, by zmieni) niebez-

pieczne post$powanie lub rozumieniem i pomoc# gdy idzie 
o zachowania prozdrowotne) 46,2% i 56,1% grup. Wzmac-
nianie zachowa% negatywnych poprzez wyra'anie podziwu 
i uznania w przypadku !amania przepisów bhp czy pracy 
ponad si!y mia!o miejsce w 5,7% grupach kole'e%skich ba-
danych, a wy&miewanie si$ i przeszkadzanie osobom, które 
chcia!y zmieni) pewne swoje przyzwyczajenia na sprzyjaj#ce 
zdrowiu w 2,4%. Zdania w tej kwestii by!y podobne w obu 
analizowanych grupach wiekowych.

Co si$ tyczy realizowania dodatkowych, niewymaganych 
prawem dzia!a% dla zdrowia pracowników to okaza!o si$, 
'e wyst$puje powszechne oczekiwanie w tym wzgl$dzie 
w stosunku do firm. 89,8% spo&ród 1138 odpowiadaj#cych 
opowiedzia!o si$ za tym, by zak!ady pracy podejmowa!y 
tego rodzaju aktywno&ci. Opinii na ten temat nie ró'nico-
wa!y 'adne zmienne spo!eczno-demograficzne, w tym wiek. 
Najcz$&ciej chodzi!o o: op!acanie us!ug lekarzy specjalistów 
(50,5% wskaza%), zabiegi ze strony kierownictwa, by praca 
by!a mniej stresuj#ca (34,6 %), wi$ksz# trosk$ o bezpiecze%-
stwo i wygod$ na stanowisku pracy ni' wymagaj# tego prze-
pisy (29,0%). 28,9% liczy!o na dofinansowanie wypoczynku, 
a 24,9% na mo'liwo&) skorzystania z dodatkowych bada% 
lekarskich. Co oko!o pi#ty respondent wybiera!: organizo-
wanie zaj$) sportowych (20,7%), mo'liwo&) leczenia u le-
karza zak!adowego (20,7%), lub przeprowadzanie szczepie% 
ochronnych (19,8%). Zdecydowanie rzadziej oczekiwania 
dotyczy!y organizowania przedsi$wzi$) u!atwiaj#cych reali-
zacj$ prozdrowotnych zachowa%. Zakres potrzeb wygl#da! 
ró'nie u pracowników starszych i m!odszych. Idealna, trosz-
cz#ca si$ o zdrowie firma nieco cz$&ciej zdaniem responden-
tów w wieku 45–55 lat ni' tych maj#cych 25–35 lat powinna 
stwarza) mo'liwo&ci leczenia si$ u lekarza zak!adowego. 
Twierdzi!o tak 24,5% starszych i 15% m!odszych pracowni-
ków (c2P = 16,53, df = 2, p < 0,001, N = 1123). Ponadto jej 
kierownictwo winno stara) si$ by praca by!a mniej stresuj#ca 
(odpowiednio 38,5% i 30,4%, c2P = 8,88, df = 2, p < 0,01, 
N = 1123). Natomiast m!odsza grupa dwa razy cz$&ciej ocze-
kiwa!a organizowania zaj$) sportowych (odpowiednio 29,5% 
i 12,2%, (c2P = 50,68, df = 2, p < 0,00001, N = 1123).

Stan wybranych zachowa$ zdrowotnych
Je&li idzie o sposób post$powania w sferze zdrowia, to szcze-
gólnie istotne by!o okre&lenie, jaka cz$&) pracowników reali-
zuje dzia!ania korzystne dla zdrowia, a jaka nie. Okaza!o si$, 
'e jedna pi#ta rzuci!a palenie, oko!o po!owa unika!a cukru, 
ponad po!owa t!uszczy w swojej diecie, a blisko trzy czwarte 
jada!o codziennie warzywa i owoce. Ponadto, trzy czwarte 
na przestrzeni ostatnich kilku lat podejmowa!o ró'nego 
typu dodatkowy wysi!ek fizyczny, od regularnego uprawiania 
)wicze% (przynajmniej raz w tygodniu) pocz#wszy, poprzez 
aktywno&) sezonow# (np. jazd$ na nartach) na dzia!aniach 
okresowych, maj#cych charakter zrywu, ko%cz#c. Co si$ ty-
czy stresu, to nieco ponad po!owa badanych uzna!a, 'e radzi 
sobie dobrze w tej sferze. Z w!asnej woli (bez wyra(nego 
zalecenia lekarzy), w ci#gu dwóch minionych lat, wykona!a 
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badania takie jak np. analiza krwi, moczu, EKG niespe!na 
po!owa badanych pracowników.

Przyjmuj#c, 'e do kategorii aktywnych prozdrowotnie 
mo'na zaliczy) osoby: a) niepal#ce (od zawsze lub takie, 
które rzuci!y palenie), b) dokonuj#ce przynajmniej jednej 
z trzech mo'liwych zmian w strategii swojego od'ywiania 
si$ (ograniczaj#ce spo'ycie t!uszczy lub cukrów, albo d#'#ce 
do codziennego spo'ywania owoców i warzyw) oraz c) re-
gularnie uprawiaj#ce aktywno&) fizyczn# zdiagnozowano, 'e 
w badanej populacji stanowi!a ona 19,5% (N = 1108). Zatem 
tylko co pi#ty zatrudniony w &rednim lub du'ym przedsi$-
biorstwie w Polsce, przy uwzgl$dnieniu wy'ej wymienionych 
za!o'e%, mo'e by) uznany za przejawiaj#cego trosk$ o w!a-
sne zdrowie. Okaza!o si$ te', 'e rozk!ady osób zachowuj#-
cych si$ prozdrowotnie nie ró'ni!y si$ w sposób istotny staty-
stycznie w grupie starszych i m!odszych pracowników.

Stwierdzono natomiast ró'nice na niekorzy&) dla star-
szych w realizowaniu poszczególnych zachowa%. Dotyczy!o 
to: palenia tytoniu, aktywno&ci fizycznej, radzenia sobie 
ze stresem. Lepiej natomiast post$powali, gdy idzie o: od-
'ywianie si$ i wykonywanie bada% kontrolnych z w!asnej 
inicjatywy.

I tak oko!o 40% badanych z grupy wieku 45–55 lat to pa-
lacze. W grupie 25–35. latków by!o ich ok. 29%, przy czym 
w&ród pal#cych powy'ej 20 papierosów dziennie starszych 
by!o dwukrotnie wi$cej ni' m!odszych (c2P = 50,85,df = 3, 
p < 0,0001, N = 1090). Co si$ tyczy aktywno&ci fizycznej, 
to w ogóle nie podejmowa! tego rodzaju dzia!a% co czwarty 
starszy zatrudniony i co szósty m!odszy (c2P = 12,84, df = 4, 
p < 0,01, N = 1110). Zatem osoby starsze nieco cz$&ciej re-
alizowa!y bierny sposób sp$dzania czasu wolnego. Gdy idzie 
o stres to respondenci z tej grupy rzadziej byli zdania, 'e 
dobrze radz# sobie ze stresem ni' m!odsi (odpowiednio 
46,2% i 60,1%), za to cz$&ciej wyra'ali opini$, 'e radz# 
sobie z nim coraz gorzej (44,8% i 29,1%). Zupe!nie niera-
dz#cych sobie, by!y podobne odsetki (odpowiednio 10,0% 
i 11,1%) (c2P = 27,44, df = 2, p < 0,0001, N=1099). Bardziej 
sprzyjaj#cy zdrowiu sposób post$powania osób starszych ni' 
m!odszych, w zakresie od'ywiania si$, wyra(nie zaznaczy! 
si$ w odniesieniu do ograniczania spo'ycia cukrów (c2P = 
15,47, df = 1, p < 0,0001, N = 1115). S!abiej natomiast (ró'-
nice kilku punktów procentowych, p < 0,05) w odniesieniu 
do ograniczania w diecie t!uszczy i codziennego spo'ywania 
warzyw i owoców.

Je&li chodzi o wykonywanie bada%, to 48,0% osób 
starszych stwierdzi!o, 'e przeprowadzi!o je z w!asnej woli 
na przestrzeni ostatnich dwóch lat, podczas gdy w&ród 
m!odszych by!o ich 36,1% (c2P = 14,55, df = 1, p < 0,001, 
N = 1102).

OMÓWIENIE

Przebadani pracownicy &rednich i du'ych przedsi$biorstw 
w Polsce, zarówno m!odsi jak i starsi, generalnie (blisko 9. 
na 10.) byli zadowoleni ze swojego stanu zdrowia i 70 % 

z nich zak!ada!o, 'e stan ten nie zmieni si$ w najbli'szych 
kilku latach. Je&li idzie o pojmowanie, czym jest zdrowie, to 
okaza!o si$, 'e co trzeci rozumia! je w sposób, który mo'e 
sprzyja) kreatywnej postawie wzgl$dem niego, tzn. uznawa!, 
'e jest ono czym& wi$cej ni' brakiem choroby i zale'y od spo-
sobu 'ycia cz!owieka. Za to a' trzy czwarte badanych by!o 
przekonanych, 'e realizacja celów, d#'e% i pragnie% zale'y 
przede wszystkim od zachowania zdrowia, a wi$c do&) po-
wszechne by!o zrozumienie jego instrumentalnej warto&ci. 
Równocze&nie dwie trzecie respondentów nie zastanawia!o 
si$, jak ich post$powanie wp!ywa na zdrowie, czyli w ich spo-
sobie my&lenia nie istnia! problem, jak zachowa), czy nawet 
zwi$ksza) ten tak wa'ny dla przebiegu 'ycia zasób. Na to na-
k!ada!o si$ jeszcze przekonanie co czwartego badanego, 'e 
to jego sytuacja 'yciowa decyduje o jego zdrowiu nie on sam 
i ma!a wiara we w!asn# konsekwencj$ w dzia!aniach na rzecz 
zdrowia blisko co drugiego z badanych. Stwierdzono zatem 
zjawisko dysonansu polegaj#ce na u&wiadamianiu sobie jak 
wa'ne jest zdrowie i poczuciu w!asnej bezsilno&ci w stosun-
ku do niego, lub wr$cz lekcewa'enia, gdy za wska(nik tego 
przyj#) do&) powszechny brak refleksji o wp!ywie swoich 
codziennych zachowa% na zdrowie.

Analiza motywów towarzysz#cych ró'nym sposobom 
oddzia!ywania na zdrowie wykaza!a, 'e gdy idzie o zacho-
wania szkodliwe, to najcz$&ciej wyst$puj# dwa sposoby ich 
racjonalizowania. Pierwszy odwo!uje si$ do przyzwyczaje-
nia, potrzeby odczuwania przyjemno&ci i wolno&ci wyboru. 
Drugi traktuje takie dzia!ania jako strategi$ radzenia sobie 
ze stresem. Do zachowa% prozdrowotnych popycha!a ba-
danych najcz$&ciej &wiadomo&) znaczenia zdrowia, w tym 
szczególnie jako czynnika warunkuj#cego zarobkowanie. 
Dwie inne grupy powodów to, z jednej strony, pragnienie 
by dobrze si$ czu) i wygl#da), do&wiadcza) przyjemno&ci 
zwi#zanej z realizacj# takich dzia!a% (motywacja „do”). 
Z drugiej pojawienie si$ niepokoj#cych symptomów i obawa 
przed wysokimi kosztami i nisk# jako&ci# leczenia w Polsce 
(motywacja „od”) (12). Pasywno&) t!umaczono g!ównie 
niejednoznaczno&ci# zalece% na temat tego, jak zdrowo 'y) 
i brakiem silnej woli.

Analiza my&lenia o zdrowiu w kontek&cie pracy zawodo-
wej wykaza!a specyficzne odseparowanie tych sfer, zarówno 
w aspekcie w!asnych zachowa%, jak i dzia!a% firmy jako 
organizacji reprezentuj#cej t$ dziedzin$ 'ycia. Okaza!o si$ 
bowiem, o czym ju' wspomniano, 'e wprawdzie cz$sto bada-
ni starali si$ dba) o zdrowie po to, by móc d!u'ej i sprawniej 
pracowa), ale kojarzyli to g!ównie z zachowaniami realizo-
wanymi poza prac#, w 'yciu codziennym. Spektakularn# 
ilustracj# takiego podej&cia jest ustalenie, 'e niespe!na 2% 
badanych traktowa!o skrupulatne przestrzeganie przepisów 
bhp jako jedno z dzia!a% najbardziej korzystnych dla w!asne-
go zdrowia, a siedem razy wi$cej takie znaczenie przypisywa-
!o za'ywaniu witamin, od'ywek czy zió! bez zalece% lekarza. 
Analogiczne zjawisko wyst#pi!o w przypadku zachowa% 
traktowanych jako szkodliwe dla zdrowia. "amanie zasad 
bhp ujmowane by!o jako w!a&nie tego rodzaju post$powanie 
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równie' przez niespe!na 2% respondentów. Ponadto ponad 
po!owa pracowników mia!a poczucie braku kontroli nad 
tym, co si$ dzieje z ich zdrowiem podczas wykonywania 
obowi#zków s!u'bowych. Je&li idzie o zak!ad pracy to 60% 
badanych by!o zdania, 'e tam gdzie oni s# zatrudnieni nie 
dba si$ o zdrowie za!ogi lub zwraca si$ uwag$ tylko na prze-
strzeganie przepisów bhp, reszt$ traktuj#c jako prywatn# 
spraw$ pracowników. Dobre zdrowie nie liczy si$ te', gdy 
chcemy zachowa) b#d( utrzyma) stanowisko (by) mo'e gdy-
by pytano o schorzenia, korzystanie ze zwolnie% lekarskich 
wyniki by!yby odmienne). Dbanie o zdrowie b#d( szkodze-
nie mu nie by!o te' przedmiotem zainteresowania kolegów 
z pracy co prawie trzeciego respondenta. Zatem na gruncie 
&wiadomo&ci badanej populacji o zdrowie trzeba dba), by za-
rabia) na 'ycie, ale praca nie jest sfer# gdzie si$ to realizuje. 
Zaobserwowano jednak, 'e dziewi$ciu na dziesi$ciu bada-
nych chcia!o, by firma, w której s# zatrudnieni, bardziej an-
ga'owa!a si$ w zdrowie pracowników, podejmuj#c dzia!ania 
wykraczaj#ce poza obligacje prawne. Mo'na zatem mówi) 
o powszechnym oczekiwaniu, by zak!ady pracy stawa!y si$ 
&rodowiskiem wspieraj#cym zdrowie.

Populacja starszych pracowników reprezentowa!a, gene-
ralnie rzecz ujmuj#c, bardzo zbli'ony stosunek do zdrowia 
w analizowanych obszarach do m!odszych wiekiem. Za 
cech$ wyró'niaj#c# czterdziesto- i pi$)dziesi$ciolatków 
mo'na uzna) ich „zmedykalizowany fatalizm”. Polega! on na 
cz$stszym rozumieniu, 'e zachowanie zdrowia to warunek 
realizacji planów 'yciowych przy równoczesnym ograniczo-
nym postrzeganiu mo'liwo&ci oddzia!ywania na jego stan. 
Zdrowie zdaniem starszych pracowników zale'a!o bowiem 
od tego, jaki organizm si$ odziedziczy. Pó(niej to ju' g!ów-
nie naturalny proces jego zu'ywania si$, na który niewiele 
mo'na poradzi). W konsekwencji, przechodz#c do spraw 
w!asnego zdrowia, przedstawiciele badanej grupy cz$&ciej 
zak!adali, 'e b$dzie si$ ono pogarsza), w!a&nie na skutek 
starzenia i chorób (ponadto stresuj#cego 'ycia). St#d dzia-
!ania prozdrowotne kojarzyli g!ównie z poddawaniem si$ 
badaniom oraz stosowaniem do zalece% lekarza, a obawiali 
si$ z!ej jako&ci us!ug medycznych, ograniczonej dost$pno&ci 
do nich i wysokich kosztów z tym zwi#zanych. Ten styl my-
&lenia odzwierciedli! si$ tak'e w postrzeganiu relacji mi$dzy 
zdrowiem a prac# zawodow#. Starsi pracownicy cz$&ciej 
uwa'ali, 'e s# gorzej traktowani przez swych pracodawców 
i oczekiwali od nich g!ównie zapewnienia dost$pu do lekarza 
zak!adowego (czyli rekompensowania niedostatków systemu 
ochrony zdrowia w Polsce). Chcieli te', by kadra zarz#dzaj#-
ca przedsi$biorstwami redukowa!a sytuacje generuj#ce stres. 
M!odsi pracownicy cz$&ciej u&wiadamiali sobie, 'e zdrowie 
pogarsza si$ nie tylko po wp!ywem starzenia si$ czy stresu, 
ale równie' wykonywanej pracy i w!asnych antyzdrowotnych 
zachowa%. Trosk$ o zdrowie kojarzyli natomiast np. z aktyw-
no&ci# fizyczn# i w tej sferze cz$&ciej oczekiwali wsparcia ze 
strony zak!adu pracy.

Tak wi$c, aczkolwiek obie grupy charakteryzowa!y si$ 
zbli'onym poczuciem podmiotowo&ci wobec zdrowia, starsi 

pracownicy wyra(niej swoj# odpowiedzialno&) za jego stan 
kojarzyli z kontaktami z profesjonalistami medycznymi. 
M!odsi cz$&ciej dostrzegali rol$ innych zachowa%, zwi#-
zanych z od'ywianiem si$, aktywno&ci# fizyczn# itp., jako 
wyznaczników stanu zdrowia. Znalaz!o to zreszt# swoje od-
zwierciedlenie w sposobach post$powania obu grup. Czter-
dziesto- i pi$)dziesi$ciolatkowie realizowali nieco gorsze 
wzory post$powania ni' dwudziesto- i trzydziestoletni w za-
kresie palenia tytoniu, aktywno&ci fizycznej, radzenia sobie 
ze stresem. Je&li idzie o tzw. klasyczne zachowania zdrowot-
ne, lepiej post$powali wy!#cznie w kwestii od'ywiania, za to 
cz$&ciej kontrolowali z w!asnej inicjatywy stan zdrowia.

WNIOSKI

Przeprowadzona analiza wykaza!a, 'e pracownicy starsi 
(w wieku 45–55 lat) nie ró'ni# si$ zasadniczo od m!odszych 
(w wieku 25–35 lat) stanem swoich zachowa% i &wiadomo&ci 
zdrowotnej. Oznacza to, 'e z tego punktu widzenia nie ma 
podstaw do zalecania by, planowa) i realizowa) odr$bne dla 
poszczególnych grup wiekowych programy prozdrowotne 
w zak!adach pracy. Znacznie wi$ksz# specyfik# cechowa!y 
si$ grupy wyró'nione ze wzgl$du na odmienny poziom 
wykszta!cenia i sytuacji materialnej, co ewentualnie mo'e 
stanowi) lepsz# podstaw$ do ró'nicowania dzia!a% w tego 
rodzaju przedsi$wzi$ciach. Za wdra'aniem programów 
wspólnych dla ró'nych grup wiekowych przemawia dodat-
kowo fakt, 'e pracownicy starsi maj# poczucie, 'e s# gorzej 
traktowani w firmach, w których pracuj#. Wydzielanie ich 
w osobn# grup$ i zaoferowanie dzia!a% na rzecz zdrowia, 
cho) obiektywnie korzystne, mog!oby wi$c zosta) odebrane 
negatywnie, jako przejaw stygmatyzacji.

G!ówne problemy, na rozwi#zanie których powinny 
by) nakierowane programy prozdrowotne dla pracuj#cych, 
to: 1) niski poziom refleksji na temat wp!ywu w!asnego 
post$powania na zdrowie oraz tendencja do pozytywnego 
oceniania pod tym k#tem (pomimo braku wgl#du) w!asnego 
stylu 'ycia, 2) znaczny poziom poczucia bezsilno&ci wobec 
w!asnego zdrowia, spowodowany przekonaniami o braku 
silnej woli w realizowaniu prozdrowotnych dzia!a% oraz po-
czuciem przyt!oczenia codziennymi problemami i k!opotami, 
3) usprawiedliwianie w!asnej bierno&ci w sferze zdrowia 
niejednoznaczno&ci# przekazów edukacyjnych, 4) racjonali-
zowanie zachowa% szkodliwych dla zdrowia poprzez odwo!y-
wanie si$ do takich cenionych warto&ci, jak wolno&) wyboru, 
przyjemno&), a przede wszystkim przypisywanie im funkcji 
redukowania stresu, 5) poczucie braku kontroli nad czyn-
nikami &rodowiska pracy, które negatywnie oddzia!uj# na 
zdrowie 6) postrzeganie zak!adu pracy jako organizacji i spo-
!eczno&ci niezaanga'owanej w sprawy zdrowia pracowników 
i niedoceniaj#cej jego znaczenia, 7) niski poziom realizacji 
prozdrowotnych strategii post$powania. Ponadto je&li idzie 
o pracowników starszych wiekiem uwzgl$dni) nale'y ich ten-
dencj$ do lokalizowania swojej aktywno&ci na rzecz zdrowia 
g!ównie w obszarze korzystania z us!ug medycznych.
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Struktura i charakter tych problemów jednoznacznie 
wskazuj#, 'e dzia!ania na rzecz zdrowia pracowników, 
w tym starszych wiekiem, powinny by) realizowane w fir-
mach w postaci zak!adowych programów promocji zdrowia. 
Ju' sama metodologia inicjowania, planowania, wdra'ania 
i oceny przedsi$wzi$) tego rodzaju, opieraj#ca si$ na za-
sadzie aktywizowania pracowników, mo'e stanowi) dobr# 
podstaw$ do rozwijania refleksji na temat zale'no&ci stanu 
zdrowia od trybu 'ycia, jaki si$ prowadzi, i kreowania odpo-
wiedzialno&ci za decyzje tego rodzaju, w tym równie' w sfe-
rze pracy. Ponadto programy promocji zdrowia nie ograni-
czaj# si$ do edukacji, ale koncentruj# si$ na wprowadzaniu 
ró'norodnych zmian w funkcjonowaniu firmy (w obszarze 
&rodowiska spo!ecznego, organizacyjnego i materialnego) 
celem udzielania niezb$dnego wsparcia dla kontynuowania 
zachowa% prozdrowotnych, co wydaje si$ czynnikiem trud-
nym do przecenienia w sytuacji, w której mamy do czynienia 
z powszechnym brakiem wiary we w!asn# wytrwa!o&) oraz 
oczekiwaniami by zak!ad podejmowa! ponadobligatoryjne 
dzia!ania dla zdrowia, np. zapewnia! zdrowe, wygodne, nie-
stresuj#ce warunki pracy i u!atwia! pracownikom dost$p do 
us!ug medycznych.

Je&li idzie o konkretne rozwi#zania w ramach zak!a-
dowych programów promocji zdrowia, to warto zwróci) 
uwag$ przede wszystkim na 4 kwestie. Po pierwsze, je&li 
idzie o anga'owanie pracowników do uczestnictwa w pro-
gramie, nale'y w!a&ciwie wykorzysta) dzia!ania o charak-
terze medycznym (tj. dodatkowe badania stanu zdrowia, 
szczepienia, indywidualne porady dotycz#ce zmiany przy-
zwyczaje%). Tego rodzaju wsparcia najcz$&ciej oczekiwali 
w!a&nie zatrudnieni starsi wiekiem, zatem mo'e to ich 
pozytywnie nastawia) do innych przedsi$wzi$). Gdy idzie 
o pozosta!ych, ich uwzgl$dnienie stwarza sytuacj$, w której 
pracownicy co& otrzymuj#, a to zgodnie ze znanymi regu!a-
mi wyzwala potrzeb$ dalszego wspó!dzia!ania. Jest to te' 
sposób indywidualizowania oddzia!ywa%, a wi$c sprzyja 
ich skuteczno&ci. Nie oznacza to oczywi&cie, 'e program 
ma by) „prze!adowany” dzia!aniami medycznymi. Nale'y je 
stosowa) szczególnie na pocz#tku (funkcja motywuj#ca, ele-
ment planowania celów programu) i uzupe!nia) elementami 
o innym charakterze. Po drugie, je&li idzie o dzia!ania edu-
kacyjne nale'y zwraca) szczególn# uwag$, by przekazy by!y 
jasne, zrozumia!e, a przede wszystkim wewn$trznie spój-
ne. Wskazane te' jest odwo!ywanie si$ do sprawdzonych 
autorytetów, ale i ujawnianie obszarów, w których nie ma 
pewnych, naukowych ustale%, a zatem trzeba poszukiwa) 
w!asnych rozwi#za%. Po trzecie, kszta!towanie zachowa% 
prozdrowotnych pracowników nie powinno odbywa) si$ 
bez udzia!u specjalistów od wywierania wp!ywu spo!ecz-
nego. Wiedza profesjonalistów medycznych sprofilowana 
na chorob$ cz$sto nie wystarcza, by dobra) adekwatne 
formy oddzia!ywania w zakresie prozdrowotnej motywacji 
i postaw. Zdiagnozowane mechanizmy wypierania, roz-
liczne racjonalizacje usprawiedliwiaj#ce bierno&) w sferze 
zdrowia lub realizowanie zachowa% szkodliwych wymagaj# 

stosowania metod i sprawdzonych technik oddzia!ywania na 
&wiadomo&), wypracowanych m.in. na gruncie psychologii 
i socjologii. Oznacza to te', 'e tradycyjne dzia!ania eduka-
cyjne powinny zosta) wzbogacone o zaj$cia (np. warsztaty), 
w ramach których pracownicy uczyliby si$ identyfikowa) 
w!asne mechanizmy obronne i stosowane racjonalizacje 
oraz nabywaliby umiej$tno&ci radzenia sobie z nimi.

Po czwarte, w my&leniu o zdrowiu badanej populacji 
przewija si$ cz$sto w#tek stresu. Z jednej strony skar'ono 
si$ na nadmierne reagowanie na sytuacje generuj#ce stres 
i obawiano si$, 'e b$dzie to negatywnie wp!ywa!o na stan 
zdrowia. Z drugiej, bardzo rzadko oczekiwano, by firma or-
ganizowa!a szkolenia i )wiczenia przeciwdzia!ania skutkom 
silnego stresu, za to podejmowanie zachowa% szkodliwych 
dla zdrowia uzasadniano potrzeb# radzenia sobie z nim. 
Przy czym starsi pracownicy cz$&ciej narzekali na to, 'e 
trudniej radz# sobie ze stresem, który ich dotyka, i cz$&ciej 
ni' m!odsi rozwi#zania tego problemu poszukiwali w dzia!a-
niach innych, np. kadry zarz#dzaj#cej, która powinna powo-
dowa), by praca by!a mniej stresuj#ca. Zatem problematyka 
zwi#zana z tym zjawiskiem powinna by) uwzgl$dniana przy 
konstruowaniu celów zak!adowych programów promocji 
zdrowia. Nie do przecenienia s# próby poszukiwania i wdra-
'ania rozwi#za% redukuj#cych sytuacje generuj#ce stres. Na-
le'y równie' prowadzi) dzia!ania edukacyjne, przybli'aj#ce 
istot$ i nieuchronno&) tego zjawiska, ale przede wszystkim 
ucz#ce pracowników prostych, sprawdzonych metod obni-
'aj#cych napi$cie zwi#zane z nadmiernym stresem. Kwesti# 
kluczow# jest te' eliminowanie przekona% nt. odstresowu-
j#cego dzia!ania zachowa% szkodliwych dla zdrowia, np. 
palenia tytoniu.
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